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Marraskuu 2007, 18.vuosikerta

Tässä listassa on käsitelty sellai-
sia sisäilmaan vaikuttavia tekijöi-
tä, jotka on syytä selvittää, kun 
olet ostamassa tai vuokraamassa 
kerrostaloasuntoa. 

Selvitä asuntonäytöllä  
seuraavat asiat:
1. Tutustu asuntoon huolella. 
Pyydä saada tutustua asuntoon 
omalla näytöllä. Kysy, onko asun-
nossa tehty asuntokaupan kun-
totarkastus, ja tutustu siihen huo-
lella. 

2. Miltä asunnossa haisee? Käy-
tä nenääsi, kun astut asuntoon si-

sään, sillä hajuaisti tottuu nope-
asti. Sulje ikkunat, jos mahdollis-
ta. Jos asunnon haju on tunkkai-
nen, trooppinen, maakellarimai-
nen tai pistävä, on syytä selvittää 
hajun alkuperä. Vanhatkaan talot 
eivät ”haise”. 

3. Onko keittiössä ja märkätiloissa 
poistoventtiilit? Onko olo- ja ma-
kuuhuoneissa korvausilmaventtii-
lit? Ovatko kaikki venttiilit auki ja 
puhtaat? Tee paperiarkkikoe: ko-
keile pysyykö A4-arkki kiinni kyl-
pyhuoneen poistoventtiilissä. 

4. Missä kunnossa pinnat ovat? 

Näkyykö jälkiä kosteudesta tai 
homeesta, hilseileekö maali tai 
ovatko pinnoitteet tai saumaukset 
tummuneet, kuprulla tai rikkoutu-
neet? Katso myös katonrajaan, 
verholautojen taakse ja kaappei-
hin. Jos pinnat on juuri uusittu, ky-
sy omistajalta miksi ja kuka teh-
nyt. Tutustu myös yhteisiin tiloihin: 
saunat, pesula, kellari ym. 

5. Tarkasta erityisen hyvin pakas-
timen ja pesukoneiden ympärillä 
olevat pinnat, vesikalusteet ja nii-
den läpiviennit ja lattiakaivot. Tar-
kasta, ovatko kylpyhuoneen latti-
an kaadot kohti lattiakaivoa. Kysy, 

milloin asunnon kylpyhuone (tai 
sauna) on korjattu ja kuka sen on 
tehnyt ja valvonut 

6. Tarkkaile, viettääkö maanpin-
ta rakennuksesta poispäin. Minne 
sade- ja pintavedet ohjautuvat? 
Onko rakennuksessa salaojia se-
kä perusvesi- ja tarkastuskaivoja? 

Selvitä ennen päätöstä vielä:
1. Tutustu isännöitsijätodistuk-
seen ja siinä mahdollisesti mainit-
tuihin asiakirjoihin. Selvitä tehdyt 
ja suunnitellut korjaukset. Kysy 
omistajalta ja isännöitsijältä, mil-
loin seuraavat yleisesti eteen tule-

vat korjaukset on tehty tai suunni-
teltu tehtäviksi: ilmanvaihdon puh-
distus ja säätö, lämmitysverkos-
ton tasapainotus, ikkunoiden kor-
jaus, julkisivujen ja vesikaton kor-
jaus, putkiremontti. 

2. Selvitä, onko rakennukses-
sa tehty peruskuntoarvio ja pit-
kän tähtäimen suunnitelma (PTS) 
tai kuntotutkimuksia. Kysy, onko 
märkätiloissa ja perustuksissa ve-
sieristeitä sekä perustuksissa rou-
taeristeet. Selvitä, mikä on ilman-
vaihtotapa: painovoimainen, ko-
neellinen poisto vai koneellinen 
tulo- ja poisto. 

3. Tarkasta, mitä asunto-osakeyh-
tiön yhtiöjärjestyksessä on sanot-
tu kunnossapito- ja korjausvas-
tuista. Noudatetaanko vastuunja-
kotaulukkoa vai onko tehty muu-
toksia, joilla osa vastuusta on siir-
retty osakkaalle? 

4. Kysy myyjältä/vuokraajalta, mi-
tä lausumia ja asiakirjoja hän ha-
luaa liittää kauppakirjaan/vuokra-
sopimukseen. Älä sitoudu (maksa 
käsirahaa), ennen kuin olet tutus-
tunut näihin. 

www.sisailmayhdistys.fi

Seuraa säännöllisesti

Sisäilmaston ongelmat kehittyvät 
vähitellen. Mitä aiemmin ongel-
ma havaitaan, sitä helpompaa ja 
halvempaa sen korjaaminen on. 
Seuraa säännöllisesti rakentei-
den kuntoa, ilmanvaihdon toimin-
taa sekä lämpötilaa ja kosteutta. 
Kirjaa poikkeamat muistiin.

Oireet hälyyttävät

Tyypillisiä sisäilman aiheuttamia 
oireita ovat ihon, silmien, ylähen-
gitysteiden ja limakalvojen ärsy-
tysoireet sekä yleisoireet (esim. 
päänsärky ja väsymys). Raken-
nuksessa voi olla ongelma jos 
oireet alkavat sinne tultaessa 
ja helpottavat poissa oltaessa. 
Pitkään jatkuva oireilu voi joh-

taa sairauksien, esim. korva- tai 
hengitystietulehdukset, yleisty-
miseen.

Tarkasta rakenteet

Näkyykö kosteusjälkiä (kuivu-
neita vesijälkiä, tummumia, pin-
notteiden irtoamista, hometta)? 
Ovatko märkätilojen muovimatto-
jen saumat ehjät? Poistuuko ve-
si perustusten ympäriltä? Ovatko 
vesikatto ja ikkunapellitykset eh-
jiä? Toimivatko kattokaivot ja sa-
devesikourut? Ovatko rakentei-
den tuuletusraot auki?

Varmista ilmanvaihto

Onko ilmanvaihto aina päällä? 
Mistä korvausilma tulee, ovat-

ko venttiilit auki? Ovatko venttiilit 
ja liesikuvun rasvasuodatin puh-
taat? Milloin suodattimet on vaih-
dettu? Ilmanvaihto ei ole riittä-
vää, jos ikkunat tai kylpyhuoneen 
peili huurtuvat tai jos hyvin lingo-
tun pyykin kuivuminen kestää yli 
vuorokauden.

Anna asiantuntijan 
tutkia

Sisäilmaongelmien syiden selvit-
täminen on vaativaa asiantuntija-
työtä. Kokemus ja pätevyys ovat 
tärkeimmät mittalaitteet (kuntoar-
vioijalle ja asuntokaupan kunto-
tarkastajalle on olemassa päte-
vyystutkinto). Sisäilmasta tehtä-
vä mittaus ei kerro vikojen syytä, 
yleensä kannattaa tutkia suoraan 
rakenteita ja LVI-tekniikkaa. Tilaa 

riittävän laaja selvitys, rakennuk-
set ovat usein moniongelmaisia.

Hyvin suunniteltu on 
puoleksi tehty

Korjaukset tulee suunnitella huo-
lellisesti. Suunnittelijan tulee var-
mistaa mm. korjausten riittävä 
laajuus, tekojärjestys, sekä uu-
sien ja vanhojen rakenteiden ja 
materiaalien yhteensopivuus. 
Hyvät suunnitelmat antavat hy-
vän pohjan urakkatarjouksille ja 
tulevalle kunnossapidolle.

Varmista työn laatu

Pyydä tarjoukset päteviksi tunne-
tuilta urakoitsijoilta. Tutustu refe-
renssiluetteloon ennen päätös-

tä. Ole realistinen kustannusten 
ja aikataulun suhteen - kiireessä 
ja alihintaan ei saa hyvää. Käytä 
riippumatonta asiantuntijaa työn 
valvojana.

Suojaudu pölyltä

Tutkimus-, purku- ja korjaustöis-
sä syntyvä rakennuspöly on ter-
veydelle vaarallista. Käytä P2- 
tai P3-luokan hengityssuojain-
ta ja suojaa myös silmät ja iho. 
Homepurkutöissä tulee noudat-
taa asbestipurkutekniikoita. Väl-
tä asumista korjattavassa asun-
nossa.

Siivoa jäljet huolellisesti
Huolehdi työmaan jatkuvasta sii-
vouksesta. Homevauriotapauk-

sessa on usein tarpeen puhdis-
taa kaikki pehmeät pinnat: pestä 
tekstiilit ja tampata huonekalut.

Mistä apua  
ja lisätietoa?

Isännöitsijältä:
Kunnan rakennus- ja terveysval-
vonnalta. 

Yhdistyksiltä :

www.allergia.com

www.asumis 
terveysliitto.fi

www.hengitysliitto.fi

www.sisailmayhdistys.fi

Korjaa sisäilmasto kerralla kuntoon

Sisäilmaston tarkastuslista asunnon hankkijalle
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Olemmeko luonnollisesti uu-
siutuva luonnonvara, vai pi-
tääkö meidän tehdä asioille jo-
tain, jotta rakentamiseen riittäi-
si ammattitaitoista työvoimaa 
vielä tulevaisuudessakin? Vii-
me vuosina olemme tuoneet 
edullista työvoimaa Baltiasta ja 
jopa Puolasta asti. Tämä edul-
lisuus kuitenkin häviää muu-
tamassa vuodessa ja samalla 
kiinnostus ulkomaiseen työvoi-
maan vähenee sitä myöten. 

Ohjataanko meillä koulutusta 
oikeisiin ammattiryhmiin oike-
aan aikaan, jotta saisimme tu-
levaisuudessa ammattitaitois-
ta työvoimaa riittävästi eri ra-
kentamisen aloille? LVIA - alal-
la tuntuu olevan jatkuva pula 
ammattitaitoisista henkilöistä, 
vaikka ammattioppilaitoksis-
ta valmistuu vuosittain tuntuva 
määrä LVIA – alan oppilaita. Insinööritason koulutuksen saaneita 
valmistuu kuitenkin huomattavasti vähemmän, joten suunnittelu-, 
kehitys- ja projektijohtotehtäviin meillä on selvä tarve saada lisää 
väkeä. Näihin tehtäviin ei vierastyövoimasta ole apua, koska hy-
vä suomenkielen taito on välttämätöntä.

Tämä LVIA – ammattilaisten puute näkyy myös yhdistyksessäm-
me siten, että jäsenistömme keski-ikä nousee tasaisesti vuosi 
vuodelta. Meillä on tarve saada nuoria mukaan toimintaamme, 
jotta Kouvolan LVI – yhdistyksen toiminta säilyisi virkeänä ja sa-
malla saataisiin yhdistyksen toimintaan uusia tuulia.

Ari Sydänmaanlakka
Puheenjohtaja

Kouvolan LVI-yhdistys  
KoLVI ry

Talotekniikka-alaa  
Vaivaa Henkilöstöpula
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LEHDEN JULKAISIJA:
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SIVUNVALMISTUS
Kaupunkilehti Vartti

Kouvolan LVI-yhdistys on kuntaseit-
sikon alueen talotekniikkaosaajien 
yhdistys. KoLVI järjestää jäsenistölle 
koulutusta, tutustumistilaisuuksia ja 

jakaa stipendejä alan opiskelijoille. 
Lehden tarkoituksena on tukea tätä 
toimintaa ja kertoa lukijoille ajankoh-
taisia asioita talotekniikasta. 

Ihminen viettää tänä päivänä 
noin 90 % ajastaan sisätilois-
sa. Siksi on tärkeää huoleh-
tia sisäilmansa laadusta niin 
kotona kuin työpaikallakin. Li-
säksi ei tule unohtaa työmat-
kaa, varsinkin jos se kulje-
taan autolla muun liikenteen 
seassa.
Sisäilmastolla tarkoitetaan 
niitä rakennuksen ympäristö-
tekijöitä, jotka vaikuttavat ih-
misen terveyteen ja viihty-
vyyteen. 
Valtaosa sisäilmahaitoista ei 
ole terveydellisiä, vaan huo-
nosta sisäilmasta johtuen ih-
misten viihtyvyys ja työteho 
sisätiloissa alentuu ja tästä 
seuraa taloudellisia tappioi-
ta työnantajille. Tyypillisiä ko-
ettuja haittoja ovat esimerkik-
si veto, epämiellyttävä haju, 
tunkkainen ilma ja liian läm-
min sisäilma varsinkin kesäl-
lä. Ihmisen työteho alenee 
useita prosentteja jo silloin, 
kun hän tuntee olonsa hiukan 
liian lämpimäksi.
Toki huono sisäilma on myös 
haitaksi ihmisten terveydel-
le. Tupakoinnista, rakennus-
materiaaleista, prosesseista 
(esim. kopiointi) ja ulkoilmas-
ta peräisin olevat kaasumai-
set ja hiukkasmaiset epäpuh-
taudet kulkeutuvat hengitys-
ilman mukana hengitysteihin 

ja keuhkoihin, joissa ne voi-
vat aiheuttaa oireita tai muuta 
haittaa terveydelle. 
Valaistuksen voimakkuus ja 
kontrasti ja häikäisevyys vai-
kuttavat näkökykyyn. Huo-
noissa valaistusolosuhteissa 
silmät rasittuvat ja keskitty-
miskyky heikkenee. Melu voi 
vaurioittaa kuuloelimiä ja hai-
tata keskittymistä. 

Koska rakennus ja sen si-
säilmasto ovat neutraaleja ja 
helppoja valituskohteita, nii-
hin kanavoituu myös muista 
syistä johtuvia valituksia. Ra-
kennuksen omistajan ja sen 
kunnosta vastaavan henki-
lökunnan on kuitenkin pys-
tyttävä varmistamaan, että 
sisäympäristö on teknises-
ti suunnitelmien mukaisessa 
kunnossa. Valitusten nopea 
ja asiallinen käsittely on pa-
ras tapa ehkäistä myös muis-
ta syistä johtuvia valituksia. 

Lämpötila on  
tärkein  
sisäilmasuure

Kehon lämpötasapaino mää-
rää sen, miten viihtyisäksi ih-
minen tuntee olonsa. Tasa-
painolämpötilassa kehon ai-
neenvaihdunnan tuottama 

energia on yhtä suuri kuin ke-
hosta ympäristöön siirtyvä 
energia. Tällöin ihminen ko-
kee lämpötilan sopivaksi. 
Sopiva lämpötila on siis yk-
silöllinen asia. Suuren ihmis-
joukon keskimäärin sopiva-
na pitämä lämpötila on 20-22 
astetta. Tässäkin lämpötilas-
sa 10-30% ihmisistä saattaa 
kokea olonsa epämukavak-
si. Suurin tyytyväisyys saa-
vutetaan antamalla jokaisel-
le mahdollisuus säätää huo-
neensa lämpötila haluamak-
seen. Liian korkea huoneil-
man lämpötila lisää tutkimus-
ten mukaan sairastumisris-
kiä sekä aiheuttaa kuivuuden 
tunnetta. Liian korkeiden läm-
pötilojen laskeminen suunni-
tellulle tasolle onkin eräs par-
haimpia keinoja parantaa si-
säilmastoa ja samalla pienen-
tää energian kulutusta. 

Vetovalitukset ovat yleisimpiä 
sisäilmastoa koskevia valituk-
sia. Veto yhdistetään usein il-
man liikkeeseen tai liian suu-
reen ilmavirtaan, mutta ky-
seessä saattaa olla myös lii-
an alhainen ilman tai pintojen 
lämpötila. Vedon tunteen es-
tämiseksi tulee ilman lämpö-
tila pitää mahdollisimman ta-
saisesti sopivalla tasolla. Työ-
piste kannattaa sijoittaa siten, 

että suurista kylmistä pinnois-
ta (esim. ikkunat) ei ole suo-
raa ”näköyhteyttä” niskaan, 
nilkkoihin tai muihin herkkiin 
ihopintoihin. 

Oireet ja sairastelu  
lisääntyvät  
huonosta  
sisäilmasta johtuen
Useat sisäympäristön teki-
jät aiheuttavat yleisten oirei-
den (nuha, yskä, silmien är-
sytys, päänsärky, väsymys, 
ym.) määrän kasvua. Ilman 
lämpötila on näistä tekijöistä 
tärkeimpiä. 
Huonon sisäilman vuoksi ih-
minen voi jopa sairastua. Esi-
merkiksi allerginen nuha ja 
homepölykeuhko (allerginen 
alveoliitti) ovat kliinisesti ha-
vaittavissa olevia sairauk-
sia, jotka voivat johtua esim. 
ilmassa olevista homeitiöis-
tä. Yhteys altistuksen ja sai-
rauden välillä pystytään usein 
osoittamaan yksilötasolla. 
Eräät sisäilman epäpuhtau-
det, esim. tupakan savu tai 
radon lisäävä riskiä sairastua 
keuhkosyöpään. 
Huono ulkoilma lisää sisäil-
man epäpuhtauksia
Ihminen altistuu myös ulkoil-
man epäpuhtauksille pää-

Hyvä sisäilma on tärkeää meille kaikille 
asiassa sisätiloissa. Ulkoil-
man epäpuhtaudet kulkeutu-
vat sisätiloihin ilmanvaihdon 
tai vuoto-ilmavirtojen muka-
na. Liikenteen saasteet, ku-
ten häkä, hiilivedyt, hiukka-
set (noki) ja typen oksidit, 
ovat ongelmana kaupunkien 
ydinkeskustoissa. Teollisuu-
den päästöt voidaan haistaa 
monilla paikkakunnilla. Monet 
eloperäiset hiukkaset, esi-
merkiksi siitepölyt, aiheutta-
vat ongelmia allergioista kär-
siville. 

Ilmanvaihdon  
tehtävä on tuoda 
puhdasta ilmaa  
sisätiloihin
Ilmanvaihdon tehtävänä on 
tuoda puhdasta ilmaa hengi-
tykseen ja poistaa rakennuk-
sessa syntyvät epäpuhtaudet. 
Ihmisen hapentarpeen tyy-
dyttämiseksi tarvittava ilman-
vaihdon määrä on murto-osa 
tarvittavasta kokonaisilman-
vaihtomäärästä. Hapentar-
peen ja keuhkoissa syntyvän 
hiilidioksidin poistamiseksi ih-
misen keuhkojen kautta kul-
kee noin 10000 litraa ilmaa 
vuorokaudessa. Mitä puh-
taampaa tämä ilma on, sitä 

paremmin elimistö voi. 

Siivouksella voit  
parantaa sisäilmasi 
laatua 

Tehokas säännöllinen siivo-
us ja laitteiden huolto edistä-
vät hyvää sisäilmaa. Siivouk-
sen avulla poistetaan pinnoil-
le kertynyt pöly ja lika ennen 
kuin se ehtii toimia mikrobi-
en kasvualustana ja kaasu-
maisten epäpuhtauksien ke-
rääjänä. 
Siivouksen aikana ilman epä-
puhtausmäärät ovat suurim-
millaan, joten siivousta ei pi-
täisi tehdä toimistoaikana. 
Siivouksessa käytettävien 
kemikaalien valinnassa tu-
lee kiinnittää huomiota niiden 
haitallisuuteen eikä käyttää il-
maa pilaavia kemikaaleja. 
Keskuspölynimuri vie siivouk-
sessa poistettavat pölyt suo-
raan ulos. Se onkin sisäilman 
laadun kannalta suositeltavin 
vaihtoehto. Tavallista imuria 
käytettäessä on huolehditta-
va tehokkaasta imurin pois-
toilman suodatuksesta ja sii-
vouksen jälkeisestä tuuletuk-
sesta. Muuten pölyt jäävät il-
maan leijailemaan ja laskeu-
tuvat pian takaisin pinnoille. 

Kosteus yleisimpiä  
sisäilmaongelmien 
aiheuttajia

Rakenteisiin pääsevä tai pin-
noille tiivistyvä kosteus on ylei-
simpiä sisäilmaongelmien ai-
heuttajia. Kun ilman kosteus 
materiaalin pinnalla on yli 80 
%, mikä tahansa materiaali ho-
mehtuu. Homeongelmien syn-
tymistä voidaan estää ajoissa 
tehdyillä toimenpiteillä. Suo-
messa tapahtuu vuosittain yli 
20000 vesivahinkoa. Vesi pää-
see rakenteisiin vesikaton, sei-
nien ja putkien vuotojen kaut-
ta. Vuodon paikkaus ei yksin 
vielä riitä, homekasvustot on 
poistettava ja märät rakenteet 
on kuivattava tai vaihdettava 
ennen kuin ne voidaan sulkea 
ja päällystää uudelleen. 
Pyykinkuivaus pesuhuoneissa 
on yleistynyt useimpien raken-
nusten rakentamisen jälkeen, 
joten ilmanvaihto ei aina ole 
riittävä pitämään tilaa kuivana. 
Oma ongelmansa voi muodos-
tua ilmankostuttimista, jos niitä 
käytetään liikaa. 

Terveen sisäilman 
tuntomerkit 

Seuraavan listan avulla voit 

tarkistaa ovatko sisäilmaolo-
suhteet kunnossa työpaikal-
lasi. Terveen työpaikan tun-
tomerkit:

• Oikea lämpötila tuo terveel-
lisyyttä ja yksilöllinen säätö 
parantaa viihtyisyyttä
• Ilmanvaihto on riittävä ja il-
manvaihtoa tehostetaan tar-
peen mukaan
• Sisätiloissa ei ole voimak-
kaita hajulähteitä
• Sisätiloissa ei tupakoida
• Paperit, kopiokoneet ja tu-
lostimet on sijoitettu mieluiten 
eri tilaan niin, että ne eivät 
toimi epäpuhtauslähteinä
• Tilat siivotaan säännöllisesti
• Sisäilmastoa seurataan ja 
ongelmat selvitetään välittö-
mästi. 

Lisää tietoa hyväs-
tä sisäilmasta löydät: 
www.sisailma 
yhdistys.fi

Ilmanvaihto on tärkeää sekä kotona että työpaikoilla.
Ilmanvaihto kuljettaa pois sisällä syntyvät haitalliset aineet 
kosteuden ja tuo samalla uutta raikasta ilmaa tilalle. Puut-
teellinen ilmanvaihto on selvä terveysriski.
Seuraavan tarkastuslistan avulla voit tarkastaa toimiiko il-
manvaihtosi kunnolla kotona ja työpaikallasi.
1. Asuntoon tai työhuoneeseen astuttaessa sen ilman tulee 
tuntua raikkaalta. 
2. Tunkkaisuus ja hajut voivat merkitä ongelmaa. Jokaises-
sa huoneessa tulee olla auki oleva ilman tulo- ja poistoilma-
venttiili tai siirtoilma-aukko (esim. kynnysrako). 
3. Ilmanvaihto on liian pieni, jos kosteus tiivistyy ikkunaan 
tai peiliin tai jos hyvin lingottu pyykki ei kuivu alle vuorokau-
dessa. 
4. Hyvä keittiön ilmanvaihto edellyttää liesituuletinta tai -ku-
pua. Ilmaa kierrättävä liesituuletinkin auttaa, mutta ei kor-
vaa ilmavaihtoa. Sen suodattimet on vaihdettava usein. 
5. Liesituulettimen rasvasuodatin on pestävä vähintään 2-
3 kertaa vuodessa. Poistoventtiilit tulee puhdistaa 1-2 ker-
taa vuodessa. 
6. Hajujen leviäminen asuntojen välillä voi johtua väärin 
säädetystä ilmanvaihdosta tai huonosta korvausilman saan-
nista. 
7. Saunan ilmanvaihto on liian pieni jos se ei kuivu käytön 
jälkeen seuraavaan aamuun mennessä. 
8. Ulkoa tuleva ilma on talvella kylmää ja saattaa aiheuttaa 
vetoa. Haitat ilmanvaihtoventtiilien sulkemisesta ovat kui-
tenkin vetohaittoja suuremmat. 
9. Ilmanvaihtoa tarvitaan asunnoissa eniten yöllä kun kaik-
ki ovat kotona. 
10. Asuinkerrostaloissa ja rivitaloissa yhtiö on vastuussa il-
manvaihdon toiminnasta. Ota yhteys isännöitsijään tai halli-
tukseen, jos ilmanvaihtosi ei toimi. Jos mitään tapahdu niin 
kutsu apuun kunnallinen terveystarkastaja. 

www.sisailmayhdistys.fi

Hyvän ilmanvaihdon  
tuntomerkit

TOIMIIKO ILMANVAIHTO
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Lämmityskustannusten nou-
su on pistänyt miettimään mi-
ten niitä voisi saada kuriin. 
Kotini on 50-luvulla rakennet-
tu rintamamiestalo, joka on 
ajan myötä muuttunut puu-
lämmityksestä sähkölämmi-
tystaloksi. Pitkän jahkailun tu-
loksena eräänä päivänä pää-
timme hankkia ilmalämpö-
pumpun. Tavoitteena on ener-
giansäästön, mutta hankintaa 
voi pitää myös henkilökohtai-
sena ympäristötekona.

Kuvat ja teksti  
Heimo Lehkonen

Pienessä  
talossa suu-
ret lämmitys- 
kustannukset
Talossa on alaker-
rassa kaksi huo-
netta ja keittiö se-
kä sauna ja pesuti-
lat, yläkerrassa on 
porrasaula ja yksi 
huone. Lämmintä 
asuinpinta-alaa on 
100 m² verran, jo-
ka lämpiää pääasi-
assa sähköpatte-
reilla. Kovilla pak-
kasilla joutuu lisäk-
si lämmittämään 
puuhellaa, koska 
pattereiden tehot 
eivät riitä. Sauna- 
ja pesutiloissa on lattialämmi-
tys, joka on päällä myös ke-
säaikana.

Talossa on 100 mm runko ja 
välissä sahanpurueristys eikä 
siihen ole tehty mitään läm-

pöteknisiä parannuksia, jo-
ten lämmityskustannukset 

ovat melko suuret. 
Kokonaissähkönkulutus on 
ollut 23000 kWh:n luokkaa, 
josta kesäkuukausina mitattu 

taloussähkön ja vedenlämmi-
tyksen osuus on 11000 kWh 
eli lämmityssähkön osuus on 
12000 kWh vuodessa. Tätä 
osuutta tullaan nyt ilmaläm-
pöpumpulla pienentämään.

Ilmalämpöpumpun 
hankinta

Markkinoilla on runsaasti eri-
laisia ilmalämpöpumppuja. 
Laitetta valittaessa kannat-

taa tarkistaa, että myyjä takaa 
myös asianmukaisen asen-
nuksen ja lämpöpumppu sopii 
varmasti myös talviolosuhtei-
siin. Laitteen pitää pystyä toi-
mimaan myös kylmillä ilmoil-
la, aina -15… -20°C ulkoläm-
pötiloilla.
Tärkein termi laitteita vertailta-
essa on sen hyötysuhde COP, 
joka kertoo, miten paljon läm-
pötehoa laite antaa suhteessa 
kulutettuun sähköenergiaan. 
Eli mitä suurempi COP-arvo 
on, sitä suurempi on säästö. 
Merkintä COP 4 tarkoittaa, et-
tä 1 kW sähköä tuottaa 4 kW 
lämpöä. 
Pyysin AH Cool Oy:n Ari Hy-
värisen katsomaan taloani ja 
päädyimme ilmalämpöpum-
pun valinnassa Toshiba-merk-
kiseen laitteeseen, jossa on 
kaksi sisäyksikköä. Laite on 
saanut hyvät arvostelut tes-
teissä, joissa on mitattu yli 4 
COP-lukuja ulkoilman lämpö-
tilan ollessa +7 °C, eli vuoden 
keskilämpötilan suuruinen. Ul-
koyksikön tehoa ohjaa ns. in-
vertteri, joka säätää kompres-
sorin toimintaa portaattomas-
ti ja tuottaa tasaisemman läm-
mön kuin on/off periaatteella 
toimiva laite. Sisälämpötilojen 
ohjaus tapahtuu kaukosääti-
men avulla siten, että puhal-
lin pyörii lämmitystarpeesta 
riippuen tarvittavalla nopeu-
della. Laitteen valinta oli suh-
teellisen helppo, vaikka se ei 
hankintahinnaltaan ollutkaan 
markkinoiden edullisemmas-
ta päästä.

Alakerran sisäyksikön paikaksi valittiin seinän nurkkaus hyllyn päällä. Putket me-
nevät takaa ulos suoraan kourun sisään.

Yläkerran sisäyksikön paikaksi valittiin seinä, josta putket menevät takaa ullakko-
tilaan ja sieltä ulos kouruun. Kaukosäädin oven pielessä ohjaa käyntiä ja lämpöti-
laa.

Ilmalämpöpumppu omaan kotiin

Laitteiden  
asennus

Laitteiden asennuspaikat oli 
jo katsottu valmiiksi, joten AH 
Coolin asentajan tullessa aa-
mulla töihin ei tarvinnut kuin 
näyttää paikat ja homma pää-
si käyntiin. Ulkoyksikkö sijoi-
tettiin talon taakse tien puolel-
le, johon se peittyy pensasai-
dan taakse. Putket asennettiin 
ulkoseinällä valkean muoviko-
urun sisään, joten se soveltui 
hyvin vesirännien ja valkeiden 
nurkkalautojen ilmeeseen. Ala-
kerran sisäyksikkö asennettiin 
olohuoneeseen ja yläkerran si-
säyksikkö porrasaulaa. Sisä-

yksikön paikat valittiin niin, et-
tä asennukset oli helppo tehdä 
eikä puhallussuunnat aiheuta 
vetoa oleskelualueella. Sisä-
yksiköiden väritkin olivat sattu-
malta sopivat seinien väreihin. 
Laite liitettiin sähköverkkoon 
pistotulppaliitännällä. Asennus-
työt kestivät yhden päivän.

Ensivaikutelmat  
ja tavoitteet

Laitteet ovat olleet käytössä 
kolme viikkoa ja laitoin kaikki 
sähköpatterit pois päältä kun 
lämpöpumppu alkoi toimia. Ul-
kolämpötilat ovat +5 °C…10 

°C välillä ja laite on pitänyt 
huonelämpötilat halutuissa ar-
voissa eikä lisälämpöä ole vie-
lä tarvittu kytkeä päälle.
Tavoitteena on saavuttaa läm-
mityskulun säästönä 6000 
kWh:n vuotuinen säästö, eli 
puolet lämmityssähkön osuu-
desta. 
Luksusta saa lisäksi laitteesta 
kesällä, kun sillä voidaan muu-
tamina hellepäivinä viilentää 
huoneita, varsinkin yläkerta on 
sen tarpeessa. Sisäyksiköis-
sä on lisäksi suodattimet, joten 
sillä on vaikutusta sisäilman 
laatuun pölyhiukkasten vähe-
nemisen muodossa.
Tavoitteiden toteutumiseen pa-

lataan seuraavassa lehdessä 
ensi vuonna.

Huomioitavaa  
lämpöpumpun  
hankkijalle

- Ennen ilmalämpöpumpun os-
tamista kannattaa tarkistaa ta-
varantoimittajan maine ja os-
taa vain tunnetulta yritykseltä. 
- Tarkista, että ilmalämpö-
pumppu varmasti soveltuu 
myös talviolosuhteisiin, sillä 
markkinoilla on myös laitteita 
jotka on suunniteltu etelän olo-
suhteisiin.  
- Osta mieluummin yli- kuin ali-

mitoitettu laite.  
- Pyydä hintatarjous, joka si-
sältää myös asennuksen.  
- Tee kirjallinen sopimus.
- Asennus ei ole tee-se-itse toi-
mintaa, sillä kylmäaineputket 
saa yhdistää vain turvateknii-
kankeskus TUKESIN valtuut-
tama kylmäalan yritys, jolla on 
rekisteröintinumero kylmäai-
neiden käsittelyyn.
- Ilmalämpöpumpun ostajan 
velvollisuus on varmistaa, et-
tä asentaja todella on pätevä. 
Se on myös hänen etunsa, sil-
lä maahantuojien ja laiteval-
mistajien takuu ei ole voimas-
sa, jos laite on asennettu epä-
asiallisesti.

- Väärin asennettu pumppu ei 
toimi niin kuin pitäisi eikä pie-
nennä tarpeeksi sähkölaskua, 
kondenssivedet voivat joutua 
talon rakenteisiin ja laittomat 
sähköasennukset voivat olla 
jopa hengenvaarallisia.
- Ilmalämpöpumppu täytyy tar-
kistaa ja puhdistaa säännöl-
lisesti. Käyttöohjeissa kerro-
taan, kuinka usein sisäilma-
suodattimet tulee vaihtaa ja 
puhdistaa. Myös ulkoapäin on 
ilmalämpöpumppua puhdistet-
tava, koska lika haittaa ilman 
virtausta.
- Ilmalämpöpumpun asennus-
kustannuksista saa kotitalous-
vähennyksen.

50-luvun rintamamiestalo, ulkoyksikkö pilkottaa aidan takana ja valkea johtokou-
ru peittää putkiasennukset
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Parhaat kesäpäivät ovat 
monien mielestä helteisiä, 
mutta useille hellesää on 
tuskallinen, jopa terveydel-
le vaarallinen. Oloa helpot-
taa, jos asunnon ilman saa 
viilennetyksi siedettäviin 
lukemiin. 
Asunnon tärkeimpiä omi-
naisuuksia on huoneiston 
miellyttävä lämpötila, oli 
ulkolämpötila mikä tahan-
sa. Useimmille suomalaisil-
le tulee asunnon miellyttä-
västä lämpötilasta mieleen 
lämmitys pakkasilla, mutta 
kun ulkolämpötila nousee 
hellelukemiin ja aurinko 
paahtaa seiniin ja ikkunoi-
hin, sisälämpötila saattaa 
nousta sietämättömäksi. 

Ilman viilennys  
joko luonnollisesti 
tai koneellisesti 

Asuntojen sisäilman jäähdy-
tys on Suomessa vielä melko 
harvinaista. 
Ilmastointi kiinnostaa kuiten-
kin koko ajan enemmän, kun 
kesähelteillä on totuttu nautti-
maan toimistojen, tavaratalo-
jen ja muiden julkisten tilojen 
viileydestä. 

Ilmastointilaite on myös yhä 
useamman auton varuste, ja 
miellyttävän viileässä autos-
sa on ollut aikaa pohtia, miksi 
kotona pitää kärsiä helteestä. 
Ilmaa voidaan viilentää luon-
nollisesti tai koneellisesti. 
Luonnollinen jäähdytys on-
nistuu tuulettamalla, kun ul-
kolämpötila on alempi kuin si-
sälämpötila. Ikkunoiden suo-
jaaminen markiiseilla ja kaih-
timilla helpottaa. Kunnolli-
sen jäähdytyksen saa kuiten-
kin aikaan vain ilmastointi-
laitteilla. 
Jos halutaan pitää vain yk-
si huone viileänä, voidaan 
hankkia siirrettävä ilmastoin-
tilaite. 
Tarvitaan vain sähköpisto-
rasia ja mahdollisuus ohjata 
lämmin ilma ulos tilapäisesti 
esimerkiksi ikkunan kautta. 
Siirrettävä ilmastointilaite on 
helppo asentaa, mutta 1,5-3 
kilowatin teho riittää vain yh-
den huoneen jäähdytykseen. 
Laite saattaa täydellä tehol-
la olla melko äänekäs, joten 
sitä olisi hyvä kokeilla ennen 
ostoa. 

Isoihin tiloihin  
järjestelmälaite 

Siirrettävä ilmastointilaite so-
pii yksittäisten huoneiden 
jäähdyttämiseen, mutta koko 
asunnon lämpötilan säätöön 
tarvitaan joko kiinteä ilmas-
tointilaitteisto tai ilmanvaih-
tojärjestelmään liitetty jääh-
dytys. 
Kiinteissä ilmastointilaitteis-
sa on jäähdytin ja lauhdu-
tin. Jäähdytin tulee sisälle ja 
lauhdutin rakennuksen ulko-
puolelle. Sisäyksikön tyypilli-
nen koko on noin 80 x 30 cm. 
Se voidaan sijoittaa vaikka 
ulko-oven yläpuolelle. Ulos 
sijoitettavan lauhduttimen ko-
ko on noin 80 x 60 cm. Jääh-
dytin ja lauhdutin yhdistetään 
kahdella eristetyllä kupariput-
kella, joissa virtaa kylmäaine. 
Laitteistoa ohjataan yleen-
sä langattomalla kaukosää-
timellä, josta voidaan säätää 
haluttu lämpötila asteen tark-
kuudella. 
3-10 kilowatin teho riittää 40-
150 neliömetrin jäähdyttämi-
seen. Nyrkkisäännöksi sopii, 
että yksi kilowatti jäähdyttää 
noin 15 neliömetriä. Sopiva 
jäähdytysteho on kuitenkin 
laskettava tapauskohtaises-
ti kokonaislämpökuorman pe-
rusteella. 
Kiinteän laitteen saa asentaa 

yleensä vain kylmäalan am-
mattilainen 

Jäähdytys  
ilmanvaihdon osaksi 

Ilman jäähdytys voidaan liit-
tää myös ilmanvaihtokonee-
seen. Silloin jäähdytetty ilma 
puhalletaan sisälle ilmanvaih-
tokanavia pitkin. Menetelmä 
ei jäähdytä yhtä tehokkaas-
ti kuin varsinainen ilmastointi-
kone, mutta muutamankin as-
teen lämpötilan lasku saattaa 
olla ratkaiseva. 
Jäähdytys voi perustua kom-
pressoriin, mutta edullisem-
paa on käyttää jäähdyttämi-
seen maalämpöpumppua.
Jäähdytyksen liittäminen il-
manvaihtokoneeseen on si-
sustuksen kannalta ongel-
matonta, jos voidaan käyttää 
olemassa olevia ilmanvaihto-
kanavia.
Tällainen järjestelmä sopii 
parhaiten uudisrakentami-
seen ja on vaikea totuttaa jäl-
kikäteen.

Ilmalämpöpumppu 
ja jäähdytys

Ilmastointilaitteesta on kehi-
tetty Suomen olosuhteisiin 
sopiva laite, ilmalämpöpump-
pu, jolla voi sekä lämmittää 
että jäähdyttää ilmaa. Siinä-
kin on ulko- ja sisäosa. Ilma-
lämpöpumpulla lämmittämi-
nen on edullista. Se ei kuiten-
kaan lämmitä, kun ulkoläm-
pötila laskee alle -20 astee-
seen, joten se ei sovi aino-
aksi lämmittimeksi. Jos har-
kitset ilmastointilaitteen han-
kintaa, kannattaa miettiä il-
malämpöpumpun hankintaa, 
koska se on vain hieman kal-
liimpi kuin pelkkä ilmastoin-
tilaite. 

Maalämpö  
ja jäähdytys

Maalämpöpumpulla kerätään 
maahan sitoutunutta läm-
pöä talvella talon lämmittä-
miseen, mutta sitä voidaan 
kesällä käyttää myös tilojen 
jäähdyttämiseen.
Maaliuosta käytetään il-
mastoinnin tuloilman jääh-
dyttämiseen kesällä eli 
pelkän kiertovesipumpun 
energian hinnalla voidaan 
jäähdyttää rakennusta.

Asunnon sisäilma viileämmäksi 
Rakentamisen  
tavoitteeksi hyvä  
sisäilmasto

Tavoitteet lämpötiloille ja il-
man laadulle. Tarkka laadun-
valvonta rakennushankkeen 
eri vaiheissa. Riittävä aika si-
säilmaston virittämiselle.
Huolellinen vastaanotto. 
Huoltokirja. Kuivumisen kan-

nalta riittävän pitkä ra-
kennusaika. Älä 

muuta 

Terveen   pientalon tuntomerkit

www.sisailma 
yhdistys.fi

www.prkk.fi

keskeneräiseen rakennuk-
seen!

Valitse hyvä  
rakennuspaikka

Lämmin ja aurinkoinen sekä 
tuulilta suojattu rakennuspaik-
ka, mutta ei kuopan pohja. 
Vettä läpäisevä ja kuiva. Ala-
pohja riittävän korkealle. Ra-
donriskit otettu huomioon.

Oikeat rakenteet  
ja rakennusosat

Hyvä lämmöneristys 
ja tiiviys. Ikku-

noiden 

aurinkosuojaus. Betonin pin-
noitus riittävän kuivana. Kas-
tumiselta ja pölyltä suojatut 
materiaalit ja tarvikkeet. Ve-
deltä ja lumelta suojattu ra-
kennus. Puhdas työmaa.

Rakenteiden  
kosteusvaurioiden 
torjunta

Harjakatto, leveät räystäät, 
pintavesien johtaminen raken-
nuksesta poispäin. Hyvä toi-
miva salaojitus, tuuletettu ul-
lakkotila, ryömintätila ja seinä-
rakenteet.
Ammattimiehen tekemä mär-
kätilan vedeneristys. Ikkunoi-
den hyvä pellitys. Ei tiiviitä 
suljetuttuja rakenteita, joihin 
joutunut kosteus ei pääse tuu-
lettumaan pois.

Pintamateriaalit

M1-luokitellut materiaalit 
(www.rts.fi).	
Sileät pinnat, laatoitus märkä-
tiloissa.
Riittävästi viettävät lattiat lattia-
kaivollisissa tiloissa. Lattialäm-
mitys kylpy- ja pesuhuoneissa. 
Sisääntulon ovimatot.

Helposti siivottava  
kalustus ja sisustus

Ovelliset säilytystilat, umpisok-
kelit kalusteissa. Keittiö- ym. 
kiinteät kalusteet sisäseinillä. Ei 
itsestään siliäviä sisustustekstii-
lejä, tekstiilitapetteja ja pehmeitä 
tai rosoisia pintoja. Ei haisevia 
kalusteita tai tekstiilejä. Keskus-
pölynimurijärjestelmä tai hyvä 
imurin poistoilman suodatus.

Hallittu tarpeen- 
mukainen  
ilmanvaihto

Perusilmanvaihto koko asun-
nossa jatkuvasti yli 0,4 kertaa 
tunnissa. Ilmanvaihdon tarpeen-
mukainen ohjaus. Tuloilman 
suodatus (EU7/F7).
Paikallispoistot (liesikuvut ym.) 
Puhtaat kanavat ja komponentit.
Ulkoilman ottoaukko kaukana 
epäpuhtauslähteistä (tuuletus-
viemäri, jäteilma-aukko jne.) Ka-
naviston oikea säätö.
Tasainen ja viihtyisä lämmitys
Huonelämpötila 21-22 °C, huo-
neiden sijainnin ja käytön mu-
kainen vyöhykejako. Patterit ik-
kunoiden alla tai hyvät (U<1,0 
W/m²K) ikkunat ja lattia- tai ilma-
lämmitys. Lattialämmitys märkä-

tiloissa, myös kesällä.
Lämpöä tasaavat rakenteet. 
Tulisijan sijoitus siten, että sen 
lämpö leviää mahdollisimman 
laajalle.

LVI-laitteiden kosteus-
vaurioiden torjunta

Toimiva veden poisto märkätilo-
jen lattioilta. Hyvät lämpöeristeet 
seinissä ja yläpohjassa. 
Kylmien ja kylmässä kulkevien 
putkien ja kanavien eristäminen.
Vesijohdot suojaputkissa. 

Lattiakaivo tai suojakaukalo as-
tianpesukoneen ja kylmälaittei-
den	alla.	Sertifioiduista	tuotteis-
ta huolellisesti tehty lattiakai-
von liitos.
Ilmaputket lämpöeristetyn vai-
pan sisäpuolella.
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