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1 Yleistiedot 

1.1 Tutkimuskohde 

Hakunilan nuorisotila 
Laukkarinne 4 
01200 VANTAA 

1.2 Tutkimuksen tilaaja 

Vantaan Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen 
Mikko Krohn 
Kielotie 13 
01300 VANTAA 

1.3 Tehtävä 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää nuorisotilan ilmastointikoneiden ja järjestelmien 
tekninen kunto. Lisäksi pyrittiin selvittämään tilojen kokonaisilmamäärät sekä huo-
neiden ilmamäärät. Raportissa esitetään arviot korjaustarpeista, korjausten kiireelli-
syydestä ja korjauskustannusarviot.  

1.4 Tutkimusajankohta  

Kohteen kenttätutkimukset tehtiin 4.10.2012.  

1.5 Tutkimuksen tekijät  

Vahanen Oy 
Linnoitustie 5 
02600 ESPOO 

 
Ilmanvaihtotekninen tutkimus: 
Harri Makkonen 

Projekti KOS 2679/2 

1.6 Tutkimuskohteen kuvaus 

Rakennus on valmistunut 1980 luvun alussa. Kohteessa on koneellinen tulo- ja pois-
toilmanvaihtolaitteisto, jossa on lämmöntalteenotto. Nuorisotilaa palvelee yksi tulo- ja 
poistoilmakone, joka palvelee myös seuraavia tiloja: pizzeriaa, ravintolan keittiötä, 
pienliiketiloja, ravintolasalia, pankkisalia, pienmyymälöitä, grilliä, nuorisotilaa ja Tu-
ko/Spar tiloja. Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat omassa ilmanvaihtokonehuoneessa 
toisessa kerroksessa. 
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2 Tiivistelmä 

Tutkittavat tilat on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmällä. 
Ilmanvaihtokoneet ovat aksiaalipuhaltimia, jotka on uusittu 2000 luvulla ja niiden 
valmistaja on Nu-Air. Tiloja palvelee yksi tuloilmakone (302 TK) ja yksi poistoilma-
kone (302 PK). Koneet sijaitsevat omassa ilmanvaihtokonehuoneessa toisessa kerrok-
sessa. Ilmanvaihtokoneet ovat teknisesti pääosin toimivia. Ilmanvaihtojärjestelmissä 
havaittiin vain hieman puutteita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. Ehdotetuilla kor-
jaus- ja huoltotoimenpiteillä koneiden elinkaarta saadaan jatkettua. Lisäksi raportissa 
suositellut korjaustoimenpiteet parantavat sisäilman laatua nykyisestä. Koneiden ko-
konaisvaltainen uusinta ei ole tarpeellista lähivuosien aikana, kunhan niissä havaitut 
puutteet korjataan.  

Tilojen mitatuissa ilmamäärissä on melko paljon eroavuuksia ja ne jäävät osittain mel-
ko paljon suunnitelluista arvoista, mutta tilojen käyttötarpeet ovat myös muuttuneet. 
Ilmanvaihtokoneiden pyörimisnopeutta ohjataan taajuusmuuntajien avulla. Ilman-
vaihtokoneet kävivät tarkastushetkellä noin 75 % teholla. Suosittelemme nuorisotilan 
ilmamäärien tasapainottamista tilojen käytön kannalta. Mikäli ilmanvaihtokoneen te-
hoja kasvatetaan, tulisi ottaa huomioon myös muiden tilojen ilmamäärien tasapaino-
tus. 

Nuorisotilan ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta ei saatu tarkkaa tietoa, mutta tehty-
jen havaintojen perusteella ilmanvaihtokanavat ovat puhdistuksen tarpeessa. Konei-
den raitisilmakammioissa havaittiin siitepölyä ja hieman roskaa. Lisäksi ilmanvaihto-
konehuoneen kokoojakammiossa on reikäpeltiä, jonka alla on suojaamaton mineraali-
villa. Näistä irtoaa ärsytystä aiheuttavia teollisia mineraalivillakuituja tuloilmavirtaan, 
jotka kulkeutuvat kiinteistön käyttäjien tiloihin. Suosittelemme mineraalivillan pois-
toa/ korvaamista muilla eristeillä ja uusien peltien asennusta. Korjauksen jälkeen suo-
sittelemme ilmanvaihtokanavien puhdistusta ja ilmamäärien säätötyötä. 

Nuorisotilan tulo- ja poistoilman pääte-elimet ovat ritiläsäleikköjä, kattohajottajia sekä 
reikäputkea. Pääte-elimillä on mahdollista osittain muokata heittokuvioita. Mittauk-
sissa havaittiin, että ilman liikkuvuus tiloissa on melko hyvällä tasolla, koska reikäput-
ket ja kattohajottajat jakavat ilman tasaisesti ympärihuonetta. Pääte-elimet ovat täysin 
toimivat nykyjärjestelmässä, mutta ne ovat hieman pölyiset ja niiden puhdistaminen 
tulee suorittaa kanavapuhdistuksen yhteydessä. 

Tarkastuskäynnin aikana huoneiden lämpötilamittaukset vaihtelivat n. 21,5 – 23,5 as-
teen välillä ulkolämpötilan ollessa noin + 10 astetta. 

 

3 Lähtötiedot  

Käytettävissä oli kohteen ilmanvaihtopiirustuksia, joista saatiin suunniteltuja ilma-
määriä. Tutkimuksen yhteydessä pyrittiin mittaamaan ilmanvaihtokoneiden kokonai-
silmamäärät, mutta se ei ollut teknisesti mahdollista. Tämän jälkeen keskityttiin aino-
astaan mittaamaan tilojen ilmamäärät. Mittaustuloksia on käytetty tässä raportissa. 
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4 Tutkimusvälineet ja –menetelmät 

Tilojen ilmamäärät mitattiin pääosin Swema 3000 monikäyttölaitteella ja kuumalan-
ka-anemometrillä. Huonekohtaisia tulo- ja poistoilmamääriä mitattiin pääasiassa 
Swema 125–huppumittarilla, jonka mittaustarkkuus on 1 l/s tai 2 % (suurempi näis-
tä) mitattavasta ilmavirrasta. 

Tuloilmakoneiden ja kanavien kuntoa ja puhtautta arvioitiin silmämääräisesti ja valo-
kuvaamalla, huolto- ja puhdistusluukkujen kautta. 

 

5 Ilmanvaihto 

5.1 Yleistä 

Kohde on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla. Ilmanvaihtokone on 
varustettu lämmöntalteenottojärjestelmällä, mutta siinä ei ole jäähdytystä. Tutkittavia 
tiloja palvelee yksi tuloilmankone ja yksi poistoilmakone, jotka sijaitsee toisen kerrok-
sen ilmanvaihtokonehuoneessa. Ilmanvaihtokoneiden kunto tarkastettiin 4.10.2012.  

Ilmanvaihtokoneet ovat Nu-Airin valmistamia ns. aksiaalipuhaltimia vuodelta 2002. 
Puhaltimiin on liitetty kanavien avulla raitisilma- ja kokoojakammiot, joissa sijaitsevat 
LTO- ja lämmityspatterit sekä suodattimet.  

 

5.2  Ilmanvaihtokoneiden kunto ja havainnot 

Tuloilmakone TK 302 palvelee nuorisotilaa, pizzeriaa, ravintolan keittiötä, pienliike-
tiloja, ravintolasalia, pankkisalia, pienmyymälöitä, grilliä ja Tuko/Spar tiloja. Ilman-
vaihtokone on Nu-Airin valmistama aksiaalipuhallin, johon on liitetty kanavien avulla 
raitisilmakammio ja kokoojakammio. Koneen suunnitellut ilmamäärät ovat 7,5 m³/s 
(poistoilmapuhaltimen kilpiarvo). Kone on varustettu tuloilmakammiolla, jossa on 
sulkupelti, suodatin, LTO- patteri, lämmityspatteri ja aksiaalipuhallin. Puhaltimen jäl-
keen on kokoojakammio, jossa on jälkilämmityspatterit ja vyöhykepellit. Peltimootto-
rien valmistaja on Belimo, venttiilimoottorien Siemens ja antureiden PD Produal. 
LTO:n ja lämmitysverkostojen kiertopumput ovat Wilo Oy:n valmistamia vuodelta 
2002. Lämmöntalteenottoverkostossa on 50 litran paisunta-astia jonka valmistaja on 
Reflex Oy vuodelta 2000. Koneen säätölaitteena toimii keskitetty rakennusautomaa-
tiojärjestelmä, jonka valmistaja on Elektroniikkatyö Oy.  

Ilmanvaihdon käyntiajat ovat seuraavat ma-su 09:00-22:45. Käyntiajalla ohjataan vyö-
hykepeltejä ja ilmanvaihtokoneiden pyörimisnopeutta ohjataan kanavapaineen avulla. 
Ilmanvaihdon toimintakaavioiden mukaan rakennusautomaatiossa on varaus toimin-
nalle, jossa ulkolämpötilan laskiessa alle TE-1 asetusarvon kojeisto siirtyy pienemmälle 
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kierrosluvulle. Tämän toiminnon kytkennästä ei saatu tarkastuskierroksella varmuut-
ta.  

Tuloilmakoneen raitisilmakammiossa on pölyä ja roskia. Suosittelemme raitisilma-
kammion puhdistamista kanavapuhdistuksen yhteydessä. 

 
Kuva 1. Raitisilmakammiossa on pölyä ja roskia. 

Tuloilmakoneissa on asennettuina pussisuodattimet, jotka on vaihdettu 05.09.2012. 
Suodattimet ja suodatinkehikko ovat pääosin hyvässä kunnossa. Suosittelemme uusi-
maan suodattimet säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. 

  
Kuva 2. Tuloilma suodattimet uusittu 5.9.2012. 

Lämmöntalteenottopatteri oli vain hieman pölyinen, mutta lämmityspatterissa havait-
tiin hieman enemmän likaa. Suosittelemme puhdistamaan LTO- ja lämmityspatterin 
perushuollon yhteydessä. Samalla tulee pattereiden mahdolliset kolhut ns. kammata 
auki. 
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Kuva 3. LTO- patteri on vain hieman pölyinen. 

 
Kuva 4. Lämmityspatterissa ovat havaittavissa roskia. 

Tuloilmapuhaltimen ja äänenvaimennuskammioiden liitoksessa tapahtuu vuotoja. Lii-
tosta on korjattu IV- teipillä, joka ei ole asianmukainen korjaustapa. Suosittelemme 
uusimaan puhaltimen ja vaimentimien välisen tiivisteen. 

  
Kuva 5. Puhaltimen ja äänenvaimentimen liitoksia korjattu IV- teipillä. 
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Tuloilmakoneen kokoojakammio on osittain päällystetty reikäpellillä, jonka alla on 
mineraalivilla. Kanavien liikkuessa paineen voimasta huoneilmaan saattaa päästä mi-
neraalivillakuituja tuloilmakammiosta. Kokoojakammion villapinnat tulee suojata 
suodatinkankaalla ja pellittää, jotta villakuitujen mahdollinen pääsy huoneilmaan saa-
daan estettyä.  

 
Kuvat 6-7. Tuloilman kokoojakammiossa on osittain reikäpelti, jonka alla on mineraalivilla. 

Poistoilmakone PK 302 palvelee nuorisotilaa, pizzeriaa, ravintolan keittiötä, pienlii-
ketiloja, ravintolasalia, pankkisalia, pienmyymälöitä, grilliä ja Tuko/Spar tiloja. Ilman-
vaihtokone on Nu-Airin valmistama aksiaalipuhallin. Koneen suunnitellut ilmamäärät 
ovat 7,5 m³/s (poistoilmapuhaltimen kilpiarvo). Poistoilmakone sijaitsee ilmanvaihto-
huoneen kokoojakammiossa, jossa on myös vyöhykepellit. Kone on varustettu vyöhy-
kepelleillä, puhaltimella, suodattimilla ja LTO- patterilla. Peltimoottorin valmistaja on 
pääosin Belimo, venttiilimoottorien valmistaja on Honeywell ja antureiden Sie-
mens/Produal. Koneen säätölaitteena toimii keskitetty rakennusautomaatiojärjestel-
mä, jonka valmistaja on Atmostech. 

Poistoilmakoneissa on asennettuina pussisuodattimet, jotka on vaihdettu 05.09.2012. 
Suodattimet ovat pääosin hyvässä kunnossa, mutta yhdessä suodattimessa havaittiin 
repeämä ja se tulisi uusia. Suodatinkehikko on hyvässä kunnossa ja tiivis. Suositte-
lemme uusimaan suodattimet säännöllisesti, vähintään kerran vuodessa. 

  
Kuvat 8-9. Suodatinkehikko on kunnossa, mutta yksi suodatinpussi on revennyt. 
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Poistoilmakoneen kokoojakammiossa sijaitsevat vyöhykepellit ja niiden peltimootto-
rit. Tarkastushetkellä vyöhykepellit olivat toimintakuntoiset. Kokoojakammio on hie-
man pölyinen ja suosittelemme puhdistamaan kammiot kanavapuhdistuksen yhtey-
dessä.  

 
Kuva 10. Yleiskuva poistoilman kokoojakammiosta. 

Poistoilmapuhallin on pölyinen ja sen puhdistamista suosittelemme kanavapuhdistuk-
sen yhteydessä. 

 
Kuva 11. Poistopuhallin on pölyinen. 

Kohteen tulo- ja poistoilmakoneet ovat tarkastusten perusteella teknisesti hyvässä 
kunnossa. Tuloilmakammiossa havaittiin hieman puutteita, jotka vaikuttavat sisäil-
man laatuun (kammiossa reikäpelti ja villa). Pääosin ilmanvaihtokoneita on huollettu 
säännöllisesti, eikä niiden kokonaisvaltainen uusiminen ajoitu tarkastelujaksolle. Suo-
sittelemme koneiden säännöllistä huoltamista ja puhdistamista.  

Nuorisotilan ilmamäärämittaukset suoritettiin ainoastaan tilojen osalta, koska ilman-
vaihdon runkokanavat kulkevat osittain rakenteissa sisällä ja alaslaskettujen kattojen 
yläpuolella piilossa. 
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5.3 Vesikatto 

Konserttitalon vesikatolla on kaksi alkuperäistä huippuimuria, jotka palvelevat nuori-
sotilaa. Huippuimurit ovat vuodelta 1981 ja niiden valmistaja on Valmet. Huippuimu-
rit ovat teknisen käyttöiän lopussa ja niissä havaittiin kuiva laakeriääni. Imureiden uu-
simista suosittelemme tarkastelujaksolla. Vesikatolla on lisäksi liesituulettimen puhal-
lin, joka on asennettu vuonna 2007 ja se on hyvässä kunnossa, ei uusimistarvetta tar-
kastelujaksolla. Huippuimuri tulee tarkastaa ja huoltaa säännöllisesti vuosittain sekä 
niissä havaitut puutteet tulee korjata. Samassa yhteydessä koneiden ohjaukset tulee 
tarkastaa. 

 
Kuvat 12-13. Yleiskuvat huippuimureista. 

5.4 Kanavistot 

Ilmavaihtokanavat on rakennettu teräslevykanavista (kierresaumaputkea ja kantti-
kanavaa). Ilmanvaihtokanavien puhdistuksesta ei saatu tarkkaa tietoa, mutta tehtyjen 
havaintojen perusteella ilmanvaihtokanavat ovat hieman pölyiset ja niiden puhdista-
mista suosittelemme tarkastelujakson alkupuolella.  

 
Kuvat 14-15. Yleiskuvat poistoilmakanavasta. 
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6 Sisätilat ja ilmamäärät 

6.1 Yleistä 

Huoneiden ilmanjakoratkaisu on seinä- tai kattopuhallus. Tulo- ja poistoilmalaitteet 
ovat pääosin alkuperäisiä kartioventtiileitä ja ritiläsäleikköjä sekä reikäputkea. Pääte-
elimet ovat täysin toimivia nykyjärjestelmässä, mutta ne ovat hieman pölyiset. Suosit-
telemme puhdistamaan pääte-elimet viimeistään kanavapuhdistuksen yhteydessä. 

 
Kuva 16. Yleiskuva taideharrastustilasta, joka nykyisin on punttisali. 

 
Kuva 17. Yleiskuva orkesteriharjoitustilasta. 
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6.2 Tilojen ilmamäärämittaukset 

Taulukko 1. Mitattujen huoneiden ilmamäärät. 

Mitattu tila 

Suunniteltu, 
1/1-

nop.(dm3/s) 

Mitattu, 1/1 
nop. 

(dm3/s 
Poikkeama 

(%) 

Tulon ja 
poiston 
erotus 

(%) 
Orkesteriharj. BK31         
tulo + 110 + 72 - 34,5 %   
poisto - 110 - 94 - 14,5 % + 23 % 
Puu- ja metallityö BK 34         
tulo + 225 + 101 - 55 %   
poisto - 225 - 146 - 35 % + 31 % 
Konesali BK 35         
tulo + 60 + 20 - 67 %   
poisto - 60 - 30 - 50 % + 33 % 
Valokuvauslaboratorio BK 41         
tulo + 26 - 12 - 54 %   
poisto - 26 - 27 + 3 % + 56 % 
Pimiö BK 42         
tulo + 16 + 10,5 - 34 %   
poisto - 16 -17,5 + 9 % + 40 % 
Voimailu BK 49         
tulo + 160 + 101 - 37 %   
poisto + varaston poisto - 140 - 135 - 4 % + 25 % 
Taideh. D1 19 (nykyisin puntti-
sali)         
tulo + 180 + 70 - 61 %   
poisto - 180 - 150 - 17 % + 53 % 
Sali D1 21         
tulo + 560 + 413 - 26 %   
poisto - 560 - 500 - 11 % + 17 % 
Kokoushuone D1 05         
tulo + 160 + 70 - 56 %   
poisto - 160 - 181 + 13 % + 61 % 
Tsto valvoja D1 03         
tulo + 40 + 25 - 37,5 %   
poisto - 60 - 57 - 5 % + 56 % 
 osa D toritaso         
tulo + 1580 + 1060 - 33 %   
 osa B alataso         
tulo, koko alakerta + 896 + 560 - 37,5 %   
poisto, koko alakerta - 627 - 640 + 2 % + 12,5 % 

 
Mittausten perusteella huonetilojen ilmamäärissä on melko paljon epätasaisuutta. Il-
mamäärät jäävät suunnitelluista arvoista pahimmillaan yli 50 % ja tulon ja poisto ero 
on myös pahimmillaan yli 50 %. Tästä johtuen mitatut tilat ovat mittausten perusteella 
pääosin alipaineisia. Mittausten perusteella suosittelemme ilmamäärien tasapainotta-
mista. 
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Ennen ilmamäärien tasapainottamista tulisi selvittää huoneiden käyttötarkoitukset ja 
niille oikeat ilmamäärät. Nuorisotilan huoneiden käyttötarpeet ovat saattaneet muut-
tua, jolloin vanhat ilmamäärät eivät ole riittäviä tilojen käytön kannalta. 
 

6.3 Ilman liikkuminen huonetiloissa 

Tuloilmaelimet ovat huonetiloissa ns. seinä- ja kattohajottajia, joilla on hieman mah-
dollista muokata heittokuvioita. Lisäksi muutamassa huoneessa on reikäputkea. Tu-
loilmaelimien heittokuviot selvitettiin savukokein. Mittauksissa havaittiin, että ilman 
liikkuvuus huoneissa on melko hyvällä tasolla. Suosittelemme säätämään tuloilman 
heittokuviot kanavapuhdistuksen yhteydessä. 
 

6.4 Paine-eromittaukset 

Paine-eromittaukset suoritettiin kohteessa tarkastuskäynnin aikana. Mittauksen aika-
na koneet olivat normaalikäytöllä. Mittauksen aikana paine-erot vaihtelivat melko pal-
jon ja pääosin oltiin miinuksen puolella noin -3,5 ja -10 Pa välillä. Suoritettujen ilma-
määrämittausten perusteella huonetilojen ilmamäärissä on epätasaisuutta. Mittausten 
perusteella suosittelemme ilmamäärien tasapainottamista tilojen käytön kannalta. 
 

6.5 Muut huomiot 

Ilmastoinnin ja lämmitysjärjestelmän toimivuuden välillä on merkittävä riippuvuus, 
joten käsittelemme tässä myös lämmitysjärjestelmän toimintaa. Kiinteistö on liitetty 
kunnalliseen kaukolämpöverkostoon kaukolämmön alajakokeskuksen välityksellä. 
Kohteessa on vesikiertoinen patterilämmitys. Kohdetta lämmitetään myös ilmanvaih-
tokoneisiin sijoitetuilla vesikiertoisilla lämmityspattereilla. Lämmityspattereissa on 
termostaattiset patteriventtiilit, jotka ovat osittain vanhoja ja rikkinäisiä.  

Termostaattisten patteriventtiilien tekninen käyttöikä on noin 15 vuotta. Lämmitys-
kaudella lämmitetään osaa tiloja turhaan alkuperäisten patteriventtiilien vuoksi. Ne 
olisi suositeltavaa uusia keskitetysti koko kiinteistöön ja säätää lämmitysverkosto ener-
giataloudelliseksi ja viihtyvyyden parantamiseksi. 

Kaukolämmönalajakokeskus varusteineen on pääosin vuodelta 1995 ja ne ovat tyydyt-
tävässä kunnossa. Kaukolämpökeskus palvelee koko kiinteistöosakeyhtiötä. Kauko-
lämmönalajakokeskusta ei lähemmin tarkastella tämän tutkimuksen yhteydessä, koska 
se kuuluu kiinteistöosakeyhtiölle. 
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Kuvat 18. Vesikiertoisten patterien termostaattiset patteriventtiilit ovat vanhoja ja rikkinäisiä.  

 

Yhteenveto tärkeimmistä suositelluista toimenpiteistä 

Tärkeimmät sisäilmanlaadun parantamiseksi tehtävät toimenpiteet: 

 tuloilmakoneen tuloilmakammion puhdistus  
 tuloilmakokoojakammion villapintojen pinnoitus/käsittely suoja-aineella 
 lämmityspattereiden puhdistus 
 poistoilmakammioiden puhdistukset 
 pölyisten tulo- poistoilmakanavien puhdistus ja ilmamäärien tasapainotus tilojen 

käytön kannalta 
 rakennusautomaation tarkastus 
 patteriventtiilien uusiminen ja patteriverkoston tasapainotus 
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Kunnossapito-ohjelma 
Kunnossapito-ohjelma
Hakunilan nuorisotila
Oletusversio
Alv 23% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ilmanvaihtojärjestelmät

Ilmanvaihtokoneiden huolto 
(sisältää tuloilman 
kokoojakammion käsittelyn 
suoja-aineella)

5 000

Ilmanvaihtojärjestelmät

Ilmanvaihtokoneiden huolto 
(sisältää tuloilman 
kokoojakammion käsittelyn 
suoja-aineella)

5 000

Ilmanvaihtojärjestelmät

Ilmanvaihtokoneiden huolto 
(sisältää tuloilman 
kokoojakammion käsittelyn 
suoja-aineella)

5 000

Ilmanvaihtojärjestelmät Vesikatolla olevien alkuperäisten 
huippuimureiden uusiminen

3 000

Ilmanvaihtojärjestelmät

Kanavien puhdistus koneiden 
korjauksen jälkeen ja 
ilmamäärien tasapainotus tilojen 
käytön kannalta

10 000

Ilmanvaihtojärjestelmät

Kanavien puhdistus koneiden 
korjauksen jälkeen ja 
ilmamäärien tasapainotus tilojen 
käytön kannalta

10 000

Lämmitysjärjestelmät Rikkinäisten patteriventtiilien 
uusiminen

1 000

Yhteensä (EUR): 6 000 13 000 0 0 0 5 000 10 000 0 0 5 000 39000

Kunnossapito-ohjelma = Tyhjä = Mahdollinen suoritusaika XXX = Suositeltu suoritusvuosi

18.10.2012

 
 

 

 

 

Espoossa 18.10.2012 

Vahanen Oy 

ilmanvaihtotekniikka:  

 

 

Harri Makkonen 
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