
P a r t n e r s h i p  t o  b u i l d  e x c e l l e n c e .

LYHYESTI ILMANVAIHDOSTA
Ulkoilmavirtaa tarvitaan noin 4 l/s henkilöä kohden, jotta ihmisen aineen
vaihdunnan tuottama hiilidioksidipitoisuus ei kohoaisi terveydensuojalain 
rajaarvoa suuremmaksi. Hallittu ilmanvaihto edellyttää koko ilmanvaihto
järjestelmän säätämistä ja vakioimista. Poistoilmanvaihdon toiminta perustuu 
paine eroihin. Ilma virtaa suuremmasta paineesta pienempään. Paineero 
voidaan saada aikaan lämpötilaeron ja tuulen yhteisvaikutuksella (paino
voimainen ilmanvaihto) tai poistopuhaltimilla (koneellinen ilmanvaihto). 
Poistoilman vaihdon toteutuksessa on tärkeää järjestää hallittu raittiin  
korvausilman sisäänotto esim. ulkoilmaventtiilien avulla.

Ilmanvaihdon tarkoituksena on tuoda asuntoon suodatettua raitista korvaus
ilmaa kaikkiin oleskelutiloihin, kuten makuuhuoneisiin ja olohuoneeseen 
sekä saunaan sijoitettujen korvausilmaventtiilien avulla. Saunassa ilman
vaihto toteutetaan sekä tulo että poistoilmaratkaisulla. Jos tuloilmavent
tiileitä on liian vähän, ilma tulee niistä liian kovalla paineella, aiheuttaen 
vedon tunnetta.

Poistoilmaventtiili tulee löytyä jokaisessa huoneistossa wc:stä, keittiöstä,  
vaatehuoneesta ja suihkutilasta. Poistoilmavaihto huolehtii käytetyn ilman 
johtamisesta pois asunnosta, keittiön, wc:n ja kylpyhuoneen kautta. Hallitus
sa ilmanvaihdossa on huolehdittu sekä tulo että poistoilmanvaihdosta siten, 
että samassa tilassa ei ole sekä tulo ja poistoilmanvaihtoa.

Rakennuksessa syntyy jatkuvasti epäpuhtauksia, joten ilmanvaihdon on  
oltava aina päällä. Tämä takaa paitsi hyvän sisäilman, on se myös energia
taloudellisinta. Jos ilmanvaihto ei toimi kunnolla, se saattaa aiheuttaa  
oireiden, kuten nuhan, yskän, silmien ärsytyksen, päänsäryn ja väsymyksen 
lisääntymistä.

Huurtuminen ja ilmanvaihto

KORVAUSILMAVENTTIILEISTÄ  
KÄYTETÄÄN MYÖS NIMITYKSIÄ:

• tuloilmaventtiili

• raitisilmaventtiili

• rakoventtiili

 “Hallittu ilmanvaihto =  
koko ilmanvaihto 
järjestelmä säädettynä  
ja vakioituna



IKKUNAVENTTIILIN HUURTUMINEN
Ikkunaan sijoitettu korvausilmaventtiili voi huurtua erityisoloissa, vaikka se 
olisi valmistettu kondensoimattomasta materiaalista. Eritysolosuhteita ovat 
mm. kova pakkasjakso kostean ja lämpimän jakson perään. Tällöin huone
tilaan imeytynyt kosteus kohottaa merkittävästi sisäilman kosteutta. Kun 
ulkoilma nopeasti kylmenee, viilenee sisään tuleva ilma myös venttiiliosia, 
saaden huonekosteuden kondensoitumaan venttiiliosien pintaan.

Ilmankosteus huonetiloissa johtuu eri syistä. Ilmankosteutta syntyy esim. 
ruoanlaitosta, veden juoksuttamisesta, pyykkäämisestä, peseytymisestä, 
saunomisesta ja hengityksestä sekä mahdollisista ilmankostuttimista. Myös 
huono ilmanvaihto – alimitoitetulla tuloilmalla tai riittämättömällä poistolla – 
lisää huonetilojen kosteutta.

Vastaava lämpimän ja kostean sisäilman kondensoituminen tapahtuu, kun 
pakkasesta sisään tulevan henkilön silmälasit huurtuvat eli sisäilman kosteus 
tiivistyy kylmän linssin pintaan. Mitä lämpimämpää ja kosteampaa on sisä
ilma, sitä aikaisemmin ilmankosteus tiivistyy vesihuuruksi kylmän kappaleen 
pintaan.

Huurtuminen voi johtua myös liian tehokkaasta poistoilmanvaihdosta, jolloin 
venttiili viilenee liikaa ja ilmankosteus tiivistyy sen pintaan myös suhteellisen 
kuivassa sisäilmassa.

Asumisterveyden kannalta on tärkeää muistaa, että venttiileitä ei tulisi kos
kaan sulkea kokonaan, koska tällöin huonetilaan ei saada raitista tuloilmaa 
korvaamaan epäpuhdasta ja kosteaa huonetilan poistoilmaa.

Korvausventtiilit sijoitetaan aina oleskelutiloihin ja poistoventtiilit nk. likai
siin tiloihin, joissa syntyy kosteutta ja käryjä. Ratkaisuna huurtumiseen on 
huone kosteuden minimointi. Erityisesti saunan, pesu ja pyykkitilojen ovet 
tulisi pitää kiinni käytön jälkeen ja ilmanvaihtoa tehostaa hetkellisesti, jotta 
liika kosteus poistuisi poistoilmaventtiilien kautta. Näin toimimalla kostea 
ilma ei kulkeudu oleskelutiloihin ja niissä oleviin korvausilmaventtiileihin.

ThermoPlus ja ThermoMax M- vent-
tiileissä on vipu kesä- ja talviaikaan. 
Talviasennossa oleva venttiilissä ilma 
lämpenee ikkunan välitilassa, mikä  
osaltaan vähentää venttiilin huurtu-
misen mahdollisuutta.  



IKKUNAN HUURTUMINEN
Ikkunan huurtumista voi esiintyä erityisolosuhteissa ikkunan sisäpinnassa,  
välitilassa tai ulkopinnassa.

Ulkolasin ulkopuolen huurtuminen avattavassa ja  
kiinteässä ikkunassa
Ikkunan ulkolasin huurtuminen on yleistynyt ikkunoiden lämmöneristävyy
den parantumisen myötä. Uudet ikkunat eristävät lämpöä tehokkaasti, eikä 
huoneilman lämpö riitä lämmittämään ulommaista lasia kuten vanhoissa 
ikkunoissa.

Huurtumista esiintyy varsinkin keväisin ja syksyisin nopeiden lämpötilavaih
teluiden vuoksi. Aamuauringon lämmössä ulkoilman kosteus tiivistyy yöllä 
jäähtyneeseen kylmään lasiin ja syntyy huurretta.

Ilmiö on tuttu autoilijoille: taivasalla olevan auton ikkunat ovat aamuisin 
huurussa, mutta eivät auton joka on autokatoksessa. Näin käy myös talo
jen ikkunoiden. Katoksen alla olevat ikkunat eivät huurru, mutta avoimen 
talon ikkunat sen sijaan voivat. Huurtumista voidaan vähentää käyttämällä 
ulommaisena lasina erikoispinnoitettua selektiivilasia, joka vähentää lasin 
ulkopinnan jäähtymistä eikä kosteus siten ei tiivisty lasiin.

 “Ulkolasin ulkopuolen huurtuminen avattavassa ja 
kiinteässä ikkunassa on luonnollinen ilmiö

Huurtumisen vähentämisen a ja o on 
toimiva ilmanvaihtojärjestelmä.  
Siihen kuuluvat osana oikein sijoi te-
tut tulo- ja poistoilmareitit sekä oikein 
mitoitetut ja säädetyt venttiilit.



Ikkunan sisäpinnan huurtuminen avattavassa ja kiinteässä ikkunassa
Kun lämmin ja kostea sisäilma kohtaa itseään kylmemmän ikkunan sisäla
sin, sen pintaan tiivistyy kosteutta. Ilmiö korostuu, kun ulkona on kovempi 
pakkanen. Normaaliolosuhteissa, kun sisä ja ulkoilman välinen lämpötila ja 
kosteusero on ilmankosteuden tiivistymiseen riittämätön, ei ikkunan sisäpin
taan tiivisty kosteutta.

Ikkunan sisäpinnan huurtumista voidaan ehkäistä monella tapaa; ilmavir
tausta ikkunalasin pinnassa estävät esineet poistetaan ikkunan edestä, mi
nimoimalla huonetilan ilmankosteutta, säätämällä huonetilan lämpötilaa ja 
tehostamalla hetkellistä ilmanvaihtoa.

Avattavan ikkunan ulkolasin huurtuminen välitilasta
Ikkunan välitilaan voi syntyä huurua, kun ylipaineisen huoneiston lämmin 
ja kostea ilma pääsee tunkeutumaan ikkunan välitilaan esim. ikkunahelojen 
asennustyöstöistä tai tiivisteiden raosta tiivistyen erityisesti ulkolasin sisä
pintaan. Vaikka ikkuna täyttää asetetut tiiveysvaatimukset, ei yksikään  
avattava ikkuna pidä liiallista ylipainetta.

Huoneiston syntyy ylipainetta, mikäli ilmanpoistoa ei ole riittävästi. Ylipai
neisessa huoneistossa kostea ja lämmin ilma tunkeutuu talon rakenteisiin, 
jolloin esim. homehtumisen aiheuttamat terveysriskit kasvavat.

Asumisterveyden ja rakennuksen hyvinvoinnin edellytyksenä huoneiston  
riittävä alipaine ja riittävä puhtaan tuloilman sisäänotto. Vanhoissa raken
nuksissa ilmanvaihto on toteutettu yleensä painovoimaisesti ja uusissa  
koneellisella ilmanvaihdolla. Ulkolasin huurtuminen voidaan minimoida  
mittaamalla paineero, tarkistamalla tuloilmavirtauksen riittävyys ja  
säätämällä huoneistoon suositusten mukainen alipaine. Talviaikaan ulkolasin 
ja välitilan huurtumista voidaan ehkäistä myös pitämällä ikkunan ulkopuoli 
puhtaana lumesta, jolloin välitilan tuulettuvuus säilyy riittävänä.

 
Lisätietoa huurtumisesta:  

Ismo Heimonen, VTT:  

www.motiva.ἀ/ἀles/96/kondenssi.pdf
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Ikkunasaneerauksen jälkeen koneellisen 
poistoilman tasapainotus ja säätö on 
tarpeellinen. Näin taataan huoneistojen 
riittävä poistoilma ja siltä osin toimiva 
ilmanvaihto.


