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ILMANVAIHTO

Vuonna 2009 peruskorjatus-
sa viisikerroksisessa raken-
nuksessa on toimistotiloja 
ja päiväkoti. Talotekniikka ja 

ilmastointijärjestelmä toimivat tavalli-
seen tapaan, ja päällisin puolin kaikki 
näyttää olevan kohdallaan. 

trendiseurannassa selviää, että jäähdy-
tys ja lämmitys toimivat samanaikai-
sesti. Poistoilman asetusarvojen lukit-
semisen takia puhallinkonvektorit pyö-
rivät turhaan täydellä teholla ympäri 
vuorokauden. Lisäksi puhallinkonvek-
toreiden ja vedenjäähdytyskoneikkojen 

tärkeää jatkossa on vuosittain koko-
naisvaltaisesti tarkistaa rakennusau-
tomaation toiminta”, kertoo ilmastoin-
tijärjestelmän kuntotutkimuksen koh-
teessa tehnyt Pekka Tyrylahti.  

Mitä tulisi tehdä ja mitä se maksaa?
Projektipäällikkönä Swecon Elinkaa-
ripalvelut-ryhmässä työskentelevä Ty-
rylahti osallistui ilmanvaihdon kunto-
tutkimuksen pilottiryhmään ja suorit-
ti viime vuonna IV-kuntotutkijan pä-
tevyyskoulutuksen. Ilmanvaihdon on-
gelmat ovat hänelle jokapäiväisiä LVI-
suunnitteluun sekä LVI-tekniseen tut-
kimuksiin ja selvityksiin keskittyvissä 
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Kuntotutkimus 
pätevyys-
koulutuksen 
keskiössä

”Rakennusautomaatiojärjestelmän trendiseurannassa selviää, 
että jäähdytys ja lämmitys toimivat samanaikaisesti.”

Ilmastointijärjestelmien kuntotutkijan eli IV-kuntotutkijan 

tulee olla alansa huippuammattilainen – kokonaisuuden 

hallitsija ja yksityiskohtien ymmärtäjä. Kuntotutkimuksen 

tekeminen kuuluu keskeisesti IV-kuntotutkijan uuteen 

pätevyyskoulutukseen. 

Ilmastointijärjestelmän kuntotut-
kimus kuitenkin paljastaa toisenlai-
sen totuuden. Ilmanvaihdon mitoitus 
ei ole pysynyt henkilömäärien muutos-
ten mukana. Esimerkiksi yhden hengen 
toimistossa on viisinkertaisesti määrä-
yksiä ja tarvetta suurempi ilmavirta. 

Rakennusautomaatiojärjestelmän 

tunnukset suunnitelmissa, valvomos-
sa ja tyyppikilvissä eroavat toisistaan, 
mikä vaikeuttaa kiinteistön ylläpitoa. 
Mutta ei niin paljon pahaa, ettei jotain 
hyvääkin.

”Asiakkaalta saadut ja kohteesta löy-
tyneet lähtötiedot pitivät hyvin paik-
kansa. Asiakas myös ymmärsi, kuinka 

projekteissa. 
”Kuntotutkija kehittää itseään seu-

raamalla alan kehitystä ja laajentamal-
la osaamistaan esimerkiksi rakennus-
automaatioon ja kiinteistöissä käytet-
tyihin ratkaisuihin. Kuntotutkimuksia 
tekemällä voin jalostaa tutkimukseen 
liittyvää toimintatapaani sekä vahvis-
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taa osaamistani ja viedä sitä eteenpäin. 
Koulutus antaa hyvät eväät myös toi-
mia mentorina yrityksen sisällä”, Tyry-
lahti toteaa. 

IV-kuntotutkijan pätevyysvaati-
mukset lyötiin lukkoon viime vuonna. 
Tavoitteena on parantaa IV-kuntotut-
kijoiden osaamista ja herättää tilaajat 
vaatimaan sitä. Arvioiden mukaan Suo-
messa tarvittaisiin aluksi ainakin 50–
100 FISE Oy:n hyväksymän pätevyyden 
hankkinutta IV-kuntotutkijaa. Jo nyt 
koulutukseen on osallistunut kuntotut-
kijoita ympäri maata. 

”Kuntotutkijan tulee tuntea tekniik-
ka ja eri aikakausien asennustavat, kat-
soa niin kokonaisuutta kuin yksityis-
kohtia”, taustoittaa Suomen LVI-liit-
to SuLVI ry:n koulutuspäällikkö Antti 
Heinonen.

”Vasta perusteellisen tietämyksen 
pohjalta voi laatia konkreettisia toi-
menpide-ehdotuksia kustannusarvi-
oineen sisältävän kuntotutkimuksen. 
Sellainen auttaa asiakasta tekemään 
operatiivisia päätöksiä, joilla voi enna-
koida ja ennaltaehkäistä ongelmia.”

IV-kuntotutkijan pätevyyskoulutuk-
sessa kouluttajana toimiva johtava A-
Insinöörit Suunnittelu Oy:n asiantun-
tija Lari Eskola muistuttaa ohjeistuk-
sen merkityksestä. 

”Pätevyyskoulutus ja kuntotutki-
musten tekeminen SuLVIn laatiman 
tutkimusohjeistuksen mukaan tuo toi-
mintatapoihin yhdenmukaisuutta ja 

varmistaa kuntotutkimusten tulosten 
laatua.” 

Apuvoimia monimutkaisiin 
kokonaisuuksiin

Todellisen kohteen kuntotutkimus ja 
siihen perustuva kuntotutkimusraport-
ti ovat olennainen osa IV-kuntotutkijan 
pätevyyskoulutusta.

”Koulutuksen kannalta parhaista 
kohteista löytyy rakennusautomaatio-
ta ja muutakin ilmanvaihtoa kuin tulo-/
poistopuhallin. Käytännössä kohteet 
ovat vaihdelleet päiväkodeista isoihin 
toimisto- ja liikerakennuksiin”, Eskola 
kertoo.  

Eskolan mukaan helpoissa raken-
nuksissa IV-kuntotutkija pärjää yk-

sin, monimutkaisimmat kokonaisuu-
det vaativat apuvoimia. IV-kuntotutki-
ja pitää kokonaisuuden kasassa, mutta 
käyttää tarvittaessa automaatio-, jääh-
dytys- ja energia-asiantuntijoita.  

Tyrylahti kertoo kokemuksiinsa pe-
rustuvan esimerkin yhteistyöstä. ”Ra-
kennusautomaation asiantuntija voi 
testata jäähdytystä valvomosta kä-
sin, kuntotutkija kiertää paikan pääl-
lä tarkistamassa sen toimintaa. Raken-
nusautomaatiojärjestelmään perehty-
mällä asiantuntija pääsee kiinni moniin 
ongelmiin ja vikatilanteisiin.”

Kuntotutkimus alkaa suunnitelmien 
tarkistamisesta

Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotut-
kimuksissa lähdetään liikkeelle suun-
nitelmista. Kuinka järjestelmän ja ra-
kennuksen tulisi toimia? Miten mitta-
ustulokset suhteutuvat suunnitelmiin? 
Käyvätkö laitteet? Toimivatko venttii-
lit? Onko antureissa vikaa? 

”Pitäisi myös osata arvioida, onko 
suunnitelma alun perin tehty järkeväs-
ti. Kuinka järjestelmää voisi muuttaa 
järkevän kokonaisuuden saamiseksi”, 
Eskola muistuttaa. 

IV-kuntotutkijan pätevyyskoulutuk-
sessa tehdyissä kuntotutkimuksissa on 
Eskolan mukaan havaittu hyvin erilai-
sia kehitettäviä asioita alkaen ilman-
vaihtokoneiden toimimattomuudesta. 
Joskus tutkimusta tarvitaan, jotta asi-
akas ylipäätään saisi tietoonsa ilman-
vaihtolaitteiden tilanteen ja huollon 
tarpeen

”Tyypillistä virhettä ei ole. Eniten 
ongelmia näyttää löytyvän rakennusten 
painesuhteista, useimmiten alipaineet 
ovat liian suuria. Haastavimmat huo-
miot koskevat automaatiojärjestelmän 
vikoja”, Eskola kertoo. n

IV-kuntotutkijaksi pätevöi-
tyminen edellyttää pitkän 

tien kulkemista ja halua pitää asi-
antuntemustaan ajan tasalla. ”Vaa-
ditaan vankkaa kokemusta ja FISE 
Oy:n hyväksymän IV-kuntotutkijan 
pätevyyskoulutusta”, kiteyttää Suo-
men LVI-liitto SuLVI ry:n koulutus-
päällikkö Antti Heinonen. 

Pätevyyden toteamisen vaati-
muksena on lisäksi LVI-teknii-
kassa tai LVI-painotteisessa ener-
giatekniikassa suoritettu teknikon 
tutkinto. Rakennusmestareilta ja 
LVI-teknikoilla edellytetään lisäksi 
10 vuoden työkokemusta LVI-alal-
ta, josta puolet IV-kuntotutkimuk-
sen parissa. Insinööreillä vastaa-
vat vaatimukset ovat kuusi ja kolme 
vuotta. 

SuLVI on viime vuodesta lähtien 
järjestänyt laajuudeltaan 2,5 opin-
topistettä vastaavaa IV-kuntotut-
kijan pätevyyskoulutusta. Käytän-
nössä koulutus käsittää kolme lä-
hiopetuspäivää ja lukuisia etäteh-
täviä, joista merkittävin on kunto-
tutkimus ja kuntotutkimusraportin 
laatiminen. 

FISE-pätevyyden saaminen 
edellyttää IV-kuntotutkijalta päte-
vyyden osoittamista myös työnäyt-
tein. Työnäytteinä on esitettävä vä-
hintään kolme IV-kuntotutkimus-
raporttia ja 10 referenssiä viimei-
sen viiden vuoden ajalta. Ennen pä-
tevyyden hakua hakijan tulee lisäk-
si läpäistä FISEn IV-kuntotutkijan 
pätevyystentti. 

Ilmastointijärjestelmien ener-
giatehokkuuden parantamisek-

si on käynnissä viestintähanke, jota 
koordinoi Motiva Oy ympäristömi-
nisteriön toimeksiannosta. Hank-
keen tavoitteena on tehostaa eten-
kin ilmastoinnin – eli jäähdytystä 
sisältävien järjestelmien – energian 
käyttöä liike-, toimisto- ja hoitoalan 
rakennuksissa. 

Hankkeessa kootaan tietoa il-

mastointijärjestelmien energiate-
hokkuutta parantavista toimista se-
kä kerrotaan hyvistä käytännöistä 
ja toteutuksista, kuten esimerkiksi 
ilmanvaihto- ja ilmastointijärjes-
telmien kuntotutkimusmenettelys-
tä. Ohjeet, oppaat ja artikkelit on 
koottu Motivan verkkosivuille.
Lisätietoa: www.motiva.fi/ilmas-
tointi.

Ilmastointijärjestelmät ja 
energiatehokkuus

Pätevöityminen on pitkä tie
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