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1. SUUNNITTELUN LAHTOKOHDAT 

IlmaUimrnit ... · 
ysJarJestelmaa suunniteltaessa suunnittelijan on tunnettava 

riittavasti ilmat k · "kk e n11 aa seka olot, joissa rakennuksen sisailmasto 
koetaan viihtyisaksi . 

Talloin voidaan taata rakennuksen kayttajalle todella to1In· 1·va lammon-
jakotapa seka mahdollisirrrnan ihanteellinen huoneilrnan laatu. 

Varsinkin seuraavat tekniset nakokohdat ovat huomionarvoisia : 

jokaiselle huoneelle tulee olla ana sisaanpuhallusilmakanavisto , 
joskin ilma voidaan jakaa yhden tai kahden tuloilmaelimen kautta 
huoneeseen 

ilmalammityskojeen sijainti tulee olla mahdollisimrnan keskeisella 
paikalla rakennuksessa , ei kuitenkaan tiloissa , joissa puhaltimista 
ja ilman liikkeesta aiheutuva aani saattaa muodostua haittatekijaksi 

kiertoilman paluu eri huoneista kokoojalaatikolle pitaa jarjestaa 
mahdollis:i.mman helpoksi kayttamalla kiertoilmasaleikkoja tai ovi-
rakoja , ellei muuten voida taata kiertoilman esteetonta kulkua 

jokainen sisaanpuhalluskanava pitaa varustaa saatoelimella 

jokaisen tuloilmaelimen tulee olla ilmalammitysventtiiliksi nimetty 
ja saadettavissa. Saatoelimen tulee olla ennen sisaanpuhallussaleik-
koa. Nain varmistutaan ilman mahdollisimman hairtottomasta kulusta. 

i]JDan nopeus kanavistossa tulee olla 1 ••• 3 m / s. 

kanaviston ja kokoojalaatikon lammon- ja aaneneristykseen on kiinni-
tettava riittavasti huomiota 

ilmakanavisto tulee varustaa riittavalla maaralla puhdistusluukkuja. 

Parma 10 Energiaprofessorissa kanavisto puhdistetaan kojeen alta 
seka tulo- ja poistoilmaelimien kautta. 

,..,. . 
,<i:t"l,¥.'t _ __,..,,.,.. ,l 
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Naiden edella mainittujen paakohtien tayttyessa voidaan jarjestelmaa pitaa 

teknisilta ominaisuuksiltaan hyvana. 

MUTTA ON MYOS HUOMATTAVA , ETTA PELKKA SUUNNITTELUN ONNISTUMINEN EI TAKAA 
RIITTAVAA LOPPUTULOSTA VAAN SUUNNITELMIEN MUKAINEN KANAVISTON JA KOJEEN 

' ASENTAMINEN SEKA HUOLELLINEN JARJESTELMAN SAATO TAKAAVAT RAKENNUKSEN 
KAYTTAJILLE VIIHTYISAN SISAILMASTON . 

LlfMPOHAVIOIDEN SEKA ERI HUONETILOJEN ILMAMAARIEN LASKEMINEN 

Lasketaan jokaisen huoneen johtumisesta ja vuotoilmanvaihdosta aiheutuvat 
lampohaviot 

flJi = 0joht + 0vuotoi v 

koko rakennuksen lampohaviot ovat siten 

%0i . 

Tasta saadaan lasketuksi rakennuksen vaatima kokonaisilmamaara , kun 
sisaanpuhallusilman larppotila on +50°c mitoitusulkolampotilan vallitessa . 

Kiertoilmapuhaltimia ohjataan mikrotietokoneella ilmamaarien ollessa 
900 m3 /h, 500 m3 /h, 320 m3 /h . Kaytettaessa kiertoilmapuhaltimiR kasikay-
tolla , on ilmamaara 550 m3 /h . 

Laskennallisesti saatua rakennuksen vaatimaa kokonaisilmamaaraa verrataan 
tehtaan ilmoittamaan kolmeen teoreettiseen arvoon . Valitaan se ilman ti-
lavuusvirta, joka on lahinna suurempi ja kaytetaan sita laskennassa ohje-
arvona . Jos tilavuusvirran arvoksi tulee kuitenkin 550 m3 /h, on kanaviston 
ja tuloilmaelimien mitoituksessa kaytettava laskentailmamaarana 900 m3 /h. 

Huonekohtainen suhdeluku saadaan huoneen ja koko rakennuksen lampohavioiden 
suhteesta. 

ei = 0i 
~Q)i 
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Huoneeseen puhallettavan ilman tilavuusvirta on taten 

Vi = E. i,1Vi, 

missal:Vi on edella valittu laskennallinen ohjearvo. Yleensa se on 
320 rn3 /h. 

Seuraavissa tiloissa on syyta noudattaa erikoismenettelya: 

WC-tilat 
ei kayteta ilman sisaanpuhallusta , vaan tuloilmana kayte-
taan muiden puhtaampien tilojen poistoilmaa ovirakoa hy-
vaksi kayttaen 

Talloin valtytaan WC:n hajujen·_1eviamiselta muihin huone-
tiloihin poiston ollessa poiskytkettyna. 

suositellaan kaytettavaksi kayttovesi- tai sahkopat teria 

Pesuhuone, kylpyhuone , sauna 
voidaan kayttaa ilmansisaanpuhallusta 

talloin kuitenkin sisaanpuhallusilmamaarana kaytetaan 70 o/o 

poistoilmamaarasta 

loput korvausilmasta saadaan esimerkiksi korvausilmaventtii-
lin tai kiukaan alle johdettavan korvausilmaputken kautta 

mikali sisaanpuhallusilmavirta ei tyydyta tilojen lammontar-
vetta , niihin on asennettava lisalammonlahteeksi lattialam-
mitys tai kayttovesipatteri 



4 

3. ILMALAMMITYSKOJEEN SIJAINTIPAIKAN VALINTA 

Kojeen sijaintipaikan valinnassa tulee huomioida seuraavat tekijat : 

keskeinen sijainti 
sisaanpuhallusilmakanavointi voidaan toteuttaa tavalla , jossa 
jarjestelman suhteellinen tasapainoitus on mahdollisimman 
helposti jarjestettavissa 

kiertoilman kulku 
esteeton ilmankulku kojeell_e tulee jarjestaa ensisijaisesti 
kaytavatiloja hyvaksikayttaen , mutta jos huonesijoittelu 
edellyttaa , myos kiertoilmasaleikkoja kayttaen 

poistoilmakanavointi 
toteutettavissa mielekkaasti Suomen Rakentamismaarayskokoelman 
maaraysten ja ohjeiden mukaisesti 

korvausilma- ja ulospuhallusilmakanavointi 
kanavointi tulee toteuttaa Suomen Rakentamismaarayskokoelman 
maaraysten ja ohjeiden mukaisesti siten , etta lopputulos on 
kokonaisuuden kannalta mahdollisimman toimiva 

aanihaittojen minimointi 
ilmalammityskoje tulee sijoittaa keskeisesti rakennukseen , 
ei kuitenkaan siten , etta ihmisten vi ihtyisyys karsii aani-
haittojen takia . Talloin on muistettava ilmap nopeuksien pi-
taminen sallituissa arvoissa seka puhaltimien runkoaanen 
riittava eliminoiminen . 

kanavat tulee aanieristaa riittavasti joko valmisosin tai 
aanieristysverhousta kayttaen siten, etta asuinhuoneiston 
aanitason La maksimiarvot eivat ylity (asuinhuone 30 dB, 
keittio ja kylpyhuone 35 dB) 

lahdettaessa suunnittelemaan ilmalammitysta isoihin pienta-
loihin tulisi jo huonetilojen valinnassa tehda paatos ilma-
lammitysskojeen sijoittamisesta erilliseen aanieristettyyn 
huonetilaan. Nain on syyta menetella , koska ilman tilavuus-
virtojen ollessa 900 m3 /h ja 550 m3 /h muodostuvat aanihaitat 
ilman edella esitettya toimenpidetta kiusallisiksi. 

0 
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valvontapaneelin sijainti 
mahdollisimman lahella uloskayntia 
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Ilmalammityskojeen parhaana sijoituspaikkana on lahes aina kuitenkin 
talon eteis/aulatila. Nain saadaan kanavointi jarjestetyksi mielekkaasti. 

4. KIERTOILMAKANAVISTON SUUNNITTELU 

Ilmalammityskojeen sijaintipaikkana talon eteis/aulatila on edullisin. 
Talloin kiertoilma saadaan tasaisesti palaamaan kokoojalaatikolle ja 
edelleen kojeelle eri huonetiloista . 

Aiemmin kaytetty tapa sijoittaa kiertoilmasaleikko kojeen paalle on 
osoittautunut jarjestelman toimivuuden kannalta epaedulliseksi. 

Kiertoilmasaleikon koon tulee olla riittava ja kokoojalaatikko on varus-
tettava sisapuolisella aanenvaimennusverhouksella. 

Na.in ollen ainoana oikeana tapana on pidettava kiertoilman kanavointia 
kokoojalaatikon avulla ilmalammityskojeelle (kuva 1). 

¢ 160 

Kuva 1. Kokoojalaatikolta kanavointi kojeelle 
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. . . akennuksissa tulee osa 
Ilmalarnmit sta kaytettaessa kaks1kerroks1s1ssa r . 

Y . . . 1.. otilakerrostune1suuden 
kiertoilmasta ottaa II kerroksesta l11all1sen amp 

estamiseksi (kuva 2). 

ALEI K KO + KOKOOJALAATIKKO -
ll!l!:ll-!..l.!.!=.!..l.U'-!.>L!--'-'-'-'~ 

~160 

LAATI KKO 
1. kerros 

Kuva 2. Kiertoilman kanavointi II kerroksesta 

Ilmalammityksella voidaan huoneiden ilmaislammot hyodyntaa koko raken-
nuksen larnmittamiseen. 

Tasta hyvana esimerkkina on takkahuoneen ilmankierron yhdistaminen kojeen 
jommassa kummassa laidassa olevaan kiertoilmakanavayhteeseen. 

Kaikissa larnmonjakojarjestelmissa on syyta muistaa , etta takan lampoa hyvak-
si kaytettaessa on palamiseen tarvittava ilmamaara tuotava erillisella 
putkella rakennuksen ulkopuolelta . Nain saadaan aikaan riittavan tehokas 
ja hallittu polttoaineen palaminen . 

On huomattava , etta kojeen keskimmaiseen yhteeseen johdetaan kiertoilmaa , 
joka on mahdollisimman lahella koko rakennuksen ilman lampotilan keski-
arvoa. Tassa yhteessa on kojeen saatojarjestelman tuntoelin. Tuntoelin on 
myos siirrettavissa pois kojeelta . Talloin asia on huomioitava sahko-
suunnitelmaa laadittaessa. 

a 
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5. POISTOILMAKANAVISTON SUUNNITTELU 

\ I 

Eri huonetiloista poistettavan ilrnan tilavuusvirrat on maaritelty 
Suomen Rakentamismaarayskokoelmassa. 

Mitoitusilmamaarat ovat ilmala.mmityksella toimivissa rakennuksissa 
noin-arvoja, koska saatoarvot eri huoneiden valilla ovat suhteellisia. 

Alla ovat Suomen Rakentamiskokoelrnan maarittelemat poistoilmamaarat: 

keittio 79 m3 /h 
apukeittio 43 11 

kylpyhuone 58 11 

WC 29 11 

vaatehuone 11 11 

saunan pesuhuone 58 11 

saunan loylyhuone 7,2 m3 / hm2 

Kanavoinnissa on noudatettava Suomen Rakentamismaarayskokoelman maa-
rayksia. 

. k k ·akammio jossa on 3 kpl Ilmalammityskojeessa on poistokanav1en o ooJ ' 
liitantoja (kuva 3). 

3 Pol·stoilmakanavien Kuva • 

Poisto hteet 3.....x.. .. t J_QQ_ __ 

10· Energiaprofessoriin liitosyhteet Parma 
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. llakkotilan kautta tulee 
. huoneesta koJeelle u 

Poi stokanaviston kulk1essa 1·· (kuva 4) . 
1 .. oeristyksel a kanava varustaa 200 mm :n amp 

I 
I 
I 

PO\S10\LMAKANAVA </J 100-125 mm 
ERISTE 200 mm 

HOYRYSULKU 

POISTOILMAVENTTIIL\ <1>100 mm 

Kuva !\. Poistoilmakanavan kulku ullakkotila.ssa 

Jos poistoilmakanava kulkee alaslasketussa katossa , voidaan kayttaa 
50 mm:n eristetta (kuva 5) . 

I 1 1 I 1 I 11 1 I 

) 

1 ; I (L I 
I I l. 

@ & ~:.-~ PO\S10\LMA KAN AVA <1> 100 125mm 
ERi STE SOi mm 

I .. 
- POISTOILMAVENTTIIL\ <1> 100 

Kuva 5 · Poistoi1rnakanavan kulku alasl asketussa katossa 

- -- . 

\ . 
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6. UL0SPUHALLUS- JA K0RVAUSILMAKANAVIST0N SUUNNITIELU 

Ulospuhalluskanava on kooltaan 0 125 mm ja se johdetaan ulos katon lapi 
noudattaen Suomen Rakentamismaarayskokoelman maarayksia etaisyydesta 
korvausilmanotto- ja tuuletusviemarin paikkaan. 

Lammontalteenottolaitteen jalkeen ulospuhallusilman lampotila on alhai-
simmillaan + 3°c. 
Talloin huoneilman kosteus saattaa tiivistya kanavan pintaan. 
Ulospuhalluskanava on lampo- ja kosteuseristettava (50 mm LE+ muovikalvo). 

Ulospuhallusyhteen sijainti ilmalammityskojeessa (kuva 6). 

ULOSPUHALLUS 0 125 

Kuva 6. Ulospuhalluskanavan liitos Parma 10 Energiaprofessoriin 



Ulospuhallus i lman kattolapivienti kuvan 7 mukai nen 

E 
E 

0 
0 
(Y) 

n1 

ERISTE 

MUOVIKALVO 

Kuva 7. Katon lavistys 

,0 200 x 200 mm 

KANAVA ¢125 

10 

Korvausilma kojeelle otet aan talvell a ullakkotilasta ja kesalla rakennuk-
sen pohjoisseinustalta. 

Ilmanottopai kan valint a tapahtuu ullakkoti laan asennettavan erityisen 
kesa- / talvi venttiilin avul la . 

On huomioi tava, etta venttiilin kaantovipu johdetaan nii n alas , etta 
asennon muutos voidaan suorittaa huoneesta kasin esim. avattavan luukun 
kautta . 
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Korvausilmayhde sijaitsee 
kojeessa kuvan 8 osoittamassa paikassa. 

KORVAUSILMA 0125 

. 
~ , iiF----. . 

Kuva 8. Korvausilmakanavan liitos Parma 10 F.nergiaprofessoriin 

Kojeen ollessa pysahdyksissa huoneilma saattaa kulkeutua korvausilma-
kanavaa pitkin ylospain silla seurauksella , etta huoneilman sisaltama 
kosteus tiivistyy kanavan pintaan. 
Taman takia korvausilmakanava on lampoeristettava seka kylmissa etta 
lampimissa tiloissa. Eristeena on 100 mm :n mineraalivilla ymparoityna 
muovikalvolla . 

Korvausilman kulku keskuskojeelle on kuvan 9 mukainen . 

125• LE• H 
(LE 100mm) 

Kuva 9_ Korvausilman kanavointi ullakkotilassa 
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7. SISMNPUHALLUSILMAKANA\JISTON SUUNNITIELU 

'nk't ta ilmastointikanavasta 
Kanavat voidaan tehda kierresaumatusta si i ys 
tai muoviputkesta. Jalkimmliista kaytettaessa on muistettava, etta 
aina kaytetaan riittavaa aanenvaimennusta, koska muoviputken aanenvai~ 
mennuskyky on huonompi kuin vastaavan kierresaumatun peltikanavan. 

Kanavat tulee mitoittaa siten , etta ilman nopeus kanavistossa pysyy 
rajoissa ,.o ... 3 m/s. Sisaanpuhallusilmamaarahan oli laskettu jo 
edella. Nain voidaan taata normaalioloissa ilman hairioton kulku. 

Jokaiselle huoneelle tulee olla oma sisaanpuhallusilrnakanava. Talloin 
kuitenkin ilma voidaan jakaa yhden tai useamman tuloilmaelimen kautta 
huoneeseen . 

Jos kaikkiin huoneisiin , joihin tuloilmaa puhalletaan , johdettavien si-
saanpuhallusilmakanavien lukumaara on niin suuri , etta ne eivat mahdu 
kojeen alle, tulee asentaa erillinen jakolaatikko , johon saadaan r i ittava 
maara liitantoja. Laatikon aanieristykseen on kiinnitettava huomioita. 

Rakennuksissa tuloilmakanavat pyritaan sijoittamaan lattiarakentei siin , 
jotta sisaanpuhalluksessa voitaisiin kayttaa vakio tuloilmalaatikkoa. 

Huoneissa , joissa vedella on mahdollisuus paasta tuloilmakanaviin , esim. 
sauna , pesuhuone , pukuhuone , kodinhoitohuone jne, kaytetaan kattopuhal-
lusta. 

Tuloilma voidaa puhaltaa myos seinara.~enteista . 
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JALKITAmb HIEKALLA 

ERISTE 50 mm 
r,--7"-':"""."'""'~~-r,,,::.-¥-,~~c-¥._,-,.-:~~- MU O I "-',L.VO 
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3- KERT . MUOVIKALVO 
KANAVAT ¢100-125 
ERISTE 50 mm 

.. . . 

L : .'>\•·.·•·••· .•. · .•..•.••• /i ·:•.•·.·'.: •. ·••··•·••···••··d 

ERISTE 25 mm 

Kuva 10. Sisaanpuhalluskanavan kulku alapohjan hiekkatilassa 

ERISTE~10 mm 
ERIS TE 75 mm 

VO 

Kuva 11. Sisaanpuhalluskanavan kulku alapohjassa 

-· 



TULOILMASALEI KKO 
TU 01 MA AA IKK 
300x100 

300x100 

·--, 

Kuva 12. Tuloilman sisaanpuhallus alapohjassa r 

·- ---- ---
·. ·: ·. · . . .. . '· ... · ... · . .. . . . 

. . . . 

Kuva 13. Tuloilrnan sisaanpuhallus seinarakenteesta 

14 
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8. SISAANPUHALLUSELIMIEN VALINTA 

Sisaanpuhallusventtiileina voidaan kayttaa kaikkia markkinoil la olevia 
ilmalammitykseen tarkoitettuja venttiileita. 
Suunnitteli jan on huomi oitava saleikon r i ittava koko. Nain varmistutaan 
sH ta, etta ilman nopeus ei missaan tilanteessa tule hairitsevaksi , vaan 
ilrr.an sisaanpuhallus tapahtuu ilman vedon ja epamiellyttavyyden tunnetta . 
Sisaanpuhallussaleikon koko rp 300 x 100 on riittava . 
Sen tulee olla saadettavissa niin , etta saatoosa on erillinen ennen si-
saanpuhallussaleikkoa . Nain varmistutaan ilman mahdollisimman hairiotto-
masta sisaanpuhalluksesta huoneeseen . 

' 9. MITTALAIPPOJEN VALINTA 

• 

Suunnittelija nimeaa jokaiseen koneelta lahtevaan kanavaan sen i lman 
mitoitustilavuusvirran ja kanavakoon perusteella mittalaipan seuraavan 
kayraston avulla (kuva 14 , pat .hak . n:o 803512). 

6 P Po 
1~-- --~-~-~~-~-~~~~~-,-----, 

100 -+----l---l---,1--1----1---+--+-+--+--+-f-H'----
9 +-- -,'--+--+---l---t'------f--l--l--f--t-t--t---t----
, _._---l-- -l--l---1---1--+-I--I--+-+-+-+-,,_ __ _ 

S 6 J B 9 10 I 
1--1,---,-.._.__,__,-' 1-, -.,---,.-, -~-- I -
15 5 6 J 8 9 100 

5 I J i 9 100d~31, 

h)~ 

PAR HA 10 [N[R:i \APROF~SORIN l lA. OI LMAKANAVl [ N HI T TALAIPPOJ[N TP G 100 ... 165 
VI R IAUSVA.S TUKS[ T 

Kuva 14. Puhaltimien ominaiskayrat 

mi toi tusalue 
80 Pa 
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lO. POISTOILMAVENTTIILIEN SAATOARVOJEN LASKEMINEN 

Parma 10 Energiaprofessorissa oleva mikroprosessori saataa rakennuksen 
kokonaispoisto- ja korvausilmavirrat yhtasuuriksi . Ilmanvaihdon on 
oltava jatkuvasti paalla ja ohjaus tapahtuu liesikuvulta . 

Venttiilikohtainen poistoilmavirtojen asettelu voidaan taten tehda riit-
tavan tarkasti laskennallisella asettelurnenetelmalla . 

Laskennallisessa asettelurnenettelyssa ilmoitetaan kullekin poistoventtii-
lille saatoarvo (asento) , jolla poistoilmavirta on suunnitteluarvossaan. 

--
Huonetila ----

Poisto rr.3 /h Venttiilin x) 
asento mrr. 

Sauna (5 m2 36 - 1 
Pesuhuone 58 + 6 
Vaatehuone 11 - 14 
Keittio 40 Lappa kiinni xx) 

130 Lappa auki 
WC 29 - 9 

x ) venttiilin asento I T- xx) liesikuvun lapQn aukon koko 

¢ 31 

11 . LAMPOJOHTOJEN KYTKENTA 

Llimmonkytkentaa varten kojeessa on valmiina kolmella seinalla tulpat put-
kien lapivientia varten . 

Suunnittelijan tulee laskea tarvittava vesivirta , veden max . lampotilan 
ollessa + 55°c , laskemansa kokonaisilmavirran lammittamiseen + 50°C :een 
mitoitusulkolarnpotilan vallitessa . 

Suunnittelijan tulee valita sopiva putkikoko . 

Lammitysverkostoon liityttaessa putken lahto on yleensa Ns 20 tai Cu 22 . 
Liitosta larnp:i.maan kayttoveteen tulee valttaa . 
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Lammityksen menojohto kiinnitetaan lammityspatterissa alempaan putkeen 
ja paluujohto ylempaan, j ossa toimilai t e on. 

LU t ok:-;(-' t, ~uositellaan t ehtavaksi puris t usliitt.imi n. Mikali liitokset 
t ehda;in kuitenkfo juottamalla , menoj ohdossa ol eva larr.potilan tuntoan-
tiwi T7 on jrroitettava ennen juotos ta . 

PATTERIN ILMAUS 
I z 

MOOTTORIVENTTIILI 

MENOVESI 

Kuva 15. I...ampojohtojen kytkenta 

12. LOPPUYHTEENVETO 

Suunnittelijan tulee muistaa erinaisia yksityiskohtia ilmalammityssuun-

nitelmaa laatiessaan: 

ilman tilavuusvirrat on valittava siten , etta rakennuksesta tulee 
lievasti alipaineinen 
tupakointitilasta tulee olla erillinen poistoilmakanavointi tupa-
kan savun leviamisen estamiseksi 
vesi- ja viemariputkien seka ilmalammityskanaviston korkeusasema 
on sellainen , etta ne eivat "tormaa" toisiinsa alapohjassa 
sahkosuunnittelijan kanssa pitaa sopia ohjauspaneelin sijainnista 
rakennuksessa (putkitus) 
tuulikaappiin asennettava tuloilmasaleikko pitaa sijoittaa kattoon 
ulko-oven ylapuolelle seka varustaa tuulikaapin ja eteistilan vali-
nen ovi oviraolla tai erillisella saleikolla 
eri paloalueiden valisia seinarakenteita ei koskaan saa lavistaa il-
malammitysputkilla 
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