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Ohje 12 

IV-kuntotutkimus 

ILMAKANAVISTOT 

 

 
Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmakanavistoja ja niihin liittyviä kanavistolaitteita pois lukien 

ilmanvaihdon päätelaitteet, joista on oma ohjeensa. Ilmakanavistoihin kuuluvat tuloilma-, poistoilma-, ul-

koilma- ja jäteilmakanavat sekä mahdolliset siirtoilma- ja kierrätysilmakanavat. Tyypillisiä kanavistolaitteita 

ovat äänenvaimentimet, säätö- ja sulkupellit, palopellit sekä lämmitys- ja jäähdytyspatterit. Lisäksi kana-

vistossa voi olla mittausantureita. 

 

Sisällysluettelo 
1 Asiakirjatarkastus 

2 Esitarkastus paikan päällä 

3 Tarkemmat tutkimukset 

4 Raportointi ja toimenpide-ehdotukset 

5 Esimerkkikuvia 

 

 

1 Asiakirjatarkastus 
 

Tarvittavat asiakirjat 

• Ilmanvaihtosuunnitelmat 

o tilojen ilmanvaihtopiirustukset 

o ilmanvaihtotyöselitys/-selostus 

o automaatiosuunnitelmat tarvittaessa 

o tiedot tiloja palvelevista ilmanvaihtokoneista ja niiden käyttöajoista, paloteknisestä osastoin-
nista 

o muut mahdolliset ilmanvaihtoon liittyvät suunnitelmat (esim. lämmitys, jäähdytys, vesi- ja vie-

märi) 

• Käyttöönottoasiakirjat 

o ilmavirtojen/kanavistopaineiden mittauspöytäkirjat 

o kanaviston tiiviysmittauspöytäkirjat 

o toimintakokeiden pöytäkirjat 

o muut mahdolliset asiakirjat (esim. lämpötila-, huonevirtaus-, paine-ero-, ääni- ja vetomittauk-
set) 

• Huoltokirja 

• Aiemmat tutkimukset sekä tehdyt korjaukset ja muutokset 

 

Asiakirjoista tarkastettavat asiat 

• Ilmavirrat ja virtausnopeudet kanavissa 

o vakioilmavirtajärjestelmät ja muuttuvailmavirtajärjestelmät 

• Kanaviston mitoitusperiaatteet 

• Kanaviston päähaarojen rakenne ja palvelualueet 

o virtaustekninen tasapaino 

o roilot ja kuilut 

o sijainti (mm. sisällä, ullakolla, maassa, yläpohjan eristekerroksessa) 

• Kanavien tyypit ja rakennemateriaalit 

o pyöreä, suorakaide- tai soikiokanava 

o erikoiskanavat (laboratoriot ym.), rakenneaineiset kanavat 

o tarkistetaan soveltuvuus käyttötarkoitukseen (metalli, muovi, ainevahvuus) 

o palotekniset vaatimukset 

• Kanavien lämmön- ja kosteudeneristys 

o ympäristöään lämpimämmät tai kylmemmät kanavat 

o valmiiksi eristetyt kanavat 

• Kanavien kannakointi, läpiviennit ja muu asennustekniikka 

o suunnitelmienmukaiset ratkaisut 
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• Kanavistolaitteiden suunnitellut asennustavat ja -paikat 

o kanavaäänenvaimentimet 

 ilmanvaihdon äänien vaimennus 

 kanaviston kautta kulkeutuvien äänten vaimennus 

 äänenvaimennuskanavat 

o säätö- ja sulkupellit 

o palopellit, niiden ohjaustapa/valvonta 

o haarat, mutkat, supistukset 

o kokoojalaatikot 

 virtausnopeudet laatikkoon tulevissa kanavissa 

o ilmavirran mittauslaitteet 

• Kanaviston puhdistus ja puhdistettavuus 

o tieto viimeisimmästä puhdistuskerrasta ja laajuudesta 

o puhdistus- ja tarkastusluukkujen sijainnit 

o esteet kanavissa 

• Kanaviston tiiviys 

• Muut oleelliset asiat kanavistosta kuntoarvioon liittyen. 

 

Tuloksena 

• Hyvät lähtötiedot ja yleiskuva paikan päällä tehtävää esitarkastusta ja tutkimusta varten. 
 

 

2 Esitarkastus paikan päällä 
 

Tarkastettavat ja selvitettävät asiat 

• Aistienvaraiset tarkastukset 

o silmämääräinen ilmakanaviston kunnon arviointi 

 konehuoneen kanavat, tarkastusluukut, roilot, alaslaskut ja kotelot 

 tiiviys näkyvien vuotoilmakohtien perusteella (likajuovat) 

o ilmakanavien puhtauden alustava arviointi mahdollisuuksien mukaan 

o äänitasojen arviointi 

• Käyttöhenkilökunnan haastattelu 

• Ilmanvaihdon käyttöajat ja -tavat 

• Havaitut poikkeamat suunnitelmista, viat ja puutteet 

o vastaavatko kanaviston reititykset ja muut ratkaisut suunniteltua 

o vaikuttaako kanavistoratkaisu toimintaedellytykset täyttävältä 

• Valokuvaus 

o tyypilliset kanavien reititys-, liitos-, eristys- ja kannakointiratkaisut 

o havaitut poikkeamat suunnitelmista 

o havaitut viat ja puutteet. 
 

Tuloksena 

• Tieto siitä, mitä asioita ja missä tulee tutkia ja selvittää tarkemmin. 

 

 

3 Tarkemmat tutkimukset 

Tarkemmat tutkimukset kohdistetaan kanavistoon oheislaitteineen niin kattavasti, että niiden käyttökelpoi-

suus tai korjaustarve voidaan arvioida luotettavasti. Tyypillisesti riittävässä otoksessa on 

• kanavistoa kaikkien ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueilta 

• kanaviston kaikista kohdista (konehuone, roilot, alaslaskut, huonetilat) 

• käyttötarkoitukseltaan erityyppisiä kanavistoja 

• otokseen tulisi kuulua kanavistoja myös sellaisista tiloista, joiden sisäilmastosta tai ilmanvaihdosta käyt-

täjät ovat valittaneet 
 

Tarkemmissa tutkimuksissa selvitetään yksityiskohtaisesti 

• kanaviston toimintaedellytykset ja toimivuus 

• kanaviston kunto ja puhtaus (puhtaudesta on erillinen ohje) 

• kanavistolaitteiden kunto ja puhtaus 
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Kanaviston toimintaedellytysten ja toimivuuden tarkastus 

• painehäviön mittaus 

o kanavapaineen mittaus eri kohdista kanavistoa 

• ilman virtausnopeuden mittaus tarvittaessa kanavasta 

o onko nykyinen kanavisto käyttökelpoinen 

• kanaviston lämmön-, kosteuden- ja paloneristys 

o onko hyödynnettävissä tai kunnostettavissa 

 tilavaraukset 

 

Kanaviston kunnon ja puhtauden tarkastus 

• kanaviston mekaaninen kunto 

• kanaviston puhtauden ja puhdistettavuuden tarkastus (puhtaudesta on erillinen ohje) 

o puhdistettavuus (tukiraudat ja kanavistolaitteet) 

• asennustapa 

o tarkastetaan mahdollisten kanavissa olevien ilmavirtausesteiden vaikutus (palopellit, ilmavirran 

mittausanturit ym.) 

o kanavaosien liitosten kunto ja tiiviys 

o läpivientien kunto 
 

Kanavistolaitteiden kunnon ja puhtauden tarkastus 

• kanavistoon liittyvien komponenttien tarkastus 

o toimilaitteet ja niiden moottorit 

• ilmavirran säätö- ja mittauslaitteiden tarkastaminen (muuttuvailmavirtajärjestelmät) 

o puhtaus ja painehäviö (puhtaudesta on erillinen ohje) 

o säätöpeltien asennot, mekaaninen toimivuus ja tiiviys 

o mittausletkujen tms. kunto 

• kanavaäänenvaimentimien tarkastaminen 

o äänenvaimennusmateriaalien kunto 

 pinnoitteen kunto/puuttuminen 

 puhtaus 

 

Äänitasojen mittaus, äänilähteen paikantaminen 

• kanavien ilmavuotojen aiheuttama ääni mitataan tarvittaessa eri käyttötilanteissa (erillinen ohje) 

• äänilähteen paikannus (erillinen ohje) 

o mittaus taajuuskaistoittain 

o liitäntä, kanavan mutka tai haara, säätöpelti, kanava, ilmavuodot, puhallin. 

 

 

4 Raportointi ja toimenpide-ehdotukset 
 

• Yhteenveto kanaviston toimivuudesta ja kanaviston sekä kanavistolaitteiden kunnosta 

• Havaitut asiat, jotka vaikuttavat kanaviston toimintaa, mutta eivät kuulu ilmakanavistoon 

• Toimenpide-ehdotukset kanaviston ja kanavistolaitteiden toimivuuden parantamiseksi ja korjaamiseksi. 
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5 Esimerkkikuvia 

 

 

Kuva 1. Puhdistusluukkujen tulee olla avattavissa. LVIS-reitit on suunniteltava yhteenso-

piviksi ja toteutettava suunnitelman mukaan. 

 

 

Kuva 2. Ilmakanavat kuilussa. Puhdistusluukku on hankalassa paikassa. 

Luoksepäästävyys on varmistettava rakennusvaiheessa. 
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Kuva 3. Kanavaäänenvaimentimen absorptiomateriaalin pinnoitteena on reikälevy. 

Rakenne on vaurioitunut ja kuitupäästö on todennäköinen. 

 

 

 

Kuva 4. Ilmakanavien jäykistyksiä tai kannatuksia ei saa sijoittaa ilmakanavan sisälle 

siten, että ne haittaavat merkittävästi ilmanvaihtojärjestelmän puhdistamista. Eivät 

sähköjohdotkaan kuulu ilmakanavan sisälle. 
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Kuva 5. Ilmavirran säätö- ja mittauslaitteen suojaetäisyys häiriöstä (T-haara) on liian lyhyt. 

Asennusohjeen mukaan vähimmäisetäisyys on yksi halkaisijan mitta (≥ 1 D). Lisäksi paine-

eron mittausanturien sijainti poikkeaa ohjeen mukaisesta. Mittausvirheen arviointi on vaikeaa. 

Tilaa olisi ollut suunnitelman mukaiselle paremmalle asennukselle. 

 

 



IVKT 2016 / SuLVI    7(8) 
 

 

   

Ohje 12 Ilmakanavistot 

 
 

Kuva 7. Ilmakanavien lämmön- ja kosteudeneristys on tärkeä tarkastuskohde. 

Kuva 6. Ilmavirran säätö- ja mittauslaitteen suojaetäisyys häiriöstä (90°-käyrä) on riittävä. 
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Kuva 8. Paikalla tehdyt kanavaliitokset voivat aiheuttaa melua ja ylimääräistä painehäviötä. 

 

 

 

Kuva 9. Osittain puhdas ilmakanava. 


