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Ohje 17 

IV-kuntotutkimus 

IV-KUNTOTUTKIMUKSESSA TARVITTAVAT MITTAUSLAITTEET 

 
Tämä ohje koskee IV-kuntotutkimuksissa käytettäviä mittauslaitteita ja niiltä vaadittavia ominaisuuksia. Vaati-
mukset perustuvat standardeihin, Suomen rakentamismääräyskokoelmaan ja Asumisterveysohjeeseen. 
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1 Kaikkia mittauslaitteita koskevat ohjeet 

 Mittauslaitetta on osattava käyttää ja sen rajoitukset on tunnettava. 
 Valitun laitteen mittausalueen on oltava tiedossa ja käyttökohteen mukainen 

o Esim. paine-ero puhaltimen yli voi olla 5 000 Pa ja rakennuksen ulkovaipan yli 1 Pa, jolloin sama 

mittauslaite ei välttämättä käy molempien paineiden mittaamiseen 
 Mittauslaitteen tarkkuus on oltava tiedossa. 

 Mittauslaitteen kalibroinnin on oltava voimassa 
o Kalibrointi valmistajan suositusten mukaisesti, yleensä vuoden välein 
o Mittaustuloksiin tehdään kalibrointikorjaus tarvittaessa. 

 Laitteelle tehdään ns. pikakalibrointi ennen käyttöä. 

 Laitteen säilytys samoissa olosuhteissa kuin missä mittaukset tehdään tai riittävän pitkä tasaannutus mit-
tauspaikan olosuhteisiin ennen laitteen käyttöä 

o Huomioi, että esim. käden pitäminen laitteen päällä muuttaa laitteen lämpötilaa 
 Mittauslaitteen aikavakio on otettava huomioon. Aikavakio voi myös olla valittavissa. 
 Laitteiden tarkkuus pätee vain silloin, kun standardin tai tyyppihyväksynnän mukaisia minimisuojaetäisyyk-

siä noudatetaan. 
 Valmistajan vaatimukset oikealle käytölle selviävät laitteen käyttöohjeesta 

o Esim. mikromanometriä on pidettävä vaakatasossa, kallistaminen voi vääristää mittaustulosta. 

 

 

2 Paine-eron ja ilmavirtojen mittaus 

 Paine-eron ja ilmavirtojen mittaaminen ilmanvaihtokanavista ja pääte-elimistä tehdään standardin /1/ mu-
kaisesti 

o Ilmavirtojen mittaustulosten sallitut poikkeamat ovat 
 huonekohtaiset ilmavirrat ±20 % 
 järjestelmäkohtaiset ilmavirrat ±10 % 

o Mittauksissa käytetään menetelmää, jonka epätarkkuus on enintään puolet hyväksyttävistä poik-
keamista. 

o Mittauslaitteet 
 Paine-eron mittauslaitteen asteikkoväli on enintään 2 Pa, jos mittausalue on 20100 Pa tai 

enintään 5 Pa, jos mittausalue on 50250 Pa 

 Pitotputki soveltuu tasaisen ilmavirran mittaamiseen kanavasta, jos virtausnopeus on yli 

3 m/s. Pienemmillä virtausnopeuksilla käytetään kuumalanka-anemometriä, jossa on oltava 
lämpötilakompensointi. 
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 Tulo- ja poistoilmaelimien ilmavirtojen mittaamiseen käytetään ensisijaisesti paine-eromit-
taria (päätelaitevalmistajien suositus), jonka lisäksi tarvitaan mahdollisesti myös mittasondi 

sekä pääte-elimen säätöasennon mittausvälineet. Päätelaitteen ilmavirta voidaan mitata 
myös anemometritorvella, mutta sen tarkkuus on yleensä paine-eromittausta huonompi 

 Huoneen kokonaisilmavirrat (ilmanvaihtokerroin) voidaan määrittää myös merkkiainemenetelmällä. Esimer-
kiksi painovoimaisen ilmanvaihtotavan tapauksessa tämä on usein ainoa luotettava keino. NORDTEST-
menetelmät soveltuvat huonetilan ilmanvaihtokertoimen määritykseen. Näitä ovat NT VVS 055 (alenema-

menetelmä) ja NT VVS 105 (integroiva vakiopäästömenetelmä). 
 Rakennuksen painesuhteita voidaan havainnoida merkkisavun avulla. 
 Rakennuksen paine-erojen ja ilmavirtojen mittaus on kuvattu myös Asumisterveysohjeessa /2/. 

 
 

 

Kuva 1. Mikromanometri tarvikkeineen. 

 

 

 

Kuva 2. Kuumalanka-anemometri. 
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3 Lämpötilan mittaus 

 Rakennuksen sisäilman, kanaviston ilman ja putkessa liikkuvan nesteen lämpötilan mittaaminen tehdään 
standardin /1/ ja Asumisterveysohjeen /2/ mukaisesti. 

o Sisäilman lämpöolojen mittaukset tehdään oleskeluvyöhykkeellä 
o Lämpötilan mittaus voidaan tehdä käyttämällä mm. seuraavantyyppisiä antureita ja lämpömitta-

reita: 

 termoelementti 
 termistori 
 vastusanturi 
 elohopealämpömittari 

o Mittauslaitteen epätarkkuus saa olla enintään ±0,5 °C, mikä sisältää sekä mittarin virheen että mit-
tausepävarmuuden. 

o Jos huonetilassa esiintyy voimakasta lämpösäteilyä tai matalia tai korkeita pintalämpötiloja, käyte-

tään huoneilman lämpötilan sijasta operatiivista lämpötilaa. Operatiivisen lämpötilan mittaamiseen 
voidaan käyttää pallo-, kuutio- tai ellipsilämpömittaria, joiden mittaustulokset ovat käyttökelpoisia, 
kun ilman virtausnopeus huonetilassa on alle 0,4 m/s. 

 Pintalämpötilojen mittaamiseen käytetään lämpökameraa tai muuta infrapunalämpömittaria standardin /3/ 

ja RT-ohjeen /4/ mukaisesti. Infrapunalämpömittarin emissiivisyyskerroin on oltava tiedossa. Pisteen pinta-
lämpötilan mittaamiseen voidaan käyttää myös kosketusanturia. 

 

 

Kuva 3. Lämpökamera. 
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4 Suhteellisen kosteuden mittaus 

 Ilman kosteuden mittaaminen huonetilasta tai ilmanvaihtokanavasta tehdään standardin /1/ ja Asumister-
veysohjeen /2/ mukaisesti 

o Suhteellista kosteutta voidaan mitata psykrometrillä, hiushygrometrillä tai sähköisellä mittalaitteella 
 

 

Kuva 4. Lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden tallentavia mittauslaitteita. 

 

 

 

5 Vetomittaus 

 Ilman virtausnopeuden ja lämpötilan mittaaminen huonetilassa tehdään standardin /1/ ja Asumisterveys-

ohjeen /2/ mukaisesti. 
 Mittauslaitteilta edellytetään tarkkuutta erityisesti pienillä ilmavirroilla. 

 

 

Kuva 5. Vedon mittauslaite. 
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6 Äänitason mittaus 

 Äänitasojen mittaamiseen oktaavikaistoineen käytetään vain tarkkuusluokan 1 täyttäviä mittauslaitteita, 
joita on esitetty mm. standardeissa /5/ ja /1/. Melun mittaaminen on kuvattu Asumisterveysohjeessa /2/. 

 Mittauslaitteen kalibrointi tarkistetaan ennen mittauksia käyttäen standardissa /6/ määritettyä luokan 2 
mukaista normaaliäänilähdettä. 

 

 

Kuva 6. Äänitasomittari. 

 

 

7 Puhaltimen kierrosnopeuden mittaus 

 Ilmanvaihtokoneen puhaltimen kierrosnopeus mitataan optisella takometrillä 

 Taajuusmuuttajakäyttöisissä puhaltimissa pyörimisnopeuden saa usein näkyviin taajuusmuuttajasta. 

 

 

8 Puhaltimen sähkötehon mittaus 

 Puhaltimen sähköteho mitataan ohjeen /8/ mukaisesti. 

 

 

9 Ilmanvaihtokanavien ilmatiiviyden mittaus 

 Ilmanvaihtokanavien ilmatiiviyden mittaus tehdään standardin /9/ mukaisesti 
o Painemittarin mittausvirhe saa olla ±10 Pa, kun staattinen ylipaine on enintään 500 Pa, ja tätä 

suuremmilla paineilla ±2 % 
o Tilavuusvirtamittarin mittausvirhe saa olla enintään 0,1 dm3/s, kun vuotoilmavirta on enintään 

2,5 dm3/s, ja tätä suuremmilla vuotoilmavirroilla enintään 4 %. 

 

 

10 Rakennuksen ilmanpitävyyden mittaus 

 Rakennuksen ulkovaipan tai erillisen rakennusosan ilmanpitävyyden mittaus tehdään standardin /11/ mu-
kaisesti 

o Paine-eron mittalaitteen on oltava tarkkuudeltaan vähintään ±2 Pa mittausalueella 060 Pa 

o Ilmavirran mittauslaitteen tarkkuuden on oltava vähintään ±7 % mittalaitteen lukemasta 
o Lämpötilan mittauksen tarkkuus on oltava vähintään ±1 K 

 Rakennuksen ilmanpitävyyden mittaus tehdään ensisijaisesti Blower Door -menetelmällä (kuvattu standar-
dissa /9/ ja RT-ohjeessa /10/). Mutta jos esimerkiksi rakennuksen suuri koko estää erillisen kannettavan 

puhaltimen käyttämisen, voidaan ilmanpitävyyden mittaus suorittaa rakennuksen omia ilmanvaihtokoneita 
käyttäen (menetelmäkuvaus /11/). 

 Rakennusosan vuotoilmareittejä voidaan paikantaa lämpökameran, merkkisavun tai erillisen merkkiaineen 
avulla. 
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Kuva 7. Rakennuksen ilmanpitävyyden mittauslaitteisto. 

 

 

 

11 Hiilidioksidipitoisuuden mittaus 

 Hiilidioksidipitoisuuden mittaaminen huoneilmasta on esitetty Asumisterveysohjeessa /2/. 

 

 

12 Kuntotutkijan mittauslaitteet ja tarvikkeet 

Ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkija tarvitsee kenttämittauksiinsa seuraavat mittauslaitteet (tarvittaessa tal-

lentavina): 

 Mikromanometri paine-erojen ja ilmavirtojen mittaamiseen 
 Lämpömittari ja lämpökamera 
 Suhteellisen kosteuden mittauslaite 
 Vetomittari 
 Äänitasomittari 
 Sähkövirran mittari 

 Hiilidioksidipitoisuuden mittauslaite 
 erikoisemmissa tapauksissa voidaan tarvita: 
 Merkkiainemittauslaite 
 Hiukkasnäytteiden keräyslaite 
 Kaasujen analysointilaite 
 

sekä seuraavat tarvikkeet: 

 Muistiinpanovälineet ja kamera 
 Taskulamppu 
 Laskin 
 Työkaluja mm. ilmanvaihtokoneen luukkujen avaamiseen 

 Teippiä ja muovikalvoa 
 Merkkisavua 
 Paineletkua 

 Varaparistoja. 
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Kuva 8. Kertakäyttöinen merkkisavuampulli ja pieni akkukäyttöinen savukone. 
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