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Esipuhe
Ympäristöministeriö tilasi tämän selvityksen Suomen LVI-liitto SuLVI ry:ltä1 talvella 2014. Selvitys on
luonteeltaan D2-uusimistarvetta kartoittava ja se pohjautuu asiantuntija-arvioihin, kansainvälisiin standardeihin ja uusimpaan tietoon. Ympäristöministeriöstä työtä ovat virallisesti valvoneet rakennusneuvos Pekka Kalliomäki ja yli-insinööri Kaisa Kauko, ohjaustyöhön on lisäksi osallistunut yli-insinööri Jyrki Kauppinen. Työn valvojat ja tekijät ovat kokoontuneet neljä kertaa projektin aikana keskustelemaan työn sisällöstä ja suuntaviivoista. Työtä ohjaamaan nimettiin ohjausryhmä, johon kutsuttiin sisäilmasto- ja ilmanvaihtoasiantuntijoita eri aloilta. Ohjausryhmään kuuluivat projektin valvojien lisäksi
 LVI-tarkastusinsinööri Harri Aavaharju, Vantaan RAKVV RTY
 TkT Risto Kosonen, Aalto-yliopisto






Dipl.ins. Kimmo Liljeström, Optiplan
Kehityspäällikkö Jari Niemi, SOK
Dipl.ins. Juha Muttilainen, Senaattikiinteistöt
Dipl.ins Mikko Nyman, VTT
Ylitarkastaja Vesa Pekkola, STM






Dipl.ins. Mika Reinikainen, Granlund Oy
Dipl.ins. Mikko Saari, VTT
Dipl.ins. Ilkka Salo, LVI-talotekniikkateollisuus
Vienti- ja markkinointijohtaja Olavi Suominen, Vallox Oy

 Dipl.ins. Jorma Säteri, Metropolia ammattikorkeakoulu/Sisäilmayhdistys
Ohjausryhmän puheenjohtajana toimi Pekka Kalliomäki ja sihteerinä Jorma Railio. Suomen LVI-liitossa
työn vastuullisena johtajana toimi Hannu Sipilä 31.5.2014 saakka ja sen jälkeen liiton toiminnanjohtaja
Tiina Strand. Suomen LVI-liitto kutsui varsinaista työtä tekemään dipl.ins. Jorma Railion ja emeritusprofessori Olli Seppäsen.

1. Tausta
Viime vuosina sisäilmakysymykset ovat nousseet entistä enemmän pinnalle sekä EU:n alueella että
USA:ssa. Uutta tietoa on kertynyt. Sisäilmavaatimusten ja tavoitteiden tarkentaminen on tullut esille myös
rakennusten energiatehokkuusvaatimusten tiukentuessa. Lähes nollaenergiarakentamiseen liittyvät tavoitteet ovat herättäneet omalta osaltaan myös pelkoa sisäilmaston huononemisesta ja terveyshaittojen
lisääntymisestä. Euroopassa onkin meneillään tärkeimpien sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyvien standardien EN 15251 ja EN 13779 uusintatyö, jossa kootaan yhteen eurooppalaisen teollisuuden näkemys
standardien kehitystarpeesta. Muutaman viime vuoden aikana WHO on myös julkaissut uusia ilmanlaatua
koskevia ohjeita sekä arvioinut uudelleen mm. ulkoilman epäpuhtauksien haitallisuuden ja luokitellut ne
syöpää aiheuttaviksi.
Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen perusteella ympäristöministeriö voi antaa rakentamista koskevia määräyksiä asetuksilla, jotka julkaistaan säädöskokoelmassa. Rakentamista koskevat vaatimukset voidaan antaa asetuksissa uudisrakentamiselle, korjausrakentamiselle
ja rakennustuotteille. Ohjeita nämä asetukset eivät sisällä. Ympäristöministeriöllä on kuitenkin mahdollisuus antaa yleisen toimivaltuuden nojalla määräyksiä selventäviä ohjeita. Rakentamismääräykset on
uusittava uuden lainsäädännön mukaisesti vuoden 2017 loppuun mennessä. Aiempia määräyksiä voidaan soveltaa siihen asti, kunnes uudet asetukset on annettu.
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Suomen LVI-liitto, SuLVI ry on LVI-alan henkilöiden yhteistyö- ja koulutusjärjestö. SuLVI ylläpitää ja kehittää jäsentensä ammatillista osaamista järjestämällä tietoiskuja, kursseja ja koulutustapahtumia. SuLVIlla on 33 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä noin
viisituhatta henkilöjäsentä. Jäsenistö koostuu suunnittelijoista, urakoitsijoista, työnjohtajista, myynti- ja markkinointihenkilöistä,
tarkastus- ja valvontahenkilöistä, maahantuojista, yrittäjistä, kiinteistö- ja huoltohenkilöistä, opettajista, piirtäjistä ja teknisistä isännöitsijöistä.
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Näistä muutostekijöistä johtuen syntyi tarve arvioida myös Rakentamismääräyskokoelman osan D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012 -uusimistarve sekä osoittaa suuntaviivat
yksityiskohtaisemmalle tekniselle uusien määräysten ja ohjeiden kehitystyölle ja SuLVIn omien toimikuntien työlle.

2. Työmenetelmät
Työssä on käyty läpi D2 Määräykset ja ohjeet liitteineen sekä arvioitu muutos- ja kehitystarve erityisesti
energian käytön tehostamisen kannalta vaarantamatta kuitenkaan sisäilman terveellisyyttä ja ilmanvaihdon toimintaa. Samalla on osoitettu myös ne osat nykyisestä D2 Määräykset ja ohjeet -julkaisusta, jotka
tulisi siirtää asetukseen ja ne, jotka voidaan pitää ohjeina. Myös määräysten ja ohjeiden sisältö ja laajuus
sekä erillisselvitysten tarve on kartoitettu. Työssä on käyty läpi myös D2:2010 -säännöksestä D3säännökseen siirtyneet ilmanvaihdon energiatehokkuutta käsittelevät asiat (luku 4: mm. LTO- ja SFPasiat), jotka ovat esillä myös EN 13779 -uusintatyössä.
Työssä on otettu huomioon uusien eurooppalaisten standardien kehitystyö, sekä viimeisimmät sisäilmastoon ja ilmanvaihtoon liittyvät tutkimukset, kuten HealthVent-projekti sekä EU:n Year of Air 2013 tuomat
tulokset, WHO:n uudet ohjeet sekä ISPRAssa valmisteltava ilmanvaihtojulkaisu ECA no 30.
Keskeisen osan selvitystyöstä on muodostanut käytännön kokemusten kerääminen SuLVIn jäseniltä ja
muilta asiantuntijoilta. Valituille asiantuntijoille suunnattiin kaksi erillistä web-pohjaista kyselyä D2säädöksen yleisestä ja yksityiskohtaisesta uusimistarpeesta. Ensimmäinen kysely tehtiin keväällä 2014;
kyselyn tulokset on esitetty kohdassa 3.1 ja liitteessä 3. Toinen, tarkennettu kysely tehtiin elo-syyskuussa
2014; kyselyn tulokset on esitetty kohdassa 3.2 ja liitteessä 6.
Yksityiskohtaisten tietojen keräämiseksi ja keskustelun herättämiseksi projekti järjesti kaksi asiantuntijaseminaaria. Ensimmäinen, 12.6.2014 pidetty seminaari keskittyi yleisiin asioihin ja koordinointiin STM:n
säädösten kanssa (seminaarin ohjelma ja osanottajat liitteenä 1 ja tulosten yhteenveto liitteenä 2).
Toinen seminaari, joka keskittyi valittuihin yksityiskohtiin, sisäilmastoon ja korjausrakentamiseen, pidettiin
10.9.2014 (ohjelma ja osanottajat liitteenä 4, tulosten yhteenveto liitteenä 5).
Työssä käytiin läpi myös vuonna 2010 saadut lausunnot, jotka koskivat 2012 rakentamismääräyskokoelman energiapakettia koskevia uusittuja määräyksiä (kohta 3.5.1). Mukana on myös yhteenveto vuoden
2010 energiapakettiin kuuluneiden määräysluonnosten kuulemistilaisuudesta (kohta 3.5.2).
Projektin aikana Jorma Railio ja Olli Seppänen osallistuivat CEN standardointiin ottamalla aktiivisesti
osaa komitean TC 156 alaisuudessa työryhmiin:


WG 19, jossa työstettiin standardin EN 15251:2007 uusittu versio ja siihen liittyvä tekninen raportti



WG 20, jossa työstettiin standardin EN 13779:2007 uusittu versio ja siihen liittyvä tekninen raportti



WG 23, jossa työstettiin standardien EN 15239:2007 ja EN 15240:2007 yhdistetty uusittu versio prEN
16798-17 sekä siihen liittyvä tekninen raportti prCEN/TR 16798-18, koskien ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien tarkastuksia (Rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBD/ Artikla 15).

Standardien ja teknisten raporttien tuoreimmat versiot ovat saatavissa
www.sulvi.fi/ajankohtaista/projektit/d2-selvitystyohon-liittyvaa-aineistoa-2014/).

verkkosivuilta

Asiantuntijoille annettiin mahdollisuus lähettää selvitykseen myös kirjallisia kommentteja. Hyvin harkittuja
ja peruteltuja kommentteja saapui muutamia kappaleita. Ne on kerätty pääosin liitteeseen 7.
Eräiden yksityiskohtaisten kommenttien täsmentämiksi järjestettiin myös eräiden asiantuntijoiden ”syvähaastatteluja”. Näihin osallistuneet tahot on lueteltu liitteessä 8.
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Jo projektin alkuvaiheessa tehtiin alustava arvio nykyisen D2-saadöksen yksittäisiin pykäliin liittyvistä
tutkimus- ja selvittelytarpeista (liite 9). Projektin aikana nämä tarpeet täsmentyivät, ks. kohdat 3.13. ja 4.1.
Selvityksen aikana saadut keskeiset palautteet nykyisen D2-säädöksen parantamiseksi kerättiin kohdittain D2:2012 dokumenttiin (liite 10), joka on eräänlainen yksittäisten muutostarpeiden yhteenveto.

3. Tulokset
3.1. Ohjausryhmän ja SuLVIn kyselyn yhteenveto
SuLVI toteutti huhtikuun 2014 alussa Webropol-kyselyn, joka lähetettiin laajalla jakelulla (noin 5 400 henkilöä) alan ammattilaisille ja lukuisille sidosryhmäläisille mm. arkkitehdeille, rakennuttajille, kaupunkeihin
ja kuntiin. Kyselyyn saatiin 277 vastausta.
Kysely oli tarkoituksella lyhyt ja kysymykset yleisellä tasolla. Siinä esitettiin myös pyyntö ilmoittaa halukkuudesta osallistua myöhemmin järjestettävään yksityiskohtaisempaan kyselyyn D2-ohjeistuksen kehittämisestä. 143 vastaajaa ilmoittautui halukkaaksi jatkokyselyyn ja ilmoitti sitä varten sähköpostiosoitteensa.
Kolmen valintakysymyksen lisäksi annettiin mahdollisuus lyhyeen vapaamuotoiseen kommentointiin.
Kyselyn laaja yhteenveto on liitteenä 2. Seuraavassa on vastaukset valintakysymyksiin ja tiivistetty kooste
vapaamuotoisista kommenteista.

Kysymys 1. Käytän D2-määräyksiä ja ohjeita työssäni

Kysymys 2. Tulisiko D2:ssa antaa suunnittelua ja toteutusta koskevia ohjeita
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Kysymys 3. Tulisiko D2:ssa annettuja vähimmäisilmavirtoja

Vapaamuotoisia kommentteja antoi 63 vastaajaa. Yleisiä koko D2:ta koskevia kommentteja esitettiin seuraavista aihealueista:
 ilmavirrat: Yleisesti halutaan pitää ennallaan, mutta joidenkin tilojen kohdalla toivotaan muutoksia
(esim. käytävätilat, joissa oleskellaan satunnaisesti). Ilmavirtojen muuttuneista perusteista mainittiin
mm. pysäköintitilat, kampaamot. Useat kommentit kohdistuivat käytön aikaiseen ilmanvaihtoon ja korostivat tarpeenmukaisen ilmanvaihdon tärkeyttä
 korjausrakentaminen/olemassa olevat rakennukset: Näihin toivottiin konkreettista ohjeistusta,
myös toivomuksia helpotuksista (pienemmät ilmavirrat ym.)
o tarkemman ohjauksen tai oppaan tarve yleisesti
o asuinrakennukset – näihin toivottiin erityisiä ohjeita
o seinäpuhallus (yleisin yksittäinen aihe)
Lisäksi esitettiin yksittäiskommentteja eri asioista (ks. liite 3).

3.2. Toinen kysely
3.2.1. Vastaajat
Elo-syyskuussa tehtyyn toiseen kyselyyn otetaan mukaan 177 ensimmäisessä kyselyssä jatkokyselyyn
halukkaaksi ilmoittautunutta, seminaarin osanottajat, ohjausryhmä sekä erikseen valitut asiantuntijat,
yhteensä noin 290 henkilöä.

3.2.2. Kyselyn yhteenveto
Kysymys 1. Sisäilmasto: Pitäisikö sisäilma-asioiden olla omassa asetuksessaan, jolloin ne tulisivat paremmin huomioiduksi kaikessa suunnittelussa?
Vastaajien määrä: 49
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Kysymys 2. Ilmavirrat: Tulisiko vähimmäisilmanvaihto esittää asetuksessa (sitova määräys), kun se nyt
on ohjetasolla?
Vastaajien määrä: 49

Kysymys 3. Sopiva vähimmäisilmanvaihto on
Vastaajien määrä: 48

Lisäksi pyydettiin nimeämään tiloja, joissa nykyisessä D2-ohjeessa on liian suuret ilmavirrat ja tiloja,
joissa on liian pienet ilmavirrat sekä tiloja, joita tulisi lisätä D2:n liitteen 1 taulukkoon tai poistaa
taulukosta. Lopuksi annettiin vastaajille mahdollisuus vapaamuotoisiin lisäkommentteihin. Vastaukset
näihin kysymyksiin on esitetty liitteessä 6.
Kysymyksiin tiloista, joissa on liian suuret tai pienet ilmavirrat, voidaan vastaukset kiteyttää:





Vastauksissa hajontaa esim. asuntojen kohdalla pidettiin nykyisiä sekä liian suurina että liian pieninä
Ravintoloiden ja myymälätilojen ilmavirtoja pidettiin useassa vastauksessa liian suurina
Liikuntasalit, koulut, kirjastot, sairaaloiden tilat – pidettiin liian pieninä
Tarpeenmukaisuus toistui muutamassa vastauksessa (jo nyt D2:ssa, mutta harvoin toteutuu).

Vapaamuotoisissa kommenteissa nousi esille muutamia ”kipupisteitä:







Sisäilmastolle oma asetus – enemmistö kannattaa
Tarpeenmukaisuutta korostetaan
Lukuarvot määräystasolle vai ei – vähän kommentteja, sekä puolesta että vastaan
Korjausrakentamiseen erityisohjeistusta etenkin missä määrin vanha järjestelmä voidaan säilyttää
Käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto ongelma -> Erillispoistot pienellä IV-koneella, jossa LTO. Tulot käytäville ja poistot WC-tiloihin.
”Yksinkertaista tarpeenmukaisuutta” – mm. kerrostalosaneeraukseen.

Tiloista, joita tulisi lisätä taulukkoon, voidaan mainita kampaamot, yleensä hajukuormitetut tilat ja eläinten
hoitotilat.
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3.3. Keskeisten CEN standardien uusinta
EU:n komissio antoi CEN:lle mandaatin uusia Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toteuttamiseen
liittyvät eurooppalaiset standardit (ns. EPBD-standardit) maakohtaisten säädösten yhtenäistämiseksi ja
direktiivin toimeenpanon nopeuttamiseksi. Standardien oli määrä valmistua lausuntovaihetta varten syksyllä 2014. Aikataulu on kuitenkin muuttunut. Standardit tulevat lausunnolle vuoden 2015 aikana. Tavoitteena on ollut tehdä entistä yksinkertaisempia standardeja ja niihin liittyviä teknisiä raportteja, joihin siirretään aiemmin standardissa ollut ohjeellinen osuus. Itse standardeihin jäisi siis vain velvoittavaa tekstiä.
Tähän noin 40 standardin ryhmään kuuluu kaksi olennaisilta osiltaan D2-säädökseen liittyvää standardia.
 prEN 15251 Indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings ja
 prEN 13779 Ventilation for non-residential buildings — Performance requirements for ventilation, air
conditioning and room conditioning systems
Standardien vuoden 2014 lokakuun tilannetta vastaavat luonnokset ovat saatavissa osoitteesta
www.sulvi.fi/ajankohtaista/projektit/d2-selvitystyohon-liittyvaa-aineistoa-2014/
Vaikka standardit käsittelevät läheisesti D2-säädöksissä esitettyjä asioita, on niiden anti kuitenkin verrattain vähäinen uudistamistyölle. Standardit ovat edelleen luonnosvaiheessa, eikä niiden hyväksynnälle ole
varmuutta (keskeinen ns overarching standard prEN 15603 oli jäsenmaiden äänestyksessä lokakuussa
2014 eikä sitä hyväksytty). Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, etteikö standardointityö olisi hyödyllisistä
sekä työn aktiivinen seuranta ja osanotto tarpeellisista. Yleisellä tasolla vertailtaessa nykyinen D2 on
huomattavasti selkeämpi kuin esillä olleet CEN standardiluonnokset. Se muodostaa loogisen kokonaisuuden käsittäen sekä sisäilmastoon, energiatalouteen ja tekniikkaan liittyviä määräyksiä ja ohjeita. Ilmanvaihdon osalta 15251 standardi on varsin vapaasti tulkittavissa, kun siinä esitetään neljä kategoriaa
ilmanvaihdon suuruuden osalta, samoin useampia menetelmiä ilmanvaihdon mitoittamiseksi. Ilmanvaihdon hygieniaan liittyvät asiat ovat tiukemmat D2:ssa kuin standardiluonnoksissa. Työryhmäkeskusteluissa
kävi myös ilmi että keski-eurooppalainen käytäntö ei ole yhtä tiukka kuin Suomessa (esim. seinäpuhalluksen osalta). Standardi 13779 painottuu LTOn ja SFPn laskentaan ja koskee pelkästään muita kuin asuinrakennuksia. Ilman puhdistusta sekä ulko- ja poistoilma-aukkojen sijoittelua on käsitelty yksityiskohtaisesti. Muut sisäilmaan liittyvät kysymykset ovat vähemmällä huomiolla.
D2 uusintatyössä huomioon otettavaa on mm:
-uusi suodattimien luokitus
-vähäpäästöisten materiaalien ja rakennusten määrittely
-laitteiden tiiviysvaatimukset
-palautusilman ja siirtoilman käyttö
Seuraavissa kappaleissa on tarkemmin käsitelty D2-uudistamistyön kannalta tärkeimpiä standardeja.

3.3.1. prEN 15251:2014
Indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings

Uusi standardiluonnos prEN 15251:2014 on oleellisesti lyhyempi kuin vuoden 2007 standardi. Myös standardin liitteet ovat suppeammat. Yksityiskohtainen tekninen ohjeluontoinen asia on siirretty pääsääntöisesti standardin rinnalla valmisteltavaan tekniseen raporttiin. Työryhmän puheenjohtajana toimii prof
Bjarne Olesen Tanskan teknillisestä korkeakoulusta. Varsinaista sihteeriä työryhmällä ei ole. Puheenjoh-
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taja on toiminut teknisenä sihteerinä ja laatinut ehdotukset. Työryhmässä on noin 50 jäsentä. Suomea
edustaa Olli Seppänen.
Standardin alussa todetaan, että erityisesti ilmavaihdon suuruutta koskevat lukuarvot eivät perustu terveysvaikutuksiin, vaan aistittuun ilman laatuun. Standardin arvoja ei siis voi käyttää suoraan terveysperustaisten ilmanvaihtomääräysten ja ohjeiden perustana. Standardin pääsiallinen tarkoitus on yhdenmukaistaa energialaskennassa käytettäviä lähtöarvoja.
Joitakin yleisiä huomiota





Standardin luonnos noudattelee pääasiallisesti vuoden 2007 version rakennetta ja sisältöä lukuun
ottamatta ilmanvaihto-osuutta, joka erityisesti asuntoilmanvaihdon osalta on uusittu
Merkittävä muutos 2007 versioon verrattuna on että liitteet A1-A5 ovat nyt standardin osia ja ainoastaan A6 (WHO:n ilman epäpuhtauksien ohjearvot) ja liite A7 (sisäisten kuorimien profiilit)
ovat informatiivisia. Kaikkien standardin liitetaulukkojen rinnalla on tyhjät taulukot, jotka on tarkoitettu jäsenmaakohtaisia arvoja varten (ideana se että ohjearvojen esittämistapa saataisiin yhtenäiseksi, mutta jokainen jäsenmaa voisi kuitenkin valita käyttöönsä omat arvot.
Standardin mukaan ilmanvaihto ei saa koskaan olla alle 4 l/s henkilöä kohden. Tämä vastaa tilannetta, jossa ainoa epäpuhtauslähde tilassa on ihminen itse (ei siis mitään materiaaleista tai
muista lähteistä peräisin olevia epäpuhtauksia). Standardissa on kuitenkin vaarallista antaa näin
pieniä arvoja, jotka asiantuntemattomat saattavat tulkita käytännön vähimmäisilmanvaihdoksi.
Tämän projektin ohjausryhmässä pelättiin myös että prEN 15251:n esittämä 4 l/s,hlö voi johtaa
liian korkeaan ilman kosteuteen esimerkiksi yöaikana makuuhuoneessa silloin, kun ulkoilman
kosteus on jo korkea.

Joitakin yksittäisiä havaintoja












Lämpöviihtyvyyden vaatimuksia on laajennettu ja otettu osaksi standardia (kohta 6.1.1.1)
Mukana on ilmastoimattomia rakennuksia koskevat lämpötilan ohjearvot, joita on muutettu aikaisempaa 1-2 oC suuremmiksi, kuitenkin edelleen painotetusta aikaisempien päivien lämpötilasta
riippuvana (kohta 6.1.2 ja liite B1.2)
Ilman nopeutta voidaan käyttää jäähdytysvaikutuksen lisäämiseen aina nopeuteen 1,2 m/s saakka (kohta 6.1.3 ja liite B1.3)
valaistuksen ohjearvoja on lisätty ja laajennettu oleellisesti, mukana myös päivänvalo - päivänvalosuhteelle on esitetty vähimmäisarvoja, jotka tuntuvat korkeilta
"adapted"-henkilöille/-tilanteille tarkoitetut ilmanvaihdon arvot ovat mukana ja johtavat joissakin
tapauksissa pieneen ilmanvaihtoon
melutasovaatimukset ovat kiristyneet
mukana on henkilö- ja laitekuormien profiilit varsin laajana esityksenä noudatellen samoja periaatteita kuin vuonna 2013 ympäristöministeriölle tehdyssä selvityksessä
joihinkin tavoitearvotaulukoihin on lisätty 4. luokka
vähäpäästöisen rakennuksen määrittely on muutettu nojautumaan CEN-standardeihin
käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon suuruus pienempi kuin D2:ssa ( 0,05-0,15 l/sm²)

Yleisarvio
Standardiluonnos antaa keskeneräisen vaikutelman rakenteeltaan, esitystavaltaan ja kieliasultaan. Se on
kuitenkin tarkoitus lähettää kansallisille lausunnoille vuoden 2014 lopussa (lausuntoaika 15.12.2014 –
15.5.2015) samoin kuin kaikki muutkin ns EPBD-pakettiin kuuluvat uudet standardiluonnokset. Kansallisia
lausuntoja tullaan aikanaan käsittelemään samassa työryhmässä. Työryhmä on velvollinen vastaamaan
kaikkiin lausuntoihin ja ottamaan tarvittaessa lausunnot huomioon lopullisessa versiossa, joka tulee aikanaan (ehkä 2016 alussa lopulliseen jäsenmaiden äänestykseen). Standardiehdotuksen anti Suomen D2
uusinnan osalta on vähäinen muutamia yksityiskohtia lukuun ottamatta. Oleellinen ero D2:een on se, että
standardilla pyritään yhtenäistämään energialaskennan lähtöarvoja ja D2-asetuksella takaamaan rakennuksissa terveellinen ja viihtyisä sisäilmasto.
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3.3.2. Draft TR 15251
Guideline for using indoor environmental input parameters for the design and assessment of energy performance of buildings. Dated 2014-09-03

Tämän tekninen raportti oli tätä selvitystä tehtäessä vielä enemmän luonnosasteella kuin varsinainen
standardi. Viimeinen raporttia koskeva kokous pidettiin 13.11.2014. Kokouksessa todettiin myös että
standardit ja tekninen raportti tulevat saamaan uudet numerot: EN 16798 ja EN 16798 TR.
Tekninen raportti selittää standardin taustaa ja antaa ohjeita sen toteuttamisesta. Raportissa on enemmän taulukoita kuin standardissa. Luonnoksessa se toistaa jonkun verran jo standardissa olleita arvoja
(ehkä liikaakin).

3.3.3. prEN 13779:2014
Ventilation for non-residential buildings — Performance requirements for ventilation, air
conditioning and room conditioning systems

Tämän standardin tuorein versio on syyskuulta 2014. Standardia valmistelevan työryhmän puheenjohtajana toimii Claus Händel Saksasta. Varsinaista sihteeriä työryhmällä ei ole. Puheenjohtaja on toiminut
teknisenä sihteerinä ja laatinut ehdotukset. Työryhmässä on yli 50 jäsentä. Suomen edustajana työryhmässä on ollut Olli Seppänen, asiantuntijana työryhmässä on myös Jorma Railio. Kaikki edelliseen standardiin liittyvät yleiset periaatteet ja kommentit pätevät myös tähän standardiin.
Joitakin yleisiä havaintoja


Uusi luonnos on oleellisesti lyhyempi kuin nykyinen standardi



Pääpaino on energiaan liittyvissä kysymyksissä. Ensimmäiset versiot olivat hyvin yksityiskohtaisia. Osa yksityiskohdista on siirretty tekniseen raporttiin (standardin käyttö tulee kyllä entistä vaikeammaksi kun asiat ovat kahdessa eri dokumentissa).



Ensimmäistä versiosta puuttui lähes tyystin ilmanvaihdon hygieniaan puuttuvat asiat, niitä lisättiin
oleellisesti standardiin työskentelyn aikana. Hygieniakysymyksiä eivät ole kuitenkaan viety yhtä
pitkälle kuin D2:2012 säädöksissä.



Standardissa käsitellään paljon yksityiskohtaisemmin SFP:n laskentaa ilmastointikoneille ja puhaltimille kuin nykyisessä standardissa



Standardi sisältää kaikkien vaatimuksia esittävien taulukoiden rinnalla tyhjät taulukot kansallisia
tavoitearvoja varten samoin kuin muissakin standardeissa.



Lämmöntalteenottoa käsittelevä osa on paljon pidempi kuin aikaisemmin. Regeneratiivisen lämmöntalteenoton suhteen ollaan D2 säännöksiä vapaamielisempiä. LTOn vuotojen suhteen ei
myöskään olla yhtä tiukkoja kuin D2:ssa.



Ilmanvaihdon tehokkuutta ei pidetty kovin tärkeänä, muuta luonnoksessa se on edelleen mukana.



Luonnoksessa on mukana ulkoilman ja tuloilman luokittelu sekä ulkoilman suodatusvaatimukset
ulkoilman laadusta ja tuloilman tavoitelaadusta riippuvana. Määritykset on tehty uuden suodatinstandardin EN 779 mukaisesti. WHOn ilman epäpuhtauksien ohjearvoja käytetään ulkoilma laadun luokittelun perustana.



Myös kaasumaisten epäpuhtauksien suodatus on otettu mukaan.
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Käyttö ja kuormitusprofiilit olivat ensin tässä standardissa, mutta siirrettiin loppuvaiheessa EN
15251 standardiluonnokseen.

3.3.4. Draft TR 13779:2014
Ventilation for non-residential buildings — Performance requirements for ventilation, air
conditioning and room conditioning systems.

Kaikki tekniset raportit noudattavat rakenteeltaan standardia. Standardi esittää vaatimukset ja tekninen
raportti antaa yksityiskohtaisia ohjeita, selittää taustaa ja teknisiä ratkaisuja. Standardi on ”sitova”, tekninen raportti ohjeellinen. Ne tukevat toisiaan, jolloin molempia asiakirjoja joutuu käyttämään rinnakkain.
Käyttäjän kannalta tämä ei ole hyvä ratkaisu. Syksyn 2014 versiossa on vielä paljon päällekkäisyyksiä ja
jopa ristiriitaisuuksia. Tätä raporttia laadittaessa teknisen raportin lopullinen versio ei kuitenkaan ollut
vielä valmistunut.
D2 uusinnan kannalta anti on vähäinen, lukuun ottamatta seuraavia yksityiskohtia:
 ulkoilman puhtausluokat
 tuloilman puhtausluokat
 tuloilmansuodatus, myös kemialliset epäpuhtaudet mukana
 poistoilman uusi luokittelu
 palautusilman käyttö
 IV-laitteiden vuodot ja tiiviys
 SFP, käsitelty uudelleen ilmanvaihtokoneille valmistuvan ekosuunnitteluasetuksen mukaiseksi
 Ulko- ja poistoilma-aukkojen sijoittelu
Kuten nykyinen EN 13779, myös uusi standardi on rajattu käsittelemään vain muita kuin asuinrakennuksia. Asuinrakennuksille on olemassa hiukan samantapainen standardi EN 15665 Determining performance criteria for residential ventilation systems vuodelta 2010, mutta sitä ei uusita tässä vaiheessa.

3.3.5. Muita keskeisiä standardeja
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien käyttöönottoon sekä käytössä olevien järjestelmien säännöllisiin
tarkastuksiin on laadittu eurooppalaisia standardeja:
EN 12599 käyttöönottotarkastukset
Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien käyttöönottotarkastuksia ja -mittauksia koskeva standardi
EN 12599 on uusittu. Uusi standardi on julkaistu vuonna 2013. Standardissa kuvataan mm. järjestelmän
tiiviyden tarkastukset jonkin verran eri tavalla kuin vastaavissa suomalaisissa standardeissa.
EN 15240 ja EN 15239 järjestelmätarkastukset
Järjestelmätarkastuksista on laadittu kaksi ns. EPBD-standardia, jotka myös uusitaan vuonna 2014 em.
mandaatin nojalla. Nykyinen EN 15240 käsittelee ilmastointijärjestelmiä (air conditioning systems) ja EN
15239 ilmanvaihtojärjestelmiä (ventilation systems). Nämä standardit tullaan yhdistämään. Standardit
eivät suoranaisesti kuulu D2:n soveltamisalaan, mutta ne on hyvä tuntea järjestelmien käytettävyyttä ja
huollettavuutta varmistettaessa rakennuksen suunnitteluvaiheessa, sekä olemassa olevien rakennusten
korjaustarpeen arvioinnissa ja korjaussuunnittelussa. Standardi ja raportti tullaan julkaisemaan uusilla
standardinumeroilla ja otsikoilla:
-prEN 16798-17 Energy performance of buildings - Part 17: Ventilation for buildings - Module M4-11, M511, M6-11, M7-11 - Guidelines for inspection of ventilation and air conditioning systems
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-pr CEN/TR 16798-18 Energy performance of buildings - Part 18: Ventilation for buildings - Module M411, M5-11, M6-11, M7-11 - Guidelines for inspection of ventilation and air conditioning systems in EN
16798-17

3.4. Kansainvälinen tilanne
Kansainvälisen tilanteen kartoituksessa ja vertailussa käytettiin pääosin tuoreessa EU:n komission
HealthVent projektissa kerättyä tietoa.
Projektissa tehtiin ilmanvaihdon suuruuden terveysvaikutuksista kattava tieteellisten tutkimusten yhteenveto /5/, joka on lähetetty julkaistavaksi. Sen tuloksena todettiin, että sisäilmaan liittyvät oireet vähenevät
ilmavaihdon määrän mukana aina ilmanvaihdos suuruuteen 7-9 l/s,hlö. Koska valtaosa tutkimuksista,
joihin yhteenveto perustui on jo muutaman vuoden vanhoja, ei projektiryhmä kuitenkaan suositellut tämän
suuruista ilmanvaihtoa otettavaksi käyttöön eurooppalaisena suosituksena. Katsottiin, että emissiolähteiden kontrollilla voidaan ilmanvaihdon tarvetta pienentää. Eräänlaiseksi ilmavaihdon referenssiarvoksi
”valittiin” 4 l/s,hlö, jonka suuruinen ilmanvaihdon tulee vähintään olla silloin kun tilassa ei ole muita epäpuhtauslähteitä kuin ihminen itse. Koska Suomessa on jo vuosia kiinnitetty huomiota rakennus- ja sisustusmateriaalien epäpuhtauspäästöihin, Suomessa valittu vähimmäisilmanvaihto 6 l/s,hlö tuntuu luontevalta.
HealthVent projektissa vertailtiin myös ilmanvaihdon kansallisissa määräyksiä ja käytäntöä Euroopassa.
Kansallisten määräysten vertailua vaikeuttaa tapa, jolla ilmanvaihto esitetään ja määritellään eri maissa.
Tämän vuoksi vertailu on tehty kahden tyyppiasunnon avulla (50 m2 ja 90 m2). Vertailun mukaan Suomi
sijoittuu ilmanvaihdon suuruuden osalta keskitasolle. Ks. kuvat alla (alunperin lähteestä /4/ mutta julkaistu
myös lähteessä /6/).

Air change rate in dwellings - case 1
UK
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2

50 m asunnon ilmavaihtuvuus eri EU-maiden säännösten mukaan laskettuna
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Air change rate in dwellings - case 2
UK
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0,44
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90 m2 asunnon ilmanvaihtuvuus eri EU-maiden säännösten mukaan laskettuna

Minimum exhaust rate from kitchen
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Keittiön poiston ilmavirta eri EU-maiden säännöksissä
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Minimum exhaust rate from bathroom
UK
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8,0
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6,9
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4,2
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10,0
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Kylpyhuoneen poiston ilmavirta eri EU-maiden säännöksissä

3.5. Vuoden 2010 lausunnoissa esille tulleita asioita
3.5.1. Lausuntopyyntö
Lausuntopyyntö koski koko energiapaketin määräyksiä ja ohjeita (D2,C3; D3, D5). Lausunnon antajat
näkivät selvästikin Rakennusten energiatehokkuutta koskevat määräykset ja ohjeet D3 ja D5 tärkeimmiksi
ja keskittyivät pääosin niihin lausunnoissaan. Ilmanvaihtoa ja sisäilmastoa koskevia kommentteja sisältyi
kuitenkin 15:sta kaikkiaan 111 lausunnosta:
(2) Allergia- ja astmaliitto
(4) Asumisterveysliitto AsTe ry
(6) Aurinkosuojaus ry
(14) Ensto Oy
(18) Fläkt Woods Oy
(23) Helsingin kaupungin rakennusvirasto
(38) LVI-talotekniikkateollisuus
(42) Motiva Oy
(45) Museovirasto
(54) Projectus team Oy
(60) Rakennusteollisuus RTT ry
(80) Suomen Luonnonsuojeluliitto ry
(107) VTT
(108) VTT Expert services
(119) YIT Oyj.
Kirjallisissa lausunnoissa tuli esille seuraavaa uusinnassa huomioon otettavaa:
 Pienissä asunnoissa huonekohtaiset ilmavirrat johtavat liian suureen ilmanvaihtuvuuteen (jopa
1,5 1/h). Pienissäkin asunnoissa riittävänä pidettiin maksimissaan 0,7 1/h.
 Ilmanvaihdon liitetaulukkoihin pitää saada myös l/s, hlö arvot l/s per m² rinnalle.
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 Formaldehydin raja-arvoksi ehdotettiin 0,30 mikrog/m³. (Tämä yksittäinen kommentti johtanee kaikkien epäpuhtauksien pitoisuusarvojen tarkastamiseen ja koordinoitiin STM:n kanssa)
 Aktiivisia keinoja ylilämpenemisen estämiseksi auringon suojauksen avulla pitäisi ottaa säädöksiin
mukaan.
 Enimmäishuonelämpötilan määrittely tuli esiin useassa lausunnossa, erityisesti ristiriita D3määrittelyn kanssa. Tämä ristiriita pitää poistaa ja selvittää erikseen laskelmien avulla, miten se olisi
järkevä määritellä, tämä liittyy myös laskentasään ja enimmäisulkolämpötilan määrittelyyn/valintaan.
Tämä olisi erillisselvityksen paikka.
 Valaistuksen osalta mukaan toivottiin luonnonvalon käytön tehostamisvaatimusta.
 Seinäpuhalluksen ja -poiston hyväksymistä ja ilmavirtojen poistamista vaadittiin useassa lausunnossa, erityisesti saneerauksissa. Mutamassa lausunnossa viitattiin KIMU-hankkeeseen, jossa on todettu
sen olevan mahdollista naapureita häiritsemättä.
 SFP määrittely on ristiriidassa D3 määrittelyn kanssa. Määrittelyn pitäisi tapahtua EN 13779 periaatteita noudattaen. Puhaltimen SFP:ssä ei saisi olla mukana muiden laitteiden sähkönkulutusta.
 Ilmastointikoneen vuotomittausvaatimus pitäisi poistaa, jos koneen valmistus on ”hyväksytty” ja valvottu.
 30 Pa paine-eron salliminen tuntuu liian suurelta, arvoa pitäisi pienentää.
 Käytävien ilmavaihdoksi riittää 1,5 l/s,m², jos ne eivät toimi odotus-, työ-, opetus-, tms. tiloina.
 Ravintoloiden ilmanvaihtoa voidaan huoletta pienentää 4-6 l/sm²:iin.
 Ilmavaihdon säätöä halutaan, mutta mihin asti tekniikka riittää (100–25 %)?
 ”Liikenneasemat” termi tarkastettava. Tämä kommentti tarkoittaa varmaan sitä että kaikki muutkin liitteen nimikkeet tulee tarkastaa.
 Teollisuus toivoo, että D2 olisi mahdollisimman paljon yhdenmukainen CEN-standardien kanssa, erityisesti EN 15251 ja EN 13779.
 Keittiöilmanvaihto sai kritiikkiä erityisesti liesikupujen ilmavirtojen osalta. Asuntoilmanvaihdon osalta
pitäisi käynnistää erillisselvitys, jossa keittiön lisäksi selvitettäisiin: tulisijojen korvausilma, asunnon
koon vaikutus, ohjaus tarpeet ja mahdollisuudet, ylilämpeneminen jne.
 Palautus-, kierto- ja kierrätysilman käyttöön haluttiin selvempiä ohjeita.
 Puhaltimien sähkökäytön mittaus on ohjeissa mutta ei ole siirtynyt käytäntöön, mittausta pidettiin hyvänä.
 D2 alun lämpötilataulukossa on ±1 °C tarkkuusvaatimus, joka on epärealistinen ja pitäisi muuttaa.
 Mitoitusentalpiaa ei pidetty D2 asiana.
 0,35 l/sm² vs. 0,5 1/h vaatimusta korkeissa tiloissa pitäisi selventää.
 D2 liite 1 ja 2 ristiriidassa D3 taulukon 2 kanssa.
 D2 liitteessä 2 liian suuria arvoja mm. logistiikkakeskuksille, ehdotettu kaikkien arvojen päivittämistä.
 Asuntoilmanvaihdon arvot johtavat liian suureen ilmanvaihtuvuuteen.
 Suodatinluokkavaatimus (G4 taajamien ulkopuolella, jne.) päivitettävä, näinhän on tehty, mutta ne
vaativat jälleen päivitystä uuden suodatinstandardin EN 779:2012 mukaiseksi sekä suodatinvalinnan
päivittämistä vastaamaan mahdollisimman pitkälle prEN 13779 viimeisintä versiota.
 Ilmanvaihdon lämmöntalteenottovaatimus 45 % tutuu lausunnoissa löysältä (ilmeisesti ei ymmärretä
sen todellista merkitystä, eli tässä on kyseessä vuosihyötysuhde). LTO asia on kuitenkin tarkastettava erikseen noudattaen prEN 13779 menettelyä sekä ottaen huomioon ekodesign määräykset.
 Tiiviysluokituksen osalta huomio on kiinnittynyt tiiviysluokkien epäloogisuuteen: C parempi (tiiviimpi)
kuin A. Luokitus on kuitenkin ilmakanavien EN-standardeista.
 Sisäilma-asioita ehdotettiin nostettavaksi koskemaan selvemmin kaikkia suunnittelualoja.
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3.5.2. Kuulemistilaisuus syksy 2010
Alla poimintoja YM:n kuulemistilaisuudesta lausuntokierroksen alussa syksyllä 2010 sekä muutamista
lausunnoista
 Rakennusteollisuus RT/Antti Koponen: D2-liitteen 1 ja 2 ilmavirrat ovat ohje-arvoja, joista on tarpeen
eri syistä poiketa. Käytännössä poikkeamisia ei yleensä sallita, vaikka sitä puoltaisi parempi energiatehokkuus kuitenkin niin, että riittävä sisäilmasto on varmistettu. Siten olisi nykyistä selvemmin tuotava esiin, että esitetyt ilmavirtojen ohjearvot ovat suuntaa antavia. Lisäksi liitteiden ilmavirran ohjearvot
ovat ristiriidassa osan D3 luvun 3.2.1 määräyksen taulukon 2 kanssa.
 Ongelma korostuu asuntorakentamisessa erityisesti pienissä asunnoissa, joissa määräysten viranomaistulkinnasta johtuvat ilmanvaihtokertoimet ovat tyypillisesti välillä 0,6…1,1 l/h, mutta suurempiakin ilmanvaihtokertoimia syntyy. Vaihteluväli vastaa jopa 20 % kokonaisenergiankulutuksesta. Myös
logistiikkahalleissa mitoitus johtaa turhan suuriin ilmavirtoihin ja tätä kautta turhiin investointeihin ja
energianhukkaan.
 Ilmasuodattimien G4-luokitus ei vastaa tämän päivän tietämystä.  Suodattimia koskevat ohjeet tulisi
uusia vastaamaan standardin SFS-EN 13779 mukaista luokitusta, jossa huomioidaan myös ulkoilman
laatu.
 RTT:n mielestä ylilämpeneminen on käsitelty ristiriitaisesti D2:ssa ja D3:ssa ja se esittää vuoden
2010 D2:n sanamuotoa käytettäväksi johdonmukaisesti eli ”Ulkoilman lämpötilan viiden tunnin enimmäisjakson keskiarvon ollessa korkeampi kuin 20 °C voi huonelämpötila ylittää tämän arvon korkeintaan 5 °C.”
 Kesäajan huonelämpötilatarkasteluissa tulee olla mahdollista huomioida rakennuksen lämmönvarauskyky (terminen massa) mahdollisimman oikein.
 Perustelut: Kesäaikaisen huonelämpötilojen laskennallinen tarkastelu osoittaa, että etelään suunnatussa kerrostaloasunnossa kesäaikaisen huonelämpötilavaatimuksen täyttyminen ilman jäähdytystä ei ole mahdollista edes passiivisia aurinkosuojia käyttämällä ja yöaikaista koneellista ilmanvaihtoa tehostamalla.
 YIT KITE: Viimeistään tulevassa D2-uudistuksessa tulee huomioida energiatehokkuutta parantavia
kustannustehokkaita ratkaisuja. Kerrostalokohteissa tulee huomioida nykyistä laajemmin seinäulospuhalluksen salliminen huoneistojen lisäksi myös yleistilojen ilmanvaihdossa.
 Kohta 2.2.1.2 vaatii tarkennusta, +24 °C on liian tiukka raja ja se on ristiriidassa sisäilmaluokituksen
S3 kanssa. Lisäksi tulisi huomioida myös vuorokauden enimmäislämpötilajakso. Ehdotetulla rajauksella asuinkerrostaloa ei todennäköisesti voi rakentaa ilman koneellista jäähdytystä.  Huonelämpötilarajaksi +25 °C. Liukuma vuorokauden enimmäislämpötilajakson mukaan.
 RCL Climecon (ote): Huoneistokohtainen koneellinen ilmanvaihto ja lämmön talteenotto saadaan tuotua saneerausrakentamiseen vain, jos seinästä ulospuhallukselle ja sen toteutukselle annetaan selkeät ohjeet. Kieltäminen ei ole perusteltua ohjeistusta. (Samasta asiasta ovat kommentoineet useat
lausunnonantajat.)
 Ins. tsto Leo Maaskola: Vieläkö tarvitaan ravintolan tupakointitilan ilmavirtoja?
 Kuulemistilaisuudesta 18.10.2010 / Matti Rae, Ensto (D2:een liittyvät kommentit):
 LTO-hyötysuhteen vaatimustaso on liian alhainen (lienee nyt D3-asia, tosin syytä pitää mielessä
D2-uusinnassakin)
 D2-ulospuhalluksen salliminen (Pekka Kalliomäki: tähän paneudutaan D2:n alkavassa uusimisessa)
Lisäksi kuulemistilaisuudessa esitettiin kommentti siitä, että määräykset vaativat monimutkaisia järjestelmiä – ei kohdistettu D2:een, mutta tätä voisi kysyä kyselyssä.

 Fläkt Woods/Pekka Mäkinen (ote): kommentoitu myös LVI-alan järjestöjen yhteislausunnossa
"Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat on mitattava ja säädettävä, ominaissähköteho on mitattava ja järjestelmän toiminta sekä puhtaus on todettava suunnitelman mukaiseksi ennen rakennuksen käyttöönottoa. Selvitykset näistä on liitettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan."
 Tämän kohdan arvostusta pitäisi nostaa. Puhaltimien ominaissähkötehon mittausvaade on jäänyt
hyvin kuolleeksi kirjaimeksi sen tärkeydestä huolimatta. Mittauksella voidaan todeta määräyksen16

mukaisuuden toteutuminen ja sen lisäksi se antaa hyvän kokonaiskuvan järjestelmän toteutuksen
onnistumisesta ja antaa toteutukselle ja suunnittelulle takaisinkytkentää.
 LVI-alan järjestöjen yhteislausunto (ote): Evästyksiä tulevaan D2-uudistukseen: Ilmavirran ohjearvot
on syytä päivittää siten, että mahdollistetaan energiatehokas ilmanvaihdon suunnittelu. Ohjetekstissä
ja taulukoissa tulisi tuoda korostetusti esille mitoitus-, laskenta- ja käyttöilmavirtojen ero. Samoin tulisi
nykyistä ohjeistusta painokkaammin kannustaa ilmanvaihdon tarpeenmukaiseen käyttöön ja ohjaukseen.
 Tulevassa D2-uudistuksessa tulisi ohjeiden sisältö saattaa mahdollisimman yhdenmukaiseksi eurooppalaisten standardien kanssa. Sisäilmastoa ja ilmanvaihtojärjestelmiä käsittelevissä standardeissa EN 15251 ja EN 13779 on jo nyt monia samoja asioita kuin D2:ssa, joten harmonisointi voidaan
suhteellisen helposti toteuttaa melko pitkälle. Em. standardit tosin sisältävät suosituksia, jotka ylittävät
D2:n vähimmäistason, mutta ne on esitetty luokituksen muodossa. Täten määräys- ja selostusteksteillä voidaan osoittaa, mikä taso vastaa määräyksen vähimmäistasoa / vertailuarvoa ja mikä on
opastavaa tietoa.
 3.5.1.2 kierrätys-, palautus- ja siirtoilman käytöstä tarvittaisiin tarkempaa ohjeistusta, koska tilat muuttuvat/monipuolistuvat. Tulkintaongelmia on tänä päivänä mm. liikekeskuksissa ja tietyn tyyppisissä
toimistokiinteistöissä, joissa on mm. erityisen puhdasta tuloilmaa vaativia tiloja ja toisaalta tilojen käyttötarkoitus saattaa olla lähes jatkuvassa muutostilassa.
 Ehdotettu lisäys kohtaan 4.1.1.5: Jos ilmanvaihtokone on laadultaan testattu ja valvottu tiiviysluokkaa
B tai sitä parempi, ei työkohteessa tarvitse tehdä ilmankäsittelykoneen tiiviyskoetta.

3.6. Sisäympäristötekijät ja suunnittelualat
Sisäympäristö on laaja käsite ja siihen vaikuttavat monet suunnittelualat (taulukko 1). Tämän vuoksi tulisi
harkita erillisen sisäilma-asetuksen antamista. On myös tarkoin harkittava, mitkä sisäympäristötekijät
voidaan ottaa asetukseen suoraan ja mitkä vain epäsuorasti niihin vaikuttavia tekijöitä säätelemällä. Ympäristöministeriön antamat sisäympäristöä koskevat säädökset tulee koordinoida STM:n ja työsuojeluhallinnon antamien säädösten kanssa. Ne eivät saa olla ristiriidassa keskenään ja koska ympäristöministeriön säädökset koskevat suunnittelua, tulee niissä esitettyjen tavoitteiden olla tiukempia kuin rakennusten
sisätilojen terveellisyyden arviointiin tarkoitettujen arvojen.
Asetukseen voidaan ottaa mukaan vain niiden sisäilmatekijöiden numeroarvoja, jotka voidaan myös kohtuullisin kustannuksin luotettavasti mitata. Muiden sisäilmastotekijöiden osalta on tyydyttävä epäsuoraan
määrittelyyn esim. rakennuksen puhtauden tai ilmanvaihdon toiminnan kautta. Tämän tyyppiseen ratkaisuun päädyttiin myös pohjoismaisessa sisäilmastoluokitusta käsitelleessä hankkeessa /9/.
Taulukko 1. Rakennuksen suunnitteluun vaikuttavia sisäilmatekijöitä ja niihin liittyvä suunnittelualoja.
Rakennuksen suunnitteluun vaikuttavia sisäilmatekijöitä ja niihin liittyviä suunnittelualoja
Ryhmä

Tekijä

Lämpöolot

Huonelämpötila, operatiivinen lämpötila
Pintalämpötilat (paitsi lattia)

Melu/akustiikka

Vaikuttava
nitteluala
LVI, A

suun-

Huom.
Raja-arvot tarkastettava

A, R

U-arvot riittävät

Lattian pintalämpötila

LVI, (A)

Tarpeen, helppo laskea

Lämpöolojen epätasaisuus

LVI

Ei ongelma meillä

Ilman liike, veto

LVI, (A)

Tarkastettava D2

Ilman kosteus

LVI

Ennallaan

Jälkikaiunta-aika

A

Laitemelu sisälle

LVI, S, A

Laitemelu muualle

LVI, A

Ulkomelu sisälle

A, LVI

Tärinä/värähtely

LVI, R
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?

Valaistus

Ilman laatu (ei
suoraa mitattavissa olevaa indikaattoria)
Sisälähteet

Valaistusvoimakkuus

S

Luminace vs. illuminance

Valon laatu

S

Tulee yhä tärkeämmäksi

Häikäisy ym. laatutekijät

S, A

Tulee yhä tärkeämmäksi

Luonnonvalo

A

Tulee yhä tärkeämmäksi

Häikäisyn esto

A

Tulee yhä tärkeämmäksi

LVI

Vain indikaattori

CO, NO2, O3,
PAH - LVI
Muut – käyttäjät
A

Muunnettava epäsuoriksi
ohjeiksi

A

Epäsuorat ohjeet

Ulkoilman hiukkaset sisällä (WHO)

LVI, A

Epäsuorat ohjeet

Muuta aineet WHO ja D2

A, LVI

Epäsuorat ohjeet

VOCt

A,LVI

Epäsuorat ohjeet

Mineraalikuidut

A, LVI

Ilmakanavat, akustiikka

Radon

R, A, LVI

STUKin ohjeet

Maaperän muut epäpuhtaudet

A, R

Rakennuspaikka

Rakennusaikainen kosteus rakenteissa ja kemialliset reaktiot
Rakennusaikainen kosteus rakenteissa ja mikrobit
Ulkoa (siitepöly yms.)

R

Aikataulut

R

Aikataulut
Kosteustalkoot - kokemukset

Rakenteista ja materiaaleista

R, A

LVI-laitteista

LVI

Legionella-bakteeri

LVI

Hiilidioksidi
2

Muut aineet WHO:n listasta
3
ja D2-ohjeesta
Formaldehydi

4

VOCt
5

Ulkolähteet

Rakenteet
perustukset

Mikrobit

ja

Epäsuorat ohjeet

LVI

D5

2

Benzene: no limit value = zero concentration; CO 15 min: 100, 1 h: 35, 8 h: 10, 24 h: 7 mg/m³; Napthalen annual mean: 10 µg/m³,
NO2: 1 h: 200, annual mean: 40 µg/m³; Polyaromatic hydrocarbons (PAH): no limit value = zero concentration; Trichlorethylene:
no limit value = zero concentration; Tetrachloroethylene annual mean 250 40 µg/m³; SO2 10min: 500, 24 h: 20 mg/m³; O3: 8 h
:100 µg/m³;
3

Ammonium and amines < 20 µg/m³; Asbestos fibres <0 fibres/m³, CO <8 mg/m³; Stryrene<1 µg/m³ in addition legally binding
values in other legislation for SO2, NO2, Pb, and benzene
4

D2: 50 µg/m³, WHO: 0,1 mg/m³ 100 μg/m³ (30 minutes average)

5

PM2,5 24 h mean 25, annual mean 10 µg/m³; PM10 24 h mean 50, annual mean 20 µg/m³
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3.7. WHO:n ohjeet
WHO on julkaissut ilmanlaadun ohjeelliset enimmäisarvot.

Taulukko 2. WHO:n antamat epäpuhtauksien ohjeelliset tavoitearvot.
Pollutant

WHO Indoor Air Quality guidelines 2010

WHO Air Quality guidelines 2005

Benzene

No safe level can be determined

-

Carbon monoxide

15 min. mean: 100 mg/m³
1h mean: 35 mg/m³
8h mean: 10 mg/m³
24h mean: 7 mg/m³

-

Formaldehyde

30 min. mean: 100 µg/m³

-

Naphthalene

Annual mean: 10 µg/m³

-

Nitrogen dioxide

1h mean: 200 µg/m³
Annual mean: 40 mg/m³

-

Polyaromatic Hydrocarbons (e.g.
Benzo Pyrene A B[a]P)

No safe level can be determined

-

Radon

100 Bq/m³ (sometimes 300 mg/m³,
country-specific)

-

Trichlorethylene

No safe level can be determined

-

Tetrachloroethylene

Annual mean: 250 µg/m³

Sulfure dioxide

-

10 min. mean: 500 µg/m³
24h mean: 20 mg/m³

Ozone

-

8h mean:100 µg/m³

Particulate Matter
PM 2,5

-

24h mean: 25 µg/m³
Annual mean: 10 µg/m³

Particulate Matter
PM 10

-

24h mean: 50 µg/m³
Annual mean: 20 µg/m³
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3.8. STM:n säädökset
Ympäristöministeriön ja STM:n säädökset on koordinoitava siten, etteivät ne ole ristiriidassa keskenään,
vaan tukevat toisiaan. Esille tulleita kohtia ovat mm.
Radon
TM suunnittelee radonpitoisuuden arvoihin tiukennuksia – suunnitteluun 100, toimenpiderajaksi 300. Raja-arvot pitäisi yhdenmukaistaa D2:ssa arvojen kanssa – miten otetaan D2:ssa huomioon. Pitäisikö nykyinen arvo 200 Bq/m3 laskea myös 100 Bq/m3:iin.

Muut epäpuhtaudet





Samat epäpuhtaudet YM:llä ja STM:llä (kerroinajattelu saanut kannatusta)
Listaan haluttaisiin myös mineraalikuidut
Vaikka raja-arvoja ei voida käyttääkään suunnittelussa niin, niiden pitäisi olla molemmissa asetuksissa
YMn ohjeissa voisi olla lisäksi teknisiä keinoja.

Ilmanvaihto




Vähimmäisilmanvaihdon suuruus
Seinäpuhallus pitäisi sallia, kun aukot avoimella julkisuvulla
Käyttöajan ulkopuolista ilmanvaihtoa ei pitäisi toteuttaa pelkillä poistoilla, vaan käyttämällä ilmanvaihtoa jaksoittain, pienemmällä teholla tai tuulettamalla tila ennen käyttöönottoa.

Lämpöolot




Lämpötilan suunnitteluarvoa 23 °C ja lämpötilarajaa 25 °C on pidetty korkeana
Ehdoton yläraja voisi olla välillä 30…32 °C (mm. HKR:n kanta)
Vanhusten palvelu- yms. tiloille tiukemmat vaatimukset sekä lämpötilan ylä- että alarajan kohdalla.

Asetuksen valmistelu on tätä kirjoitettaessa edelleen kesken, eikä valmistumisesta ei ole tarkkaa aikataulua mutta joka tapauksessa valmistuminen siirtyy vuoden 2015 puolelle. Mm. kesäajan lämpötilarajat
vaativat vielä hienosäätöä, samoin ohjeistus siitä miten lämpötilaa rajoitetaan erityisesti riskiryhmien kohdalla.

3.9. Korjausrakentamisen erityispiirteitä
Ilmanvaihdon korjaamisen periaatteet on määritelty hyvin jo Rakennusten energiakorjauksia koskevassa
asetuksessa /7/. Olevassa rakennuskannassa on tärkeää erottaa järjestelmän uusiminen, uuden järjestelmän asentaminen, vanhan järjestelmän korjaus ja ylläpito sekä laajentaminen sekä rakennuksen käyttötarkoituksenmuutoksesta johtuvat muutokset, jotka voivat käsittää kaikkia em. elementtejä. Näissä kaikissa on omat erityispiirteensä kuten korjausrakentamisessa yleensäkin. Säädöksissä tulisi ottaa tarkemmin huomioon ainakin seuraavat neljä tapausta:
1) Järjestelmän uusiminen - tehdään noudattaen vanhan järjestelmän rakentamisen aikana voimassa
olleita säännöksiä itse järjestelmän osalta mutta uusien laitteiden on oltava uudisrakentamista koskevien
säännösten mukaiset
2) Uuden järjestelmän asentaminen - tehdään uudisrakentamista koskevien säännösten mukaisesti
3)Vanhan järjestelmän korjaus ja ylläpito - noudatetaan rakentamisvaiheen aikaisia säännöksiä ylläpidon
osalta mutta laajentamisen osalta uudisrakentamista koskevien säännösten mukaisesti
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4) Käyttötarkoituksen muuttaminen - noudatetaan uudisrakentamista koskevia säännöksiä
Ilmanvaihtokorjausten osalta kaikki termit pitäisi ehkä määritellä tarkemmin? Vaatimukset eivät saisi olla
liian tiukkoja ja kalliita toteuttaa, jolloin ne voisivat estää pienetkin parannukset.
Korjausrakentaminen oli yhtenä teemana esillä toisessa seminaarissa. Siinä toistuivat jo aiemmin esille
tulleet ongelmat ilmanvaihdon parantamisesta korjausrakentamiskohteissa. Erityisesti selvityksessä on
tullut esille seinäpuhalluksen mahdollistaminen korjausrakentamisessa. Toinen keskeinen kysymys on
korvausilman sisäänotto, jos korjauksessa muutetaan, asennetaan tai lisätään koneellisen poisto tai suurennetaan vanhan järjestelmän ilmavirtoja.
Kolmas tärkeä kysymys on jäteilman poisjohtaminen. Erityisesti korjausrakentamisessa saattaa olla erittäin vaikeaa, jopa mahdotonta viedä poistoilma vesikatolle. Tähän pitää saada hyväksyttäviä, vaihtoehtoisia ratkaisuja kuten poistoilman puhdistaminen, jolloin samalla se ja sen luokitus muuttuisi vähemmän
haitalliseksi ja vastaava jäteilma voitaisiin johtaa lievemmin rajoituksen ulos - myös seinästä.
Korjausrakentamiseen erityiskysymyksenä on tullut myös esille millä edellytyksillä vanha painovoimainen
ilmanvaihto voidaan säilyttää.
Toimivan painovoimaisen ilmanvaihdon muuttaminen koneelliseksi on tuonut myös mukanaan ongelmia,
joiden tuloksena sisäilmalaatu on huonontunut. Tämä selvitys ei tuonut vastausta siihen, minkälaisia helpotuksia ilmanvaihdon osalta korjausrakentamisessa voitaisiin sallia. Pikemminkin yleisenä kantana oli
että ilmanvaihto pitää pääsääntöisesti saattaa uudisrakennusta vastaavalle tasolle sitä korjattaessa. Asiasta tulisi käynnistää erillinen selvitys yksityiskohtaisten helpotusten selvittämiseksi. Erityisesti D1 uusinnan yhteydessä on tullut esille huoli siitä, että märkätilojen peruskorjausten yhteydessä pitää huolehtia
myös riittävästä ilmanvaihdosta ja sen toimivuudesta. Tämä ei oikein istu D1-tontille, jos muualla tästä ei
mainita. Olisi ehkä tarpeen sisällyttää tämä D2:seen kun puhutaan korjausrakentamisesta?"
Muita esille nousseita huomioon otettavia kysymyksiä olivat mm.
 Korjauksen laajuuden huomioon ottaminen
 Kosteuden hallinta ja ilmanvaihdon muutoksen vaikutus kosteuden kulkuun
 Rakennuksen ja järjestelmän tiiviyden hallinta ja vuodot
o tiiviyskokeet
o kanaviston pitää olla kunnossa, jos se säästetään (todennettava käyttökelpoisuus)
 Ulkoilman sisäänotto ja siihen mahdollisesti liittyvät helpotukset uudisrakentamiseen verrattuna
 Putkiremonttiin liittyvät ilmanvaihtoasiat
o LTO putkiremontin yhteydessä
 Pääpaino ohjeistuksen tarpeesta kohdistuu asuntorakentamiseen
 Energiatehokkuuden parantaminen on säädelty ehkä jo riittävästi Energiatehokkuus korjausrakentamisessa asetuksessa /7/
o erityiskysymyksenä asuntoilmanvaihdon energiatehokkuus
 Poistoilmalämpöpumput
o korvausilman tuonti vedottomasti
o hankkeita käynnissä (VTT/mittauksia 2014).

3.10. Koordinointitarve muiden RakMK-säädösten kanssa
 D3 ja ylilämpötilat – selvitettävä ristiriita lämpötilarajojen 25 °C (D2) ja 150 °Ch (D3) välillä.
 Suunnittelua koskevaa ohjeistusta (oli vuoden 1987 D2:ssa) on kaivattu takaisin, koetaan että
RakMK/A-osissa ei ole konkreettisia ohjeita ilmanvaihdon suunnitelmista. Tässä tarvitaan koordinointia muiden RakMK-kokoelman osien kuten A2 kanssa.
 LTO ja SFP. Vähimmäisvaatimukset energialaskelmien kannalta on nyt esitetty D3:ssa, olisiko kuitenkin luontevampaa pitää kaikki ilmavaihtoa ja ilmanvaihtolaitteita koskevat asiat samassa asetuksessa ja ohjeessa. SFP –luvun mitoitus tulisi tehdä normikäytön/tyyppiprofiilin mukaan. Ei 100 % il21

mamäärällä. Jolloin suunnittelijan olisi pyrittävä muodostamaan käsitys tulevasta käyttöprofiilista, ilmamäärämitoituspisteen määrittämiseen ja SFP -luvun määrittämiseksi.
 Olisi myös hyvä pohtia sitä, tarvittaisiinko asuinrakennuksille ihan oma ”asunto-D2”, jotkut kokevat,
että D2 keskittyy muihin rakennuksiin. CEN:n työ edustaa toista ääripäätä, siellä asuntoilmanvaihto
elää omaa elämäänsä eikä koordinointi muuhun työhön toimi. Sama asia on ollut esillä myös CEN TC
156 työssä.
E7-uusintayön yhteydessä on tullut esille ajatus siitä, olisiko parempi yhdistää nykyisen D2- ja E7asiat yhdeksi asetukseksi ja niitä tukevaksi ohjeeksi.
 Hetkellisten olosuhdepoikkeamien mahdollisuus hiilidioksidipitoisuuksissa. (Vrt. Sisäilmaluokitus lämpötilat)

3.11. EUn rakennustuoteasetuksen vaikutukset tuotteisiin – ja liittyminen
uusittavaan D2:een
Rakennustuotteen olennaisten teknisten vaatimusten täyttyminen todennetaan CE-merkinnällä tai kansallisella hyväksynnällä. Rakennustuotteille ei EU-tasolla esitetä vähimmäisvaatimuksia, jotka siis edelleenkin määritellään kansallisesti. Euroopan unionin rakennustuoteasetus (EU N:o 305/2011) määrää, että
tuotteesta on suoritusarvot ilmoitettava tietyllä tavoin (ns. suoritustasoilmoitus). Tuotteille ja tuotteiden
ominaisuuksille asetetaan vähimmäisvaatimukset edelleenkin kansallisesti. Toisin sanoen: Rakennustuotteen ominaisuudet ilmoitetaan varmennetusti, ja niiden kelpoisuus Suomessa todetaan vertaamalla
kansallisiin vaatimuksiin.CE- merkintä on mahdollinen vain tuotteille joille on olemassa harmonisoitu eurooppalainen tuotestandardi (hEN), tai eurooppalainen tekninen arviointi (ETA). Menettely on kuvattu
tarkemmin mm. lähteessä /12/.
Jos tuotteelle ja sen keskeisille ominaisuuksille ei ole olemassa tällaista menettelyä, on vaatimustenmukaisuus pystyttävä osoittamaan kansallisella menettelyllä, kuten tyyppihyväksynnällä. Kansalliset menettelyt ja niiden käyttö on säädetty lailla (952/2012) eräiden rakennustuotteiden tuotehyväksynnästä (tuotehyväksyntälailla). Tyyppihyväksyntää ei voi käyttää tuotteelle, jolle on harmonisoitu standardi.
Harmonisoituja tuotestandardeja on ilmatekniikassa vain tietyille palonrajoittimille (palopelleille), lisäksi
joillekin savunhallintalaitteille on mahdollisuus CE-merkintään. Muille ilmatekniikan tuotteille tapahtuu
vaatimustenmukaisuuden osoittaminen kansallisilla menettelyillä.
Tyyppihyväksyntä perustuu ympäristöministeriön antamiin eri rakennustuotteita koskeviin tyyppihyväksyntäasetuksiin. Se voidaan siis myöntää ainoastaan kyseisen tuotteen tyyppihyväksyntää koskevan ympäristöministeriön asetuksen sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Tällä hetkellä on ilmanvaihtolaitteille olemassa YM:n tyyppihyväksyntäasetuksia seuraavasti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ympäristöministeriön asetus ilmansuodattimien tyyppihyväksynnästä
Ympäristöministeriön asetus Ilmakanavien ja kanavanosien tyyppihyväksynnästä
Ympäristöministeriön asetus ilmankäsittelykoneiden tyyppihyväksynnästä
Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon päätelaitteiden tyyppihyväksynnästä
Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon äänenvaimentimien tyyppihyväksynnästä
Ympäristöministeriön asetus ilmanvaihdon ulkoilmaventtiilien tyyppihyväksynnästä
Ympäristöministeriön asetus ilmavirran mittauslaitteiden tyyppihyväksynnästä
Ympäristöministeriön asetus pienten ilmankäsittelykoneiden tyyppihyväksynnästä
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3.12. EU:n ekosuunnitteluasetusten piirissä olevat ilmanvaihtoon liittyvät
tuotteet
Rakennusten energiatehokkuuden kannalta tärkeä on energian käyttöön vaikuttavien laitteiden energiatehokkuutta käsittelevä ekosuunnitteludirektiivi. Sen pohjalta annettuja komission asetuksia sovelletaan
suoraan kaikissa EU:n jäsenmaissa ilman kansallista toimeenpanoa. Suomessa rakennustuotteiden ekosuunnittelusäädökset kuuluvat ympäristöministeriön toimialaan, ja muut tuoteryhmät työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan. Ilmanvaihtolaitteita koskevien, voimassa olevien, asetusten piiriin kuuluvat:
 puhaltimet 125 W … 500 kW – vähimmäishyötysuhde: vaatimukset ovat voimassa vuodesta 2013;
vaatimukset tiukentuvat vuonna 2015
 asuntoilmanvaihdon IV-koneet: vaatimukset tulevat voimaan vuoden 2016 alustaja tiukentuvat vuoden 2018 alusta. Lämmön talteenotolla saavutettava energiansäästö ja laitteen sähkönkulutus on yhdistetty ns. SEC-lukuun, jonka laskennassa käytetään asetuksessa määriteltyjä energiamuotojen kertoimia. Lisäksi asetuksessa annetaan vähimmäisvaatimus LTO:n lämpötilahyötysuhteelle
 muiden kuin asuinrakennusten IV-koneet: sama aikataulu kuin asuntoilmanvaihdon koneilla; vaatimuksia LTO:n lämpötilahyötysuhteelle (laitetyypistä riippuen) ja SFP-luvulle (vaatimus tosin koskee
ns. sisäistä SFP-lukua, jossa ei oteta huomioon ilmankäsittelyyn tarkoitettujen komponenttien eikä
kanaviston painehäviöitä)

3.13. D2:2012 - yksittäisiin säännöksiin liittyviä selvittely- ja
tutkimustarpeita
D2:2012 on arvioitu kohdittain lisäselvitysten tarpeen kannalta, jotta voitaisiin käynnistää ajoissa selvityksiä, joiden tulokset olisivat käytettävissä, kun uuden D2-asetuksen laatiminen aloitetaan. Liitteessä 9 on
toukokuussa tehty yhteenveto tästä arvioinnista.
Esille nousivat ensimmäisinä
 Seinäpuhalluksen yksityiskohtien selvittäminen, jotta seinäpuhallus ja ulkoilman sisäänotto voitaisiin
tehdä suoraan julkisivusta.
 Autosuojien ilmanvaihdon määräysten ja ohjeiden saattaminen ajan tasalle vastaamaan nykykäytäntöä.
Muita keskeisiä priorisoitavia selvittelykohteita tuli esiin heti alussa:
 sisäilman laadun määrittämiseksi tarvittavat suorat ja epäsuorat indikaattorit (ml. vähäpäästöisen,
puhtaan rakennuksen määrittely)
 poistoilman luokituksen muuttaminen suodattamalla, jotta hankalia ja kalliita kanavavetoja voitaisiin
helpottaa
o jäte- ja ulkoilma-aukkojen etäisyys
 ilman suodatusvaatimusten uusimisen koordinointi EN 13779:n kanssa, Suomen ulkoilman hiukkaspitoisuudet ja vertailu WHO:n arvoihin
 suunnitelmille esitettävät vaatimukset
 ilmanvaihdolle esitettävät vaatimukset huollettavuuden ja käytettävyyden kannalta
 rakennuksen alipaineen raja 30 Pa
o pidetty korkeana
o pitäisikö pudottaa 20 Pa:iin?
o korjausrakentamisen puolella raja-arvoa pitäisi selvittää
o korkeat rakennukset
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 ilmanvaihdon tarve, kun rakennuksella ei ole käyttöä (vrt. EN 15251-vaatimukset, jotka ovat paljon
pienemmät, ilmanvaihdon käynnistys ennen toiminnan alkamista)
 jos sisäilma-asiat siirretään omaan säännökseen, pitää hoitaa koordinointi muihin säännöksiin

Nämä esille ensimmäisinä esille nousseet selvittely- ja tutkimustarpeet vahvistuivat tämän selvityksen
myöhemmissä vaiheissa. Tarkempi yhteenveto keskeisistä selvittelykohteista on tiivistetty seuraavassa
kohdassa (4. Suositukset).

4. Suositukset
4.1. Mitä lisäselvityksiä on käynnistettävä?
1) Seinäpuhalluksen edellytykset (asunnot, korjausrakentaminen, ravintolat, IV-konehuoneet, ml. poistoilman puhdistuksen vaikutus). Materiaalia löytyy tai saadaan mm, LVI-talotekniikkateollisuuden jäteilman seinäpuhallus-selvityksestä /2/ ja Vantaan Kivistön asuntomessuille kesällä 2015 valmistuvasta puukerrostalosta ja siihen liittyvistä selvityksistä.
2) Rakennuksen alipaineisuus/ylipaineisuus mikä raja-arvo, miten ilmaistaan ilmavirroilla, tiivistyvän
vaipan vaikutus, poistoilman tehostuksen vaikutus, suodattimen likaantumisen vaikutus, lämpötilaerojen
aiheuttamat paine-erot, radonin vaikutus, takat, liesituulettimet, keskuspölynimurijärjestelmät, ilman imeytyminen erittäin likaisista tiloista kuten ryömintätila, kuilut yms. tekniset tilat. Nykyinen 30 Pa ehdottomasti
liian suuri. On ehdotettu rajaksi 5 Pa. Raja-arvoa mietittäessä tulee huomioida Pientalojen ilmanvaihtoopasta laadittaessa tehdyt mittaukset huoneiston erillispoistojen aiheuttamista tilapäisistä/hetkittäisistä
paine-eroista, jotka saattavat olla korkeampia kuin 30 Pa. Näitä ongelmia on jo käsitelty lähteissä /1,2/.
OIisi myös selvitettävä, mikä on realistista ja olisiko parempi ilmaista paine-ero epäsuorasti ilmavirtojen
ja/tai vaipan tiiviyden avulla?
3) Siirtoilman käytön lisääminen, johon liittyy mm. toimistotilojen keskitetyn poiston järjestäminen käytävän kautta – onko tälle esteitä, järjestelmä muistuttaisi entisen Rakennushallituksen aikana käytössä
ollutta käytäväpuhallusjärjestelmää. Voidaanko siirtoilma määritellä laajemminkin tuloilmaksi? Siirtoilman
käytön laajentamista pitäisi selvittää myös avokonttoreiden ja asuinhuoneiden osalta, ottaen huomioon
että tilojen ja huoneiden välillä ilma sekoittuu joka tapauksessa ilmavirtausten, lämpötilaerojen sekä paine
–erojen vaikutuksesta.
4) Kesäajan lämpötilojen raja-arvojen tarkastaminen sekä ylilämpenemisen ja ylitysten määrittely.
Yleisesti nykyisiä arvoja pidettiin liian alhaisina, erikoistapauksia lukuun ottamatta (vanhusten palvelutalot
yms.). Hyväksyttävät ylitykset pitää myös ilmaista samalla tavoin D2:ssa ja D3:ssa. Lämpötilat on myös
sovitettava ristiriidattomaksi STM:n asumisterveyttä käsittelevän asetuksen kanssa.
5) Huoneilman epäpuhtaudet. Huoneilman terveydelle haitallisten aineiden luettelo ja niiden raja-arvot
on tarkastettava ja sovitettava STM:n asumisterveyttä käsittelevän asetuksen kanssa, esim. siten että
YM:n asetuksessa olevat arvot ovat 0,5 …0,75-kertaisia STM:n arvoihin verrattuna. WHO:n ulkoilmaa
käsittelevät arvot eivät sellaisenaan sovi Suomeen totesi mm. STM:n kokoama asiantuntijaryhmä. Uusia
mukaan otettavia aineita tuli esille kuten TXIB ja mineraalikuidut. Asetukseen liittyvässä opastemateriaalissa tulisi selvittää teknisiä keinoja pitoisuuksien pitämiseksi alhaisina.
6) Ilman suodatus. Ilmansuodattimia koskevat vaatimukset sekä vaatimukset/tavoitteet suodatinluokille
on tarkastettava ja yhdenmukaistettava uusitun suodatinstandardin EN 779 kanssa. Suodattimien valinnassa voidaan käyttää hyväksi prEN 13779:ssä esitettyjä menetelmiä. Erityisesti on pohdittava rakennuksen sijainnin vaikutusta suodattimien valintaan (taajama/ei-taajama).
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7) Ohjeelliset ilmavirrat ovat suunnittelun keskeinen apuväline. Selvityksessä tuli ilmi useiden tilojen
kohdalla tarve tarkastaa ohjeellisten ilmavirtojen arvoja kuten ravintolat, keittiöt, aulatilat ym. Tarkemmin
liitteessä 10. Tämän selvityksen puitteissa ei ollut kuitenkaan mahdollista käydä yksityiskohtaisesti läpi
kaikkien rakennustyyppien ja tilojen ilmanvaihdon tarvetta. Olisikin tarkoituksenmukaista D2-uusimistyön
yhteydessä perustaa muutamia asiantilaryhmiä, jotka arvioisivat kunkin rakennus- ja tilatyypin ilmanvaihdon ohjearvot uudelleen. Tällaisia ryhmiä voisi olla asuntoilmanvaihto, ravintolat ja keittiöt, koulut ja päiväkodit sekä toimistot.
8) Ilmanvaihdon tarve suuruus ja järjestäminen käyttöajan ulkopuolella. Onko 0,15 l/m2 liian suuri?
Riittäisikö tilojen tuuletus ennen käyttöönottoa? Onko tarpeen vaatia lyhyen seisokin aikana? Pelkkä WCpoisto on usein riittämätön, esim. koulut joissa käyttöajan ulkopuolella pieni ilmavirta kulkee vaipan vuodot  käytävä  WC, käymättä luokkahuoneissa.
9) Korjausrakentaminen. Erillisellä selvityksellä olisi kerättävä tietoa ilmanvaihdon korjaamisen onnistuneista ja epäonnistuneista ratkaisuista tulevin säädösten pohjaksi.
10) Asuntoilmanvaihto tuntuu olevan edelleen suuri ongelma. Ilmavaihdossa ei oteta riittävästi huomioon asunnon asukkaita ja kokoa. Ohjeelliset poistoilmavirrat johtavat liian suureen ilmanvaihtoon. Korvausilma saanti on edelleen ongelma ja kasvaa rakennusten tiivistyessä (erityisesti ennen vuoden 1987
D2:n voimaantuloa suunnitellut painovoimaisen ilmanvaihdon ja koneellisen poiston rakennukset). Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteuttaminen on haasteellista, samoin tehostettu ilmanvaihto Iiesituulettimet, takka, ja keskuspölynimuri. Hyvän lähtökohdan antaa tuore VTTn raportti /1/. On myös ehdotettu,
että asuntoilmanvaihto saattaisi vaatia erilliset ohjeet.
11) Vähäpäästöiset materiaalit. Nykyisen D2:n liitteessä 1 annetut ilmavirrat on annettu edellyttäen, että
rakennus- ja sisustusmateriaaleina käytetään vähäpäästöisiä materiaaleja. Vähäpäästöisyyden määrittelyssä pitäisi siirtyä lähitulevaisuudessa yleiseurooppalaiseen käytäntöön. Vähäpäästöisyys on määritelty
lyhyesti prEN 15251:ssä ja tarkemmin sitä tukevassa teknisessä raportissa. Suomalainen materiaaliluokitus ja sen kriteerit pitäisi tarkastaa ja yhdenmukaistaa eurooppalaisten menetelmien kanssa ottaen huomioon erityisesti teknisen toimikunnan CEN TC 351 (emissions into indoor air) työ.
12) Regeneratiivinen lämmöntalteenotto. Nykyiset D2:ssa esitetyt käyttö- ja yhdistämisrajoitukset ovat
tiukemmat kuin yleisesti muualla Euroopassa. Aihealueesta on tehty selvityksiä myös Suomessa, nämä
tulisi ensin käydä läpi.
13) Tarpeenmukainen ilmanvaihto. Tarpeenmukainen ilmavaihto tuodaan esiin jo nykyisessä D2:ssa.
Koska se on keskeinen energiasäästökeino sisäilmaa huonontamatta tai jopa sisäilman laadun parantamiseksi tulisi selvittää tarkemmin sen käyttöä ja teknisiä ratkaisuja sekä asuin että muiden rakennusten
osalta sekä antaa niistä ohjeita. Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon tulee koskea sekä huoneen/asunnon
pitkäaikaista että lyhytaikaista kuormituksen vaihtelua, esim. asunnoissa perheen koon muuttumista ja
asukkaiden päivittäistä rytmiä. Voidaanko esittää velvoittavia vaatimuksia erilasille tiloille? Mitkä ovat
rajat? Miten ohjataan? Tekeillä on jo opas, joka saattaa antaa riittävän pohjan myös viranomaisohjeiden
antamiseksi. Asuntojen osalta ilmanvaihdon mitoitus on käsitelty myös lähteissä /1,10/ ja toimistojen osalta mm. lähteessä /11/.

4.2. Mitkä osat 2012 D2:sta on otettava asetukseen?
Selvityksen perusteella kaikkien nykyisessä D2:ssa olevien määräysten pääsisältö tulisi siirtää asetukseen, lukuun ottamatta kohtaa 3.7 Ilmavaihtojärjestelmän tiiviys ja painesuhteet, jossa esitetystä määräyksistä osa voidaan siirtää ohjeisiin.
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4.3. Mitä osia on tarkennettava ja mihin suuntaan?






Sisäympäristöasiat omaksi asetukseksi
Mukaan on otettava suunnitelmin sisältöä ja laatua koskevat vaatimukset
Käytettävyyttä ja huollettavuutta on painotettava.
Käyttökunnolle ja vastaanotolle on esitettävä yksityiskohtaisempia vaatimuksia.
Ilmanvaihdon tarpeenmukaisuutta on korostettava ja esitettävä mahdollisesti vaatimuksia.

4.4. Ohjeellisten ilmavirtojen tarkennustarpeet
Ilmanvaihdon ilmavirojen ohjeellisia arvoja pidettiin yleisesti välttämättömänä suunnittelun apuvälineenä.
Eräitä tarkennus/parannustarpeita tuli kuitenkin esille.
Koko selvityksessä useimmin esille tullut näkökohta oli ilmanvaihdon säätäminen todellisen tarpeen (epäpuhtauskuorman ja tilan käytön) mukaan. Asetuksessa ja ohjeissa tuleekin kiinnittää huomiota siihen
miten tarpeenmukaisuutta voidaan edistää säätämällä se esimerkiksi pakolliseksi joissakin tiloissa.
Mielenkiintoisena, ehkä myös tarkemmin tutkittavana ajatuksena esiin nousi ilmanvaihdon suuruuden
säätäminen ulkoilman lämpötilaan perustuen. Tämähän oli määräyksissä ja ohjeissa aiemmin esitettynä
ilmanvaihdon puolitusmahdollisuutena ulkolämpötilan laskiessa alle -15 °C. Tätä voidaan perustella usealla näkökohdalla: epäpuhtauksille altistumisen pienentäminen on kustannustehokkaampaa, kun ilmanvaihto kuluttaa vähemmän energiaa, ilmanvaihdon pienentäminen pakkasella nostaisi sisäilman kosteutta, joka olisi terveyttä edistävää, vetovalituksia esiintyy erityisesti pakkasella, jolloin ilmanvaihdon pienentäminen voisi vähentää niitä, pakkasella suuri lämpötilaero lisää paine-eroja ja niiden kautta vuotoilmavaihtoa. Asunnoissa talvella saattaisikin riittää ilmavaihtuvuus 0,3 1/h.
Nykyisen D2:2012 liitetaulukon 1 ohjeellisten ilmavirojen tarkastustarpeita tuli ilmi jonkin verran erityisesti
SuLVIn toisessa asiantuntijakyselyssä, mutta myös seminaareissa, kokouksissa ja haastatteluissa.
Erityisesti seuraavien tilojen ilmanvaihto tuntui tarpeettoman suurelta:

















Asunnot
o Ongelmana liian suuri IV pienissä asunnoissa jos se perustuu poistoilmavirtoihin
o Makuuhuone-IV on ongelma- mitoitetaanko 1 vai 2 hengelle
o Kodinhoitohuone: riittäisikö 10 l/s
o Onko saunan ilmanvaihto liian suuri?
Päiväkotien kokonaisilmavaihto tulee liian suureksi jos kaikkien huoneiden ilmanvaihto mitoitetaan ja
käytetään niin kuin kaikissa tiloissa olisi enimmäiskuorma
Työpaikkojen sosiaalitilojen, taukotilojen ja pukukoppien/kaappien IV muuttuneissa tilanteissa ⎼ käyttöaika ja ilmakapasiteetti
Keittiöt, koska keittiöt ovat muuttuneet ruoan valmistuksen ja huuvien myötä.
2
Toimisto ja liikerakennusten kahvio ja taukotilat (jo 5 l/s,m on liian suuri)
2
Ravintoloiden ilmanvaihtoa 10 l/s,m pidettiin yleisesti aivan liian suurena, ravintolat pitäisikin erotella
hienojakoisemmin, kahviloille tms. 3 l/s,m2 on usein riittävä, pizzerioille 6 l/s,m2
Tavaratalot, kauppakeskukset, marketit – ilmanvaihto liian suuri
Käytävä ja aulatilat, joissa oleskellaan satunnaisesti, on ilmanvaihto usein liian suuri.
Liikenneasemien odotustilat
Myös oppilaitosten käytävät ja aulat (erityisesti ala-asteella)
Muiden kuin asuntojen pesu ja pukuhuoneet, erityisesti pukuhuoneet
Hotellihuoneet
Myymälät. Ilmavaihto usein liian suuri. Nykyistä 2 l/s,m2 ehdotettiin pienennettäväksi puoleen, jopa
sen alle. Käytännössä henkilöperusteinen ilmanvaihto laskee jo nyt ilmamäärän puoleen pintaalapohjaiseen verrattuna.
Pienet autokorjaamot
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Liikuntahallien katsomot
Autotallit yms. – tästä ympäristöministeriö on jo käynnistänyt selvityksen. Tämän vuoksi tässä selvityksessä ei puututa enempää tähän ongelmaan.

Liian pieneksi ilmanvaihdon ohjearvot arvioitiin seuraavissa tiloissa:







Kuntosalit
Liikuntahallit liikuntakäytössä
Liesikuvun poiston ohje arvo 20 l/s
Vanhusten palvelutalot, joiden ilmanvaihtoa pidettiin yleisesti liian pienenä
Sairaaloiden toimenpidehuoneet
Koulujen opetustilat.

SuLVIn kyselyllä selvitettiin myös, onko nykyisen D2:n liitteessä 2 kaikki tarpeelliset tilat ja pitäisikö siihen
lisätä tai poistaa tiloja. Seuraavia tiloja toivottiin lisättäväksi tai määrittelyä muutettavaksi:











Erityisen haju-/epäpuhtauskuormitetut liiketilat, kuten kampaamo, lemmikkieläinkauppa jne.
Sähkö ja elektroniikka sekä ATK-tilat
Liikuntasali ja sen katsomo
Uima-allastilat
Kahvilat, jotka eivät ole ravintoloita tai työpaikkaruokaloita
Ravintolat yksityiskohtaisemmin eriteltynä kuin nyt
Päivittäistavarakauppa (olosuhdevaatimukset eri kuin liiketiloissa) /3/.
Korjaamot
Eläinten hoitotilat (tässä pitäisi raja vetää maa- ja metsätalousministeriöön päin)
Ryömintätilojen samoin kuin likaisten teknisten tilojen ilmanvaihdolle pitäisi antaa ohjeita.

Selvityksessä tuli esille myös tiloja, joiden ohjeellisia ilmanvirtoja tulisi tarkistaa niin, että ohjeelliset tulo ja
poistoilmavirrat eivät johtaisi merkittäviin paine-eroihin (tarkemmin liitteessä 10).

4.5. Oleelliset vaatimukset asetuksessa
Huolellisen läpikäynnin ja harkinnan jälkeen päädyttiin ehdottamaan, että asetukseen otetaan kaikki ne
asiat, jotka ovat myös nykyisissä 2012 D2-määräyksissä ja -ohjeissa. Teksti on luonnollisesti muotoiltava
uudelleen. Monia yksittäisiä määräyksiä voidaan asetustekstissä yhdistellä.
Asetukseen pitää ottaa myös joitakin sitovia lukuarvoja kuten ilmanvaihdon vähimmäismäärä esimerkiksi
6 l/s henkilöä kohden. Samoin on tarpeen esittää huonelämpötilan ylä- ja alarajat sekä keskeisten epäpuhtauksien enimmäispitoisuudet.
Eräitä asioita, jotka eivät ole 2012 säännöksissä, pitäisi myös lisätä asetukseen.





Näistä tärkeimpiä on suunnitelmien sisällölle ja laadulle eitettävät vaatimukset (kuten kantavia rakenteita koskevassa asetuksessa on tehty /8/)
Ilmanvaihdon käytettävyyden ja huolettavuuden parempi huomioonottaminen suunnittelussa ja rakentamisessa
Vastaanottotarkastusten parantamiseen tähtäävät lisäykset
Sisäympäristöä koskevien säännösten täsmentäminen riippumatta siitä, jäävätkö ne Ilmanvaihtoasetukseen vai laaditaanko sisäilmastosta oma asetus.

Joissakin kohdissa, kuten kohdassa 3.7 Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys ja paineet on määräyksinä asioita
jotka voitaneen jättää asetuksessa yleisemmälle tasolle ja tarkentaa niitä ohjeissa ja oppaissa.
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Tyyliltään asetusteksti voisi olla seuraavan tapaista:
”Rakennuksen kaikkien pysyvään työskentelyyn/oleskeluun tarkoitettujen/käytettyjen tilojen ilmanvaihdon
tulee olla vähintään 6 l/s henkeä kohden. Ilmanvaihto tulee mitoittaa tilan käyttötarkoitusta vastaavan
todennäköisen henkilömäärän mukaan. Ilmanvaihdon on oltava säädettävissä henkilökuorman ja muun
epäpuhtauskuorman mukaisesti. Ilmanvaihdon tulee olla kuitenkin riittävän suuri rakennusperäisten epäpuhtauksien poistamiseksi silloinkin, kun rakennus ei ole käytössä.”

5. Yhteenveto
Yleisesti ottaen Rakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevaa säädöstä D2 on pidettävä onnistuneena. Se on hyvin jäsennelty, selkeästi kirjoitettu ja looginen kokonaisuus määräyksineen ja niitä täydentävine ohjeineen. Tämä käsitys vahvistui tämän selvityksen aikana kentän mielipiteenä.
Sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa koskevaa sitovaa asetusta pidettiin välttämättömänä, samoin kuin asetusta
täydentävää ohjettakin. Lisäksi olisi tarpeen opas, jossa käsiteltäisiin myös asetuksessa ja ohjeissa olevien säädösten perusteita. Kaivattiin selityksiä sille, miksi joku asia pitää tehdä tietyllä tavalla. Yhtenä asetusmenettelyn haittapuolena pidettiin asetusten muutosten seuraamisen vaikeutta. Nykykäytäntö on ollut
helppo, kun on tarvittu vain yksi asiakirja. Onkin esitetty myös ajatus, että pääasiallinen käytäntöä ohjaava asiakirja olisikin ohje, jonka liitteenä olisi asetus tai jossa vain viitattaisiin asetukseen.
Uuden asetuksen sisällön tulisi noudatella pääosin D2:2012 määräyksiä, joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Asetuksen rakenteen osalta selvityksessä tuli esille tarve siirtää sisäympäristöä koskevat vaatimukset omaksi asetuksekseen, jolloin mukana olisi luontevaa ottaa sisäympäristöasiat nykyistä laajemmin (ilman laatu, valaistus, ääni, lämpöolot, materiaalipäästöt jne.). Tämä nähtiin tarkoituksenmukaisena,
koska monet sisäympäristöasiat eivät ole pelkästään ilmanvaihtoon liittyviä. Erillisenä asetuksena sisäympäristö tulisi paremmin huomioon otetuksi myös muilla suunnittelun aloilla.
Kun samanaikaisesti ollaan uudistamassa myös ilmanvaihdon paloturvallisuutta koskevia säädöksiä E7,
tulisi harkita niiden ja D2-säädösten yhdistämistä. Suunnittelun ja rakentamisen laadun kannalta olisi
edullista, jos mahdollisimman paljon yhtä suunnittelualaa koskevia säädöksiä olisi samassa asiakirjassa.
Tulisi myös harkita olisiko myös tarkoituksenmukaista palauttaa ilmanvaihtolaiteiden energiataloutta (kuten ilmanvaihdon lämmöntalteenotto) koskevat vaatimukset muiden ilmanvaihtosäädösten yhteyteen.
Joka tapauksessa säädökset tulisi koordinoida siten, että niissä ei ole ristiriitaisuuksia määrittelemällä
mm. ylin lämpötilaraja ja sen ylittyminen samalla tavalla D2- ja D3-säädöksissä.
Selvitystyön aikana tuli esille myös useita tarpeita uudistaa säädöksiä. Osa näistä esille tulleista uudistustarpeista voidaan toteuttaa nykytietoon pohjautuen laadittaessa asetusta ja siihen liittyviä ohjeita, mutta
osa uudistuksista vaatii erillisselvityksiä. Erillisselvityksistä käynnistyikin tämän selvityksen aikana mm.
moottoriajoneuvosuojien ilmanvaihtoa koskeva työ. Uusien säädösten pohjaksi tarvitaan myös muitakin
selvityksiä kuten esimerkiksi poistoilman seinäpuhallusta koskeva selvitys, joka kokoaisi siihen liittyvän
tiedon (tarkemmin kohdassa 4.1)
Työn aikana tuli esille monia yksityiskohtia, joita pitäisi muuttaa pyrittäessä sisäilman laadultaan parempaan, energia- ja kustannustehokkaampaan rakentamiseen myös ilmanvaihdon osalta. (tarkemmin kohdassa 4.3, 4.4 ja liite 10).
Säädöksiin pitäisi palauttaa joitakin niihin aiemmin sisältyneitä vaatimuksia, joiden mukaan ottaminen
voisi omalta osaltaan parantaa rakentamisen laatua. Varsin yksimielisesti sai tukea ehdotus että suunnitelmien sisältöä ja laatua koskevat säännökset tulee ottaa mukaan ja samalla päivittää vaatimukset.
Suunnitelmien sisällölle on esitetty vaatimukset mm. kantavia rakenteita koskevassa asetuksessa /8/.
Toinen keskeinen muutostarve koski rakennusten käyttöä. Yleisesti on tiedostettu, että MRL:n perusteella
ei voida puuttua rakennuksen käyttöön ja ylläpitoon, mutta olisi erittäin tarkoituksenmukaista tiukentaa
vaatimuksia, joilla luodaan edellytykset rakennuksen hyvälle käytölle. Yhtenä tärkeänä osana tähän kuuluu rakennuksen käyttöönottoon liittyvien vaatimusten ja niiden toteutumisen seurannan tiukentaminen.
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Eurooppalaisen standardisoinnin keskeinen tavoite on yhtenäistää rakentamiskäytäntöä erityisesti EU:n
jäsenmaissa. Kustannustehokkuuden parantamiseksi olisikin hyvä, jos kansalliset rakentamismääräykset
olisivat mahdollisimman samanlaisia. Sitä ne tällä hetkellä eivät ole. Olisi hyvä, jos Suomessakin otettaisiin säädöksiä uusittaessa huomioon CEN-standardeissa esitettyjä näkökohtia niiltä osin, kun ne eivät ole
ristiriidassa nykyisten säädösten ja rakentamiskäytännön kanssa.
Kansainvälisesti katsoen ilmanvaihtoa koskevat säännökset ovat korkealla tasolla. Tämä kävi ilmi jo
2011-2013 toteutetussa EUn HealthVent projektissa, jossa kerättiin tietoa EU maiden ilmanvaihtosäädöksistä ja käytännöstä. Suomen ohjeelliset ilmanvaihdon määrät olivat eurooppalaisittain keskitasoa mutta
samalla johdonmukaisempia kuin monessa muussa maassa. Ilmavaihdon laadulliset määräykset ja ohjeet Suomessa ovat kansainvälisesti ottaen edistykselliset. Tämä kävi ilmi myös standardia EN 13779
valmistelevassa työryhmässä.
HealthVent projektissa kiinnitettiin huomiota myös rakennuksen epäpuhtauslähteisiin, siten että ilmanvaihdon suuruus pitäisi sitoa rakennusmateriaalien emissioihin. Sama periaate on myös standardissa EN
15251:2007 ja sen ehdotetussa uusinnassa. Tämä on teoreettisesti houkutteleva ajatus, joka edistäisi
vähäpäästöisten materiaalien käyttöä. Tämä ei kuitenkaan ole ainakaan vielä käytännössä mahdollista,
koska ilmanvaihdon suunnitteluvaiheessa ei ole tiedossa minkälaisia materiaaleja rakennukseen tulee.
Rakentamista koskevien säädösten perusteella ei myöskään voida kontrolloida mitä epäpuhtauslähteitä
rakennukseen tuodaan sen käyttöaikana. Ei ole myöskään varmuutta siitä kuinka kauan vähäpäästöinen
rakennus (low polluting, very low polluting) on todella vuosien kuluessa vähäpäästöinen. Näistä tekijöistä
johtuen emme suosittele Suomessa sovellettavaksi tätä standardissa prEN 15251 esitettyä periaatetta..
Toimivampi ratkaisu on jo Suomessa pitkään käytössä ollut materiaalien luokittelua niiden emissioiden
perusteella, jolloin on ollut ja tullee jatkossakin olemaan mahdollisista vähentää epäpuhtauspäästöjä ja
kokemuksen karttuessa ehkä myös ilmanvaihdon määrää silloin kun ilmanvaihdon pääasiallisen tarpeen
määrää rakennusperäiset päästöt.
Samaan aikaisesti Rakentamismääräysten uusinnan kanssa tapahtuu myös asumisterveyttä koskevien
säädösten uusiminen. Onkin tärkeää, että nämä rakentamista ja rakennusten terveellisyyden valvontaa
koskeva asetus ohjeineen ovat sopusoinnussa keskenään siten, että rakentamista koskevat säädökset
ovat jonkin verran terveellisyysvalvontaa koskevia säädöksiä tiukemmat. Tämä koskee erityisesti epäpuhtauspitoisuuksia, huonelämpötiloja sekä ilmanvaihdon määrää ja käyttöä.
Yhtenä tämän työn tavoitteena oli myös selvittää onko nykyinen ilmanvaihdon taso sopiva ja onko nykyisissä ohjeissa tiloja joille ohjeellisena esitetyt ilmavirrat ovat joko liian suuria tai liian pieniä. Selvityksen
tuloksena voitiin todeta, että ohjeelliset ilmanvaihdon määrät ovat pääosin kohdallaan. Voitiin kuitenkin
osoittaa tiloja joissa ilmanvaihto on liian suuri kuten ravintolat, keittiö ja myymälät, ja toisaalta tiloja, joissa
on liian pieni ilmanvaihto kuten vanhusten palvelutalot (tarkemmin kohdassa 4.4) Vähimmäisilmanvaihdon suuruutena 6 l/s,hlö tuntuu sopivalta.
D2-uusimistyön yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista vielä perustaa muutamia asiantuntijahyhmiä, jotka
arvioisivat kunkin rakennus- ja tilatyypin ilmanvaihdon ohjearvot uudelleen. Tällaisia ryhmiä voisi olla
asuntoilmanvaihto, ravintolat ja keittiöt, koulut ja päiväkodit sekä toimistot.
Ilmanvaihtolaitteiden ominaisuuksia voidaan säädellä myös EU:n direktiivien pohjalta. Näistä tärkeimmät
ilmanvaihtoon liittyvät ovat Rakennustuoteasetuksen perusteella annetut harmonisoidut standardit ja ecodesign-direktiivin perusteella annetut energiankäyttöön liittyviä tuotteita koskevat määräykset. Nämä molemmat koskevat automaattiset kaikkia EU:n jäsenmaita. Toistaiseksi LVI-tuotteita koskevat rakennustuoteasetukseen pohjautuvat harmonisoidut standardit koskevat vain palopeltejä. Ecodesign-määräyksiä
on enemmän mm. puhaltimet ja lämmöntaiteenottolaiteet. Suomessa voidaan säädellä tyyppihyväksynnällä kaikkia niitä laitteita ja niiden ominaisuuksia joita ei ole säädelty EU-tasolla.
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Liite 1. Kesäkuun 2014 seminaarin ohjelma ja osanottajat

D2-uusimistarveseminaari
Aika: 12.6.2014, klo 9.30–12.30
Paikka: Ympäristöministeriö, kokoustila Kuukkeli (Kasarmikatu 25, Helsinki)
Tilaisuuden tarkoitus:
Seminaarin tuloksia tullaan käyttämään hyväksi rakennusten sisäilmaa ja ilmanvaihtoa koskevan ministeriön asetuksen ja ohjeiden uusimistarpeen määrittelyssä. Jotta esille tulevat asiat tulevat oikein ymmärretyksi, tullaan tilaisuuden puheenvuorot taltioimaan.
Ohjelma:
Seminaarin avaus - Pekka Kalliomäki, YM
Rakentamismääräysten uusimisen tausta ja D2 uusinnan tavoitteet - Pekka Kalliomäki
Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset - Vesa Pekkola, STM
YM:n toimeksianto Suomen LVI-liitolle, projektin aikataulu, tavoitteet ja työtavat - Olli Seppänen ja Jorma Railio, SuLVI
SuLVIn asiantuntijakyselyn ensimmäisen kierroksen tulokset - Jorma Railio
Seminaarin osanottajien puheenvuoroja ja havaintoja D2:n puutteista ja uusimistarpeesta - moderaattorina Jorma Railio
Seuraavat toimenpiteet ja mahdolliset kokoukset
Muut mahdolliset asiat
Seminaarin päättäminen
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Juhani
Eeva
Vesa
Timo
Tommi
Pekka
Kaisa
Irja
Juha-Pekka
Jouni
Tryggve
Pasi
Kimmo
Jari
Pekka
Jari
Mikko
Tom
Vesa
Aki
Kaisaleena
Paula
Marko
Jorma
Mikko
Juha
Hannu
Tiina
Olavi
Jorma
Jukka
Timo
Matti

Harri
Elina
Pekka
Ilkka
Olli
Pasi
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Siemens Oy)
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SuLVI
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Liite 2. Kesäkuun 2014 seminaarin tulosten yhteenveto

D2-uusimistarveseminaari

YHTEENVETO / Jorma Railio, 23.6.2014

Aika: 12.6.2014, klo 9.30–12.30
Paikka: Ympäristöministeriö, kokoustila Kuukkeli (Kasarmikatu 25, Helsinki)
Tilaisuuden tarkoitus:
Seminaarin tuloksia tullaan käyttämään hyväksi rakennusten sisäilmaa ja ilmanvaihtoa koskevan ministeriön asetuksen ja ohjeiden uusimistarpeen määrittelyssä. Jotta esille tulevat asiat tulevat oikein ymmärretyksi, tullaan tilaisuuden puheenvuorot taltioimaan.
Ohjelma:
Seminaarin avaus - Pekka Kalliomäki, YM
Rakentamismääräysten uusimisen tausta ja D2 uusinnan tavoitteet - Pekka Kalliomäki
Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelemat uudet säännökset - Vesa Pekkola, STM
YM:n toimeksianto Suomen LVI-liitolle, projektin aikataulu, tavoitteet ja työtavat - Olli Seppänen ja Jorma Railio, SuLVI
SuLVIn asiantuntijakyselyn ensimmäisen kierroksen tulokset - Jorma Railio
Seminaarin osanottajien puheenvuoroja ja havaintoja D2:n puutteista ja uusimistarpeesta - moderaattorina Jorma Railio
Seminaarin esitykset on linkitetty SuLVIn sivuille, suora linkki:
http://www.sulvi.fi/ajankohtaistaprojektitaineistot/
Esitysten ydinkohtia:
D2 – uudistus on osa Rakentamismääräysten kokonaisuudistusta. Tavoitteet / huomioitavaa:
o MRL, määräysten ajantasaistaminen, tuotehyväksyntä, STM-yhteistyö, standardit ym.
o Korjaus- ja muutostyöt: näille asetukset, ei enää soveltamispykälää
o Vain velvoittavia asioita määräyksiin -> asetus. Ohjeita ei enää voi antaa asetuksella vaan ministeriön oman toimivaltuuden nojalla). Ohje on edelleenkin vain suositus
o Tuotehyväksyntä (MRL – Rakennustuoteasetus CPR – tuotehyväksyntälaki)
o olennaiset vaatimukset – rakennustuotteen vaatimukset - CE-merkintä
o vaihtoehtoiset tavat – tyyppihyväksyntä, varmennustodistus, valmistuksen laadunvarmistus
o D2:n päivitys - Nykyisen D2:n ydin on vuodelta 2003, sen jälkeen uusittu vain yksittäisiä kohtia
o iv-vaatimukset myös lähes nollaenergiarakennuksiin – kustannus- ja energiatehokkaasti ja sisäilman laadusta tinkimättä.
o uusittavana myös ilmanvaihdon paloturvallisuutta koskeva E7-ohje – uusimista selvitetään YM:n
ja SuLVIn hankkeesta, siitäkin tietoa SuLVIn sivuilla http://www.sulvi.fi/ajankohtaista/projektit/ .
Hankkeet on koordinoitu keskenään
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Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysohje uusitaan asetukseksi. Asetuksen tueksi Valvira laatii
asetukselle soveltamisohjeen. STM:n asetus ulottuu myös olemassa olevan rakennusten käyttöön mutta
siinä käsitellään sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa ja siten asetus on syytä ottaa huomioon D2-selvityksessä.
STM esittää TOIMENPIDERAJAT -esim. CO2 toimenpideraja 1500 ppm, suunnittelun tavoitteena tulee
olla parempi taso. Tasoerosta huolimatta käsitellään samoja asioita, joten asiat on syytä esittää yhdenmukaisella tavalla ja käyttää samoja käsitteitä ja määritelmiä
STM:n asetus koskee asuntoja ja muita oleskelutiloja (koulut, päiväkodit), ei koske työtiloja eikä kesämökkejä
ilmanvaihtoa koskevat pykälät: 6 pykälä (mm. tuloilmamäärä); 7 pykälä / asunnon ilmanvaihto (ulkoilmamäärä; mahdollisuus joustoon) ja 8 pykälä / muut oleskelutilat (koulut, päiväkodit ja muut vastaavat
oleskelutilat) mm. käyttöajan ulkopuolinen iv.
-7§ - ilmavirta per pinta-ala keskeinen kriteeri. Muissa kuin asunnoissa henkilöperuste
-8§ - kouluissa ei WC-poisto riittävä käyttöajan ulkopuolisena iv-järjestelynä

Tässä hankkeessa pohditaan mitä asioita pitäisi muuttaa, poistaa, mitä tulisi nostaa ohjetasolta asetukseen jne. Tässä hankkeessa ei vielä kirjoiteta D2-tekstiä
– työmenetelmät: haastattelut, kyselyt, ohjausryhmä, workshopit, kv kysymykset, 2010-lausuntojen
arviointi
- mitä standardeista voidaan ottaa D2-uusinnassa huomioon; EN-standardien (keskeisimmät standardit
nyt uusittavana) lisäksi huomioon pohjoismainen sisäilmastandardi (laadittavana) sekä WHO:n raja-arvot
-iv:n tarpeenmukaisuus toistunut kyselyn vastauksissa tässä potentiaalinen sisäilma. ja energiatavoitteiden yhteensovitus!!
Asiantuntijaseminaarit 12.6 ja 10.9 – syyskuun seminaariin yhtenä pääteemana korjausrakentaminen ja
yleensä olemassa olevat rakennukset – muita teemoja mahdollisuus esittää tässä seminaarissa ja myös
seminaarin jälkeen.

SuLVIn huhtikuussa laatimassa kyselyssä korostui halu saada suunnitteluun ja toteutukseen lisää ohjeistusta. Ilmavirtojen kohdalla tuli erilaisia vastauksia: suurin osa halusi pitää ennallaan, mutta ilmavirtojen
lisääminen ja vähentäminen sai myös kannatusta, molemmat yhtä paljon. Kyselyn kommenttiosuudessa
tuli toistuvasti esille tarve saada jäteilman seinästäpuhallukselle selkeät kriteerit . Lisäksi vastauksissa
tuotiin esille mm.
 kivijalkamyymälät, kampaamot, käytävät joissa oleskellaan vain satunnaisesti -> näille kaivattiin ohjeita
 ilmavirta / käyttö (tarve); ilmanvaihdon tarpeenmukaisuus tärkeä; kuinka suurella alueella ilmanvaihtoa pitäisi pystyä säätämään?
 asuntoilmanvaihdolle tarkempaa ohjeistusta ja OPASTAVAA materiaalia (jopa oma ”asunto-D2”
joissakin toiveissa)
 joustavampia tulkintoja – mutta toisaalta myös täsmällisiä ohjeita toivottiin
 Olemassa oleviin rakennuksiin sovellutuksista toiveita. Voisi sallia alemmat vähimmäisilmavirrat

Keskusteluista poimittua – korostuneita ja toistuvia näkemyksiä
Yleisiä / laajempia kysymyksiä
Sisäilmasto – ilmanvaihto – eri määräykset ? Sisäilmastossa on paljon muutakin kuin iv:lla hallittavaa
(akustiikka, valaistus, osittain ilman laatu) -> tulisiko laatia asetukset erikseen sisäilmastolle ja ilmanvaihdolle. Näillä on myös yhtymäkohtia. Valaistus on tärkeä kysymys joka tarvitsee tarkempaa ohjeistusta, mutta se ei teknisesti ole D2-asia. Ensin sisäilmasto suunnitteluun KOKONAISUUTENA – iv:n suunnittelu tulee sitten teknisempänä. Suunnitteluyhteistyöhön tulee panostaa. Erilliset asetukset voivat selkiyttää, mutta koordinointi tällöin tärkeää
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Opas, jossa esimerkkejä – tarvittaisiin (”katekismus”), koska siihen voidaan sisällyttää myös asioita jotka
kuuluvat muiden säädösten piiriin, kuten STM. RakMK ei ulotu käyttöön ja huoltoon, OPPAASSA voi ottaa näitä asioita esille ja linkittää D2:n huollettavuus- ym. vaatimuksiin. Käyttö – huolto – OPPAASEEN
nämä sopivat mainiosti. Huoltohenkilöstön osaaminen on Suomessa hyvin kirjavaa, mm suodattimen
vaihto ja oikeiden vaihtosuodattimien käyttö ei itsestäänselvyys. Huollettavuutta voidaan edellyttää
suunnittelussa. HH: oppaassa vahvasti kantaa käyttöön ja ylläpitoon!!
Tuleeko tuotevaatimuksia ”D2-asetukseen”, vai kootaanko kaikki tuotevaatimukset yhteen asetukseen?
Tätä ei YM:ssä ole vielä kokonaisuutena pohdittu. Yksi mahdollisuus olisi kirjoittaa kanaviston (järjestelmän) tiiviysvaatimukset ”D2-asetukseen” ja kanavien (tuote) tiiviysvaatimukset mahdollisesti tuotevaatimukset kokoaviin asetuksiin.
Onko ohjeessa edelleen yksi ”hyväksyttävä” ratkaisu? -> ei enää ”hyväksyttävä” vaan suositus; ohje on
perinteisesti D2:n ”ydin” , siitä tulisi pohtia mitä asetukseen jotta asetuksessakin olisi sisältöä.
D2:n eri kohtiin kohdistuneita keskusteluja ja näkemyksiä:
Terminologia tärkeä – nyt puhutaan samoista asioista eri käsitteillä ja päinvastoin, yksiselitteisiä määritelmiä kaivataan
Lämpökuormat – kesäajan lt:n hallinta. Esimerkki suunnitteluyhteistyön tärkeydestä!!
STM esittää ilmavirtoja asetustasolla – miksei myös D2?? Onko ilmavirtojen osalta ”kaikki kunnossa”? ->
tarkistamisen varaa on mm. ravintolat, ei enää tupakoida. Henkilöperuste on joskus hankala, kun henkilömäärät eivät ole aina tiedossa ja silti on oltava perusteet suunnittelulle -> oletusarvot eri tilojen henkilömäärille? Ilmavirta tulisi myös olla asetettavissa muuttuvan tilanteen mukaan (muuntojoustavuus)
Painesuhteiden hallinta. 30 Pa alipaine (nyt D2:ssa enimmäisohjearvo) liikaa – kosteus / rakenteet. Painesuhteet on muutakin kuin nuolien piirtämistä, mutta miten oikeasti suunnitellaan? Rakenne on mahdollista suunnitella myös ylipaineen kestäväksi. Tiiviissä rakennuksissa tulisi lähestyä +/- 0 – tasoa. Alipaine tuo epäpuhtauksia sisään. Paineista on jo D2:ssa, mutta oikeasti vaikea hallita.
Suodatus: F7 state of art suodatuksessa, G4 kaiken kaikkiaan matala taso (M5-taso poistoilman suodatuksessa OK?). Sisäilman ja ulkoilman laatu vaikuttavat molemmat suodatuksen tarpeeseen; tämä on jo
nyt D2:ssa
Jäteilman ulospuhallus seinästä on mahdollinen hanke; tämä on useimmin kyselyssä ja haastatteluissa
esille tullut kysymys. Selkeää ohjeistusta ja kriteereitä tarvittaisiin. Koekohteita on myös vireillä (mm:
Vantaan asuntomessuille). Ei vielä ole pystytty asettamaan yksiselitteisiä vaatimuksia. Seinäpuhallusta
on rakennettu ja tutkittu jo 1990-luvulta ts. myös jo tehdyt tutkimukset täytyisi arvioida
Erityisesti korjausrakentamiseen pohdittavaksi kysymys korvausilman saannista, nyt tulee jopa ”kuivista viemäreistä”. Vuodesta 1987 on D2 edellyttänyt korvausilmajärjestelyjä jos ilmaa ei tuoda sisään koneellisesti, sitä ennen on ilma voinut tulla sisään mistä tahansa ja rakenteita tiivistettäessä on tullut isojakin ongelmia.
Pyörivän LTOn salliminen asuinkerrostaloissa – onko uutta tutkittua tietoa? Ruotsissa tehty, mutta valitusten takia luovuttu. Poistoilman puhdistus nämä voi vaikuttaa pyörivän LTO:n edellytyksiin, mutta
toimiiko suodatus, toimiiko pyörivä LTO? Jos ilman laatua ja järjestelmän toimintaa pystytään luotettavasti monitoroimaan, niin voitaisiin sallia liberaalimpi linja. Keski. ja Etelä-Euroopassa on väljempi linja
epäpuhtauksien siirtymiseen, kun ilmaa saa kumminkin kierrättää. Hajun siirtymistä ei painesuhteiden
hallinnallakaan voida täysin välttää pyörivässä LTO:ssa, rasva ja tupakansavu pahimmat hajun aiheuttajat -> Pyörivästä LTO:sta siis kaksijakoisia näkemyksiä -> harkittava lisäselvityksiä / tutkimuksia
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Suunnittelu – D2:ssa oli aikanaan ihan hyviä checklistoja, voitaisiin palauttaa, tukea ajatukselle kyselystä
Suunniteltu vs toteutunut ilmavirta/hlö. miten toleranssit tässä? Korjausrakentamiseen ohjeistusta,
työkalut korjauspäätöstä varten - checklista!
Tärkeää olisi ohjata siihen suuntaan että tiedettäisiin miten ilmanvaihto toimii eli osattaisiin käyttää
suunnitelmien mukaisesti – ”nyt tilanne menee pois hallinnasta puolessa vuodessa” ! (panostettavaa:
käytettävyys, huollettavuus, monitorointi, käytön ja ylläpidon osaaminen)
Moottoriajoneuvosuojaosuudesta on tarkoitus käynnistää hanke – D2:n liite 2 on vanhentunut
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Liite 3. SuLVIn ensimmäisen Webropol-kyselyn tulokset ja
kyselyyn vastanneet
Perusraportti
2.5.2014 / Jorma Railio
SuLVI toteutti huhtikuun 2014 alussa Webropol-kyselyn, joka lähetettiin hyvin laajalla jakelulla alan ammattilaisille ja myös lukuisille sidosryhmäläisille mm. arkkitehdeille, rakennuttajille, kaupunkeihin ja kuntiin.
Kysely on tarkoituksella hyvin lyhyt ja kysymykset yleisellä tasolla, ja siinä myös esitettiin pyyntö ilmoittaa
halukkuudesta osallistua myöhemmin järjestettävään yksityiskohtaisempaan kyselyyn D2-ohjeistuksen
kehittämisestä.
Seuraavassa yhteenveto vastauksista. Vastauksissa monia uusinnassa varteenotettavia kommentteja,
erityisesti tulevaa asetusta täydentävien ohjeiden osalta, erityisesti keltaisella merkityt kohdat (OS).

1. Käytän D2- määräyksiä ja ohjeita työssäni
Vastaajien määrä: 277

2. Tulisiko D2:ssa antaa suunnittelua ja toteutusta koskevia ohjeita
Vastaajien määrä: 277
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3. Tulisiko D2:ssa annettuja vähimmäisilmavirtoja
Vastaajien määrä: 277

4. Haluan osallistua laajempaan kyselyyn D2:n kehittämisestä
Vastaajien määrä: 277

143 kyllä-vastausta: suunnittelijoita, kaupunkien ja kuntien edustajia – jonkin verran rakennuttajia, urakoitsijoita sekä omistajien / käyttäjien edustajia. Vastaajien yhteystiedot on tallella raportin raakaversiossa.

5. Kommentteja ja kehitysehdotuksia D2:sta
Kaikille vastaajille annettiin mahdollisuus esittää lyhyesti kommentteja ja kehitysehdotuksia.
Vastaajien määrä: 63 – seuraavassa poimintoja vastauksista, ryhmiteltynä ja osin yhdistettynä

YLEISTÄ

-

D2:n on sekava. Parempi jäsentely ja paremmat viittaukset esim. taulukoihin.

-

Uudistusten tahti saisi olla hitaampi.

-

Tämänhetkisiä ohjeiksi määriteltyjä tekstiosuuksia luetaan kuin lakia, eikä tulkinnalle ole sijaa.
Pitäisikö ohjeellisuutta korostaa? - Väljempiä tulkintoja ja harkintaa - esim. loma-asuntoihin ei LTO
pakolliseksi

-

Rakennusluvan ehdoissa pitää olla aikatauluun määritelmä jossa otetaan eri työvaiheiden kuivumisajat huomioon, ja niitä pitää valvoa ettei fysiikan lakien rikkominen mene aina talotekniikan piikkiin.

-

muuntojoustavuuden, monitoimitilojen ja hybridirakentamisen vuoksi määräyksiä tulisi muuttaa
joustavammiksi. Joskus tilasuunnittelu menee ilmanvaihdon ehdoilla eikä käytön.

-

Muissa RakMk osiissa olevia ilmanvaihtolaitoksen rakentamiseen kuuluvia ohjeita voisi keskittää
D2 osaan enemmän Nyt ovat kovin hajallaan. missä?

Ilmanvaihdon toimintaa pitäisi saada paremmin käytön mukaiseksi, ei vain laitetoimittajien esittä39

mien automatiikan mukaan, olisiko tarpeenmukaista ohjausta kehitettävä ja tarkennettava?
Ilmastoinnin suunnittelun, rakentamisen, säädön ja erityisesti huollon ohjeistusta / määräyksiä tulisi
tarkentaa ja tiukentaa. Kuka saa tehdä mitäkin ja säädöt sekä huollot tulisi ohjeistaa myös pientaloissa siten, että ne tehdään vuosittain.
-

Rakennusmääräykset ja ohjeet tulisi kollata läpi ja uudistaa siten, että ne tukevat toisiaan. Nykyisillä energiatehokkailla rakennuksilla EI PÄÄSTÄ RAKENTEELLISIN KEINOIN kesällä 25 asteen sisälämpötiloihin. Vrt. D3 150 Ch ylilämpö tai D2 25 asteen sisälämpötilaa ei saa ylittää!!

-

Ilmanvaihdon vaatimukset ja niiden ratkaisut monimutkaistuvat koko ajan. D2 pitää pysyä myös
ajan tasalla.

-

OLEMASSA OLEVAT RAKENNUKSET
D2 voisi ottaa kantaa myös vanhojen rakennusten ilmanvaihtoon. Asiakkaalla mm. kouluissa pyydetään pitämään koneet käynnissä 24/7 sisäilmaongelmien vuoksi. Tähän sisäilmaongelmaan ei
kukaan ota virallisesti kantaa.
Kerrostalo saneerauksissa on ilmanvaihdon osuus jäänyt lapsipuolen asemaan. Tarkoitan tällä sitä, että energian talteenottoa ei huomioida. Edelleen sallitaan huippuimurit ja korvausilma otetaan
esim. rakoventtiileillä. Seurauksena liian alipaineiset asunnot ja energiaa puhalletaan taivaan tuuliin.
Käyttötapa muutokset vanhoissa taloissa, mitä vaaditaan selvemmin mukaan.
Olemassa oleville asuinrakennuksille ohjeita – mm. vanhojen kanavistojen tiiviys

-

TARKEMMAN OHJEISTUKSEN TAI OPPAAN TARVE
Yksityskohtaisempi ja tarkempi/selkeämpi ohjeistus (useita kannanottoja tästä)
Suunnitteluohje, ”katekismus” - esimerkkejä ilmavirtasuosituksineen, sekä periaatekuvia saisi olla
enemmän. Malliesimerkkien oltava konkreettisia ja yksiselitteisiä, ei sanoja "riittävä" yms vastaavia
vaan yksiselitteisiä ohjeita ja malleja johonkin kokoelmaan.

-

-

ILMAVIRRAT
Vähimmäisilmavirtojen kohdalla voisi olla tarkemmin sanottu tyyppihuoneiden käyttötarkoitus. Esim
koulujen käytävissä on 4l/sm² luultavasti sen takia että siellä "hengaillaan" ja pidetään ulkovaatteet. Mutta jos on "kuollut" käytävä?
Ilmanvaihdon mitoitustaulukko on asuinrakennusten osalta melko kattavat muuta, samaa ei voi
sanoa muista rakennuksista ja tiloista.
Pitäisi selkeyttää rakennusten tarvitsema ja kiinteistön käytön tarvitsema ilmanvaihto suunnittelun
pohjaksi. Tuntuu kohtuuttomalta, että ilmanvaihto normitetaan huippujen mukaan (muutama kerta
vuodessa) ja muutoin ilmanvaihtoon riittää n. 30 %:n teho. Lisää kustannuksia kohtuuttomasti.

Ehdotus, erilliset järjestelmät joilla taataan rakennuksen säilyminen ja käyttäjien tarpeenmukainen
ilmanvaihto.
Osittain D2:n nykyiset ilmavirrat pitäisi tarkistaa todellisten tarpeiden mukaan ja mitoitusta pitäisi
viedä enemmän henkilömääräpainotteiseksi, neliöihin perustuva mitoitus on yleisesti ottaen aivan
liian suuri. -Toteutusta koskevia ohjeita olisi hyvä selkeyttää mm. tarpeenmukaiseen ohjaukseen
liittyen.
-

Asunnoissa ilmavirta-arvot ok, toimistotaloissa ilmavirtamäärät liian korkea, aiheuttaa ongelmia
Asuntoihin ”kotona/poissa”- kytkin pakolliseksi
Asuntoilmanvaihdon yksinkertaistaminen niin, että sen pystyisi selvittämään maallikolle tarvittaessa suusanallisesti.
Ilmamäärät tarkemmin eri tiloille, jopa eri huonetiloille eri rakennusmateriaaleilla esim. rintamamiestalon ullakon rakentaminen
Ilmavirtojen määrään kiinnittää huomiota, ok-taloissa määrät hurjan suuria ja ulkoilman lämpötilan
voisi ottaa huomioon. Lämmityskaudella tällä on varmaan suurin energiansäästömahdollisuus,
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näillä rakentamismääräyksillä.
-

Joidenkin tilojen suositusilmavirrat. kaipaavat tarkennusta, esim. taukotila/kahvio jne
Laajemmin ohjeita tai lisätaulukot esim. kampaamon, kahvilan, pitserian tai muun pienehkön ravintolan tai kivijalkamyymälän ilmanvaihdon mitoitukseen.

-

Peruskorjauskohteissa D2:n ilmavirrat ovat usein liian suuria aiheuttaen vedontunnetta ja
valitusmyrskyn. Tähän voisi tulla helpotuksia, vaikka täsmentävän lauseen muodossa: Peruskorjauskohteen ilmamäärät voidaan mitoittaa 30% pienemmäksi kuin D2:ssa, ilmamääriä pienentämättä.
Pähkinän kuoressa :
A) uudisrakentamisessa pitää lisätä alipaineistusta ja ilmamääriä, että saadaan kosteusrasitus pienemmäksi
B) vanhoissa pitää panostaa kanavisto + tekniikan huoltoon, ne ovat aivan retuperällä

-

D2:n minimi ilmavirrat eivät riitä nykyisen vaatimustason toteuttamiseksi. Jos ilmastointikoneiden
sisäänrakennetut lämpöpumput lisääntyvät niin ilmavirtoja pitäisi lisätä mahdollisuuksien mukaan
siten että ilmalämpöpumpun lämmitys- ja jäähdytystehoa saataisiin enemmän käyttöön.
-

Ravintolamitoitus pitää tarkistaa, nykyinen 10 l/s on ajalta, jolloin tupakoitiin. Varsin hankalaa tätä
vaatimusta toteuttaa vanhoissa kohteissa.

-

Taukotilan ilmamäärävaadetta voisi pienentää tai tilan luokitusta jakaa esim normaalitaukotila
/kokoontumistila-taukotila

-

Paikoitellen löytyy tiloja ilmamäärien suhteen tulkinnallisia tiloja. Mielestäni pitäisi lisätä eri tyyppisiä tiloja ja niiden minimi-ilmamääriä. Lisättäviä tiloja mm.: kampaamo, työterveyden hoitotila sekä
työtila. Lisäksi autojen ajotunneleille olisi hyvä lisätä ohjeistuksia ilmanvaihdon suhteen.

-

SEINÄPUHALLUS
- Uuteen D2:een pitäisi laatia ohje ulkoseinälle asennettavasta tulo/poisto ulkoilmalaitteesta, tässä
on liikaa erilaisia tulkintoja – useita tätä näkemystä tukevia kommentteja ja lisänäkökohtia
mm. ikkunoiden sijainnilla ei pitäisi olla merkitystä em. tulo/poiston sijaintiin.

-

MUUTA
Huoneistokohtaisen saunan ilmanvaihto raitisilmoineen on jäänne menneisyydestä.

-

Enemmän ohjeita painovoimaisen IV:n muuttamisesta koneelliseksi.

-

Takalle korvausilma, mistä ja miten?

-

Radonpoisto on tulkittu rakennusvalvonnassa iv-kanavaksi.

-

-Puhaltimien ja sähkömoottoreiden hyötysuhteista kannaottoa.-SFPv- luku vieläkin pienemmksi.

-

D2 -määräyksiin voisi lisätä myös viitteitä esim. SFS standardeihin niiltä osin, kun sieltä löytyy
vaatimuksia tiettyjen tilojen ilmanvaihtoon.

-

poistumistien ilmanvaihdon liittäminen keskitettyyn ilmanvaihtojärjestelmään (PRSH erilliskanavilla
puhaltimen kammioon)
- pyörivä-LTO asuinkerrostalon keskitetyssä ilmanvaihtojärjestelmässä
- puhdistusluukkujen paikat nykyisin nuohousmnetelmin

-

Asuinkäytössä olevien autosuojien poistoluokaksi 3.
.
Kanaviston suositusmitoitusnopeudet voisivat olla D2:ssa.

-

Liesikupujen ilmavirrat ovat tällä hetkellä pieniä, jos suhteuttaa asian siihen, millä ilmavirroilla kuvut
suunnitellaan ( Eurostandard, 80% suodatusaste, n 42 l/s ).
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-

Onko mahdollista tarkentaa käytettävät kanavamateriaalit ,lähinnä muovikanavien käytön mahdollisuus.
Miten palomääräykset vaikuttavat em. materiaalin käyttöön ?

-

Joitakin kohtia voisi tarkentaa vaikka esimerkeillä "normaalitasosta" tms. Esim. 2.3.1.1 mainittu
Co2-pitoisuus sisäilmalle on "yleensä 1200ppm". Voisi olla hyvä mainita myös normaali ulkoilmataso ja "hyvä" sisäilmataso. Monillakaan ei ole käsitystä näistä. Tämä vain esimerkkinä.

-

Äänitasovaatimuksia suhteessa ilmamääriin pitäisi nostaa. Nykyisillä ilmamäärävaatimuksilla äänitasot mahdotonta saavuttaa. Äänitason voisi ilmoittaa tyhjässä huoneessa.

Avoimet vastaukset: kyllä, kyselyn voi lähettää seuraavaan sahköpostiosoitteeseen:
juha.seppala@ncc.fi
petri.karihtala@oulapelti.fi
juha.jerohin@leinolat.com
leena.koiranen@talokeskus.fi
teemu.liehu@caverion.fi
janne.yli-tokola@poyry.com
ari.markkanen@kontiolahti.fi
ilkka.hamalainen@sav.fi
tapani.honkanen@rejlers.fi
markku.makinen@elomatic.com
hannu.jormakka@ahtarinvjl.fi
tuure.reiman@primair.fi
teppo.tulokas@projectusteam.fi
sami.hirvonen@yit.fi
mikael.beijar@granlund.fi
jouni.liimatainen@lakea.fi
sakari.karkkainen@lvisioma.fi
evgeny.nikolski@optiplan.fi
aarno.niemi@niemiengineering.fi
jouko.leino@nalvi.fi
petri.kallio@hm-isannointipalvelut.fi
timo.salonen@granlund.fi
jari-pekka.lehtinen@mehilainen.fi
heikki.suorsa@tarmo-rakenne.fi
mika.reinikainen@granlund.fi
sari.pyylampi@optiplan.fi
marko.vaatainen@kuopio.fi
hakan.nylund@esnab.com
janne.jarlstrom@lvi-pohjola.inet.fi
kai.kyto@heinola.fi
janne.jokitalo@ytalo.fi
jarmo.rantalainen@orimattila.fi
mika.jokinen@savonlinna.fi
harri.koskela@kttahtinen.fi
lassi.kaijanen@oit.fi
suvi.hilska@mynamki.fi
risto.haukka@jns.fi
ville.kononen@nurmijarvi.fi
timo.hamalainen@ir-pelti.fi
juho.kuntu@uvl.fi
tommi.kiiskila@arkins.fi
kimmo.hautala@kokkola.fi
jukka.ryttylainen@talotekniikka.cc
kimmo.linturi@tubular.fi
pertti.rantanen@khtt.fi
ari.korhonen@ilmaporssi.fi
matti.haavisto@nic.fi
eero.ryysy@saniera.fi
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-

jyrki.vuorio@instojokela.fi
esa.pelttari@tampere.fi
janne@penttila.net
heikki.vahaniemi@pppoy.fi
jukka.raitio@modutek.fi
mika.suontausta@tammela.fi
mikko.ayravainen@ayravainen.fi
jarmo.kuitunen@inststokuitunen.fi
aki.kurronen@entalcon.fi
johannes.helander@wisegroup.fi
mika.karlsson@vuo-kiinteistopalvelut.fi
jari.vesalainen@kymenjrt.fi
tommi.laurinantti@ri-plan.fi
pentti.nousiainen@lvi-suunnittelu.fi
jaakko.mannikko@airlon.fi
jari.miettinen@mikkeli.fi
jukka.sarkki@sarkki.net
juha-pekka.kaapa@consti.fi
tuomas.kunnari@lvikunu.fi
r.salmi@putkijapoltin.inet.fi
vesa.jermila@wisegroup.fi
peter.malmstrom@granlund.fi
eero.simunaniemi@oulaistenlvi.fi
tero.koskenlaita@porvoo.fi
kalevi.adamsson@iui.fi
harri.muhonen@knowtek.fi
raimo.leskinen@controlteam.fi
info@mh-lvi.net
lauri.hautajarvi@poyry.com
timo.himanka@kannus.fi
tuomo.lamsa@kalottkonsult.fi
timo.kaihlanen@kaihlaset.fi
hanna.terho@kolumbus.fi
arto.kiviharju@elisanet.fi
harry.hiltunen@iloxair.fi
jukka.kuusela@pk-putki.fi
mikko.kappi@skanska.fi
aulis.eskola@valio.fi
petri.vuorre@ytalo.fi
kaisaleena.kaivos@teknoplan.fi
kaija.kuiika@ek-tiimi.fi
ohmanos@gmail.com
falk@falk.ee
ilkka.ojapalo@tatekon.fi
jukka.pikki@gmail.com
lvisorola@gmail.com
markku.avo@mar.inet.fi
aki.pirttijarvi@yit.fi
miettinen.rauno1@gmail.com
aarne.sokero@vaasa.fi
heikki.helin@turku.fi
jarkko.salminene@caverion.fi
pertti.virtanen@jarvenpaa.fi
timo.ryyppo@siikajoki.fi
matti.pukkila@lvi-suunnittelu.com
jani.karvinen@rejlers.fi
hannu.jarvela@ncc.fi
janne.sorjonen@hevacplan.fi
arvo.harma@pohjanmaantalotekniikka.fi
antti.torniainen@mikkeli.fi
esko.helin@warmia.fi
max.koski@insinooristudio.fi
jorma.saari@suunnittelutalo.com
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-

ville.vairinen@hartela.fi
sakari.puttonen@lviputtonen.fi
raimo.sutinen@granlund.gi
esko.ollikka@projectusteam.fi
ilkka.levonen@tampere.fi
kalle.karjalainen@ouka.fi
jyrki.suhonen@srv.fi
timo.k.heikkila@sahkolaitos.fi
heikki.jauhiainen@lohja.fi
hannu.paasovaara@ii.fi
jukka.penttila@lappeenranta.fi
jaakko.lehtinen@vts.fi
matti.yliknuussi@siemens.com
jouni.lehtinen@pori.fi
marko.pasanen@sakky.fi
kari.laukkanen@kuh.fi
hannele.salonen@hyvinkaa.fi
kimmo.nykanen@saarijarvenilmastointi.fi
antti.inermo@htj.fi
ilkka.mattila@bovallius.fi
ari.lounasranta@pirkkala.fi
pekka.karsimus@tyvene.fi
hannu.martikainen@projectusteam.fi
myynti@orellgroup.fi
eeva.jauhiainen@caverion.fi
pasi.tamminen@lvi-tamminen.fi
ari.koskinen@ilmastointikoskinen.fi
arttu.sjostedt@paloassat.fi
jukka.pesonen@profilbau.fi
tommi.kanerva@carelia-engineering.fi
jussi.kirkkomaki@ayravainen.fi
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Liite 4. Syyskuun seminaarin ohjelma ja osanottajat

D2 uusimistarveseminaari (seminaari 2)
Aika: 10.9.2014, klo 13-16
Paikka: Ympäristöministeriön neuvottelukerros, Kuukkeli-sali
Tilaisuuden tarkoitus ja luonne:
Seminaari on jatkoa edelliseen, 12.6 pidettyyn seminaariin, ja painottuu korjausrakentamiseen sekä aiemmissa keskusteluissa esille nousseisiin keskeisiin kysymyksiin mm. vähimmäisilmavirrat. Jotta esille
tulevat asiat tulevat oikein ymmärretyksi tullaan tilaisuuden puheenvuorot taltioimaan muistion laatimista
varten
Ohjelma
1. Seminaarin avaus (Pekka Kalliomäki)
2. YM:n toimeksianto Suomen LVI-liitolle, projektin tilanne
-yleistilanne (Olli Seppänen))
-kyselypalautteet (Jorma Railio)
3. Edellisen seminaarin yhteenveto (Jorma Railio)
4. Eurooppalaiset standardit ja niiden vaikutus (Olli Seppänen)
5. Korjaus- ja muutostöiden ohjeistuksen kysymyksiä (Jorma Railio) johdanto + keskustelua
--asuinrakennukset
--muut rakennukset
6. Seminaarin osanottajien puheenvuoroja ja havaintoja D2 puutteista ja uusimistarpeesta (
-yhteenveto kohdista 1-5 ja yleiskeskustelua
--sisäilmasto ja ilmanvaihto, yhteen asetukseen vai erikseen?
--ilmavirrat
--viilennys
-TAUKO
-keskustelu jatkuu – painopiste korjausrakentamisen laatutasoon
7. Tutkimustarpeet
8. Seuraavat toimenpiteet ja mahdolliset tulevat seminaarit
9. Muut mahdolliset asiat
10. Seminaarin päättäminen
Ohjelman päivitykset sekä hankkeen
www.sulvi.fi/ajankohtaista/projektit/

tausta-aineistoa
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on

saatavissa

SuLVIn

www-sivulla

D2-uusimistarveselvitys, seminaari 10.9.2014
osallistujat
Harri
Mervi
Marko
Ralf
Maarit
Timo
Pekka
Pekka
Kaisa
Jyrki
Urpo
Veli-Pekka
Jouni
Pasi
Risto
Martin
Christian
Jarmo
Pekka
Jari
Mikko
Tom
Vesa
Pekka
Paula
Marko
Jorma
Mika
Mikko
Ilkka
Olli
Antti
Tiina
Olavi

Aavaharju
Ahola
Björkroth
Carlsson
Haakana
Holopainen
Kalliomäki
Karsimus
Kauko
Kauppinen
Koivula
Lahti
Laurikainen
Leppänen
Lumiaho
Makovy
Mylius
Mäenpää
Mäkinen
Niemi
Nyman
Palmgren
Pekkola
Pietiläinen
Porkola
Pulliainen
Railio
Reinikainen
Saari
Salo
Seppänen
Sirkiä
Strand
Suominen

Vantaa Rakennusvalvonta
Sisäilmayhdistys ry
Sweco Talotekniikka Oy
Ensto Enervent Oy
Ympäristöministeriö
Ins.tsto Mittatyö Ky
Ympäristöministeriö
Tyvene Oy
ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö
Insinööritoimisto AX-LVI Oy
SK Tuote Oy
ETS NORD
ins.tsto Leppänen Oy
Energent Oy
Hepacon Oy
Halton Oy
Uponor Suomi Oy
Fläkt Woods Oy
SOK
VTT Expert Services Oy
Ensto Enervent Oy
STM
Genpro Talotekniikka Oy
LVI-talotekniikkateollisuus ry
Rakennustieto Oy
SuLVI
Granlund Oy
VTT Expert Services Oy
LVI-talotekniikkateollisuus ry
SuLVI
Ansitec Oy
Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Vallox oy
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Liite 5. Syykuun 2014 seminaarin tulosten yhteenveto

Tiina Strand, Jorma Railio, 25.9.2014

D2 uusimistarveseminaari (seminaari 2) – yhteenveto
Aika: 10.9.2014, klo 13⎼16
Paikka: Ympäristöministeriön neuvottelukerros, Kuukkeli-sali
Tilaisuuden tarkoitus ja luonne
Seminaari on jatkoa edelliseen, 12.6 pidettyyn seminaariin, ja painottuu korjausrakentamiseen sekä
aiemmissa keskusteluissa esille nousseisiin keskeisiin kysymyksiin mm. vähimmäisilmavirrat. Jotta esille
tulevat asiat tulevat oikein ymmärretyksi on tilaisuuden puheenvuorot taltioitu muistion laatimista varten.
Seminaarissa esitetyt esityskalvot on linkitetty sivulle
http://www.sulvi.fi/ajankohtaistaprojektitaineistot/
Ohjelma
11. Seminaarin avaus (Pekka Kalliomäki)
 Kertaus määräys-ohje-rakenteesta
 Kirjoitusasu asetusmuotoinen
 Ohjeita tullaan edelleen antamaan
 D2-selvitys: mikä toimii, mikä ei toimi, mitä lisää, uusintatarpeet
 mitä vaatimuksia tuotteille (onko vaatimuksia vai ei), CE-merkinnät, tyyppihyväksyntä
 samaan aikaan valmisteilla STM:ssä terveydensuojeluasetus
 uudisrakentaminen – korjausrakentaminen
 korjausrakentamisen määräykset kerrottava erikseen – ei yleistä soveltamispykälää, vaan konkreettinen esitys mitä sovelletaan ja miten
 mitä tutkimushankkeita tarvitaan
 Annettiin lupa äänittää tilaisuus, jotta kaikki kommentit saadaan kirjattua talteen
12. YM:n toimeksianto Suomen LVI-liitolle, projektin tilanne
 yleistilanne (Olli Seppänen)
 Selvityksen tavoitteet
 Projektin valvojat
 Tekijät
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 Aikataulu
 Työmenetelmät (ohjausryhmä, kyselyt, asiantuntijaseminaarit, D2/2012 lausunnot, kansainvälisen standardisointityön seuranta (EN 15251, EN 13779 ….), pohjoismaisen sisäilmastoluokitus- hankkeen seuranta
 Tulokset (asiantuntija-arvio em. perusteella, raportti)
 Seminaarin esitykset ja kyselyjen yhteenvedot
http://www.sulvi.fi/ajankohtaistaprojektitaineistot/


kyselypalautteet (Jorma Railio)
 toteutettu elokuun 2014 lopussa kohdennettuna noin 290 henkilölle
 ensimmäisessä kyselyssä keväällä haluttiin enemmän suunnittelua ja toteutusta koskevaa
ohjeistusta; ilmavirtojen kohdalla vastauksissa oli monia toisistaan poikkeavia näkemyksiä,
ja tähän haluttiin tarkennusta toisessa kyselyssä
 sisäilma-asioita haluttiin omaan asetukseen (suurin osa) yleinen perustelu: sisäilmasto
koskee muitakin kuin LVI-suunnittelijoita
lämpötilat kuitenkin halutaan D2:een
LVI-alan ihmisiä on harvoin mukana rakennusten sisäilmatutkimuksissa
painotusta enemmän käyttöön ja huoltoon, sekä käyttöönottoon
on rakennusluvan alaisia toimenpiteitä, joissa ei puututa ilmanvaihtoon, mutta jotka
koskevat sisäilmastoa
kenellä vastuu? hankkeeseen ryhtyvä, joka sopimuksin voi siirtää vastuuta suunnittelijoillepääsuunnittelija koordinoi suunnittelua
haetaan enemmän yhteistyötä suunnitteluun ja toteutukseen
tekniset määräykset eivät ota jatkossakaan kantaa vastuisiin
sisäilmakorjauksille ei usein haeta rakennuslupaa
1.92014 alkaen rakennusluvan alaisten töiden katselmuksissa on rakennushankkeeseen
ryhtyvän oltava mukana
 Tulisiko vähimmäisilmanvaihto esittää asetuksessa, kun se nyt on ohjetasolla?
niukka enemmistö sitä mieltä, että pitäisi
myös STM:n tuleva asumisterveysasetus esittää vähimmäisilmanvaihdon, miksi ei siis
myös tuleva ilmanvaihtoasetus
 Sopiva vähimmäisilmanvaihto?
6 l/s hlö sai eniten kannatusta ja 8 l/s hlö ja muu peruste saivat paljon kannatusta
asumisterveysasetuksen valmistelussa 4 l/s on ehdoton minimi – se tosin on toimenpideraja eikä tavoitearvo, jonka siis tulisi olla suurempi
6 l/s kuulostaa järkevältä
Vantaalla 6 l/hlö  ….
tarpeenmukainen ilmanvaihto, valaistus ym.
simulointi (voidaanko simuloinnilla osoittaa esim. pienempi iv-tarve)
makuuhuoneen pitäisi aina olla 12 l/s
ohjaus, mittaus ja seuranta  järjestelmien oikea toimivuus
lämmityskausi – ei lämmityskausi
se, että ilmavirrat ovat aiemmin olleet ohjeita, ei ole käytännössä ollut ongelma
jos laitetaan asetukseen, pitää olla ehdottomasti alaraja. Tästä arvosta ei ole hyvä laittaa
poikkeamia  on tiettyjä vaaroja!
myös tyhjät huoneet vaativat ilmanvaihtoa, materiaalipäästöt – vaikea määrittää käyttöajan ulkopuolista minimi-ilmavirtaa
aktiivisuustaso pitää ottaa huomioon
ei asetukseen ilmavirtoja / hlö tai /m2  voisiko olla ppm-lukuja säädöstasolla?
ohjetasolla tarkempia lukua + simulointia?
ilmanvaihdon tehokkuus  numeroarvot eivät kuvaa tätä suoraan
 Tiloja, joiden ilmavirtaa tulisi lisätä tai vähentää
asunnot  enemmän ja vähemmän, asunnon koosta ja huonetilasta riippuen
ravintolat ja myymälätilat  vähemmän
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liikuntasalit koulut, kirjastot, sairaalat  enemmän
tarpeenmukaisuus (on jo nykyisessäkin D2:ssa)
hyvä LTO, tarpeenmukainen ilmavirtojen säätö
vähimmäisilmavirroista muodostunut standardi-ilmavirrat
emissioiden poisto, lämmitys, jäähdytys…
vähimmäisilmavirta ja mitoittava ilmavirta
pitäisi päästä enemmän kuvaamaan lopputulemaa, mitä tavoitellaan; pelkkä ppm ei ehkä riitä
asunnon kosteuskuormat vaihtelevat valtavasti asukkaiden mukaan
suunnittelijan täytyy suunnitella toimiva laitos; ei tule pelkästään D2:sta. Toiminnallisuus.
Suunnitelmia ei tehdä määräyksiä varten
Vantaalla kannustetaan mittausjärjestelmiin, joilla voidaan osoittaa olosuhteita  voi
saada alennusta rakennuslupamaksusta
 Tiloja, joita tulisi lisätä taulukkoon
kahvilat
hajukuormitetut tilat
eläinten hoitotilat
ei mitään
 Kysymyksiä ja kipupisteitä?
Sisäilmastolle oma asetus
tarpeenmukaisuus
lukuarvot määräystasolle vai ei
käyttö- ja huoltoasiat
korjausrakentamisen ohjeistus
käyttöajan ulkopuolinen ilmanvaihto ongelma
yksinkertaista tarpeenmukaisuutta – mm. kerrostalosaneeraukseen
ei raskaita vlv-järjestelmiä

13. Edellisen seminaarin yhteenveto (Jorma Railio)
 Yhteys asumisterveyssäännöksiin
 oppaan tarve
 käytännön esimerkkejä
 käyttö- ja huolto-ohje
 tarkistuslistat
 Ilmavirrat
 Teknisiä kysymyksiä (seinäpuhallus, painesuhteiden hallinta, suodatus ml. poistoilman suodatus vs poistoilmaluokka)
 Kysymyksiä
erityistilat
tarpeenmukaisuus
asuntoilmanvaihto  tarkempaa ohjeistusta, opastavaa materiaalia, mutta ei liikaa
terminologia – puhuttava oikeista asioista oikeilla nimillä
Lämpökuormat – kesäajan lämpötilojen hallinta; nyt D3:ssa energialaskennan osana, tulisiko ottaa lämpötilavaatimus sisäilmastoasetukseen
käyttö ja huolto -> ainakin oppaassa voidaan ottaa kantaa
STM-yhteys
 Korjausrakentaminen - > palataan seminaarin loppupuolella; korvausilman varmistaminen
etenkin ennen vuotta 1988 rakennetuissa asuinrakennuksissa
 STM:n asetuksessa on, että vähimmäisilmavirroista voidaan poiketa perustellusti ja harkitusti
 Jos STM:n asetuksessa on lukuarvoja, eikö myös YM:n ilmanvaihdon asetuksissa pitäisi olla
lukuarvoja?
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 Kokonaisuus – tavoitteena hyvin toimivat rakennukset; ilmanvaihto, rakenteet, ikkunat jne.
ovat vain välineitä ja kokonaisuuden osia
14. Eurooppalaiset standardit ja niiden vaikutus (Olli Seppänen)
 prEN 13779
standardi ja tekninen raportti
ei koske asuinrakennuksia
ulkoilman suodatus ja tuloilman laatu
regeneratiivinen LTO, Suomessa nyt tiukempi linja kuin Keski- ja Etelä-Euroopassa
LTO-vuodot
suunnitelmien sisältövaatimukset
huollettavuus
jäte- ja ulkoilma-aukkojen sijoitus
tarpeenmukainen ohjaus
paine-ero 20 Pa (D2 30 Pa)
SFP-laskenta – uusi laskentatapa, ottaa huomioon tulevan ekosuunnitteluasetuksen jossa sitovia vaatimuksia iv-koneiden SFP-luvulle
LTO-vaatimukset ja laskenta
ilmanvaihdon tehokkuus
hygieniatilojen iv
tarpeenmukaisen ilmanvaihdon vaatimukset
 prEN 15251
päivänvalo ja valaistus
laite- ja henkilökuormien aikataulut/profiilit tunti tunnilta, pohjana suomalainen selvitys
ulkolämpötilasta riippuva sisälämpötilan raja-arvo hellejaksoille
asuntoilmanvaihdon mitoitus (poisto, tulo; keskitetty, huoneistokohtainen, huonekohtainen)
ilmannopeuden käyttö hellejaksoilla; jopa yli 1 m/s nopeuksia lieventämään ylilämmön
tunnetta
puhtaan rakennuksen määrittely
sisäilman epäpuhtauksien raja-arvot (WHO)
tilassa pitkään olleet (adapted) vs kävijät (non-adapted)
 TR 15251:sta huomioon otettavaa
ilmanvaihdon suuruuden määrittely (materiaalipäästöt+henkilöperuste)
puhtaan rakennuksen yksityiskohtainen määrittely
sisälämpötilan hyväksyttävyyden seuranta
henkilökohtaisen / työpistekohtaisen sisäilmajärjestelmän kriteerit
ehdotus, kuinka osa ilmanvaihdosta voidaan korvata ilmanpuhdistamisella
 Olli voi lähettää standardiehdotukset, jos joku haluaa niihin tarkemmin tutustua
 tavoitteena eurooppalaisella tasolla tapojen yhtenäistäminen
 olemassa olevien rakennusten osalta ei pohdittu vielä mitään
 laaja kokonaisuus, standardit + raportit yhteensä noin 200 sivua
 ehdotukset laadittu hyvin nopealla aikataululla, joten niissä on vielä paljon parannettavaa,
nyt ehdotukset tulossa lausunnolle, niiden sisältöön on vielä mahdollisuus vaikuttaa
15. Korjaus- ja muutostöiden ohjeistuksen kysymyksiä (Jorma Railio) johdanto + keskustelua
 asuinrakennukset
 muut rakennukset
 korvausilmakysymykset – jos rakennuksia tiivistetään, miten varmistetaan korvausilman
saanti jos ilmaa ei puhalleta sisään koneellisesti
 painesuhteiden hallinta
 ilmavirrat: voidaanko, ja jos voidaan niin millä edellytyksillä, sallia korjauskohteissa pienempiä ilmavirtoja kuin uusissa rakennuksissa?
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 painovoimaisesta ilmanvaihdosta pitäisi sanoa jotakin; milloin voidaan säilyttää, milloin korjata – arviointiin checklista
 mittarointi
TAUKO
Jyrki Kauppinen, korjausrakentamisen perusperiaatteet
1. YM:n asetus rakennuksen energiatehokkuuden parantamisesta korjaus- ja muutostöissä 4/2013
(voimassa 1.9.2013 lähtien), ensimmäinen uuden formaatin mukainen asetus
www.ym.fi/fiFI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Energiatehokkuus_huomioon_luvanvaraisess(3871)
 rakentamismääräykset koskevat luvanvaraista rakennusten korjaus- tai muutostyötä
 energiatehokkuuden parantaminen
teknisille järjestelmille energiatehokkuusvaatimukset – teknisten toimintojen varmistaminen – varmistaminen/toimivuus myös ilmanvaihdon osalta esitetään suunnitelmissa
(ei vielä tarkoita, että esim. iv:lle tehdään mitään) (todennetaan, toimiiko ilmanvaihto
kuten se on alun perin suunniteltu)
Ilmanvaihto 11 § – jos ilmanvaihtoon kosketaan (rakennetaan uusiksi), sovelletaan (=
noudetaan) uudisrakentamisen vaatimuksia. Mahdollisuus myös poiketa uudisrakentamisen vaatimuksista, jos asia on perusteltavissa. Ilmanvaihto usein unohtuu korjausrakentamisessa – asetus antaa perusteet vaatia ilmanvaihdon tarkastelua ja suunnittelua
korjauksiin
jos tehdään kokonaan uusi ilmanvaihtoratkaisu, on sen täytettävä uudisrakentamisen
vaatimustaso
loppukatselmuksessa on pystyttävä osoittamaan, että toiminta on varmistettu
rakennuksen tiiviys – vuotoilma – riskit
korvausilma-asia mukana asetuksessa -> arvioitava tilanne ennen korjaukseen ryhtymistä
soveltamisalassa tiettyjä vapautuksia
16. Seminaarin osanottajien puheenvuoroja ja havaintoja D2 puutteista ja uusimistarpeesta
 yhteenveto kohdista 1⎼5 ja yleiskeskustelua
 sisäilmasto ja ilmanvaihto, yhteen asetukseen vai erikseen?
 ilmavirrat
 viilennys
 suodatukseen tulossa ISO-standardi korvaamaan nykyisen EN 779- standardin. Vesittääkö ISOstandardi nykyisen suodatinluokituksen?
 Keskustelu jatkuu – painopiste korjausrakentamisen laatutasoon
 Saksan menettelyt – rakennukset puretaan tai parannetaan, keskeisenä tavoitteena on lisätä uusiutuvien energioiden käyttöä ja vähentää maan riippuvuutta tuontienergiasta; ilmanvaihtoa parannetaan usein korjausten yhteydessä, huoneistokohtaiset ratkaisut yleisiä
 Suomessa korjausvelka kasvaa koko ajan
 Saksalaisissa (Berliini) korjatuissa vuokrataloissa ilmanvaihtona lähinnä avattavat ikkunat,
lämmityksessä enemmän järjestelmien uusimista
 Miten rakennuskannassa, jossa ei ole mahdollista toteuttaa keskusilmanvaihtoa? huoneistokohtaiset laitteet, seinäpuhallus (vrt asetus / 11 §)
 miten kaupunkien kohteissa esim. koulut valvotaan että korjauksessa ei heikennetä ilmanvaihdon edellytyksiä? taloudellinen tilanne vaikuttaa
 käyttö ja huolto
 suunnitteluvirheet – ”käyttö- ja huoltovirheet ja -puutteet” – huoltomiehen rooli ja suhtautuminen ratkaisevaa
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 kaikkiin ongelmiin ei pystytä määräyksillä ja ohjeilla vaikuttamaan jatkossakaan
 pitää tuoda esille keinoja seurata järjestelmien toimivuutta, asetetaan joitain ehtoja  automaatio- ja mittausjärjestelmien vaatimukset
 kalliissakin remonteissa tingitään mittaroinnista vaikka sen osuus olisi pieni murto-osa kustannuksista -> miten saataisiin tähän muutos?
 huoltomiehen ammatin arvostuksen nostaminen + koulutus  pätevyydet. Vain näin saataisiin taso nousemaan. Jos kerran suunnittelijat ja työnjohtajat auktorisoidaan, niin miksi ei
huoltomiehiä?
 suodatinten vaihtaminen tarpeen mukaan – indikaattorit
 yksinkertaistaminen – määräykset, järjestelmät – isommat ilmavirrat
 tila voidaan laittaa käyttökieltoon, jos on olemassa riittävän suuri epäilys (KHO:n ennakkopäätös)
 Seisokkiaika, painesuhteet – mitä saa tehdä jne.? Ei sallita rakennuksen yöllistä alipaineisuutta. Painesuhteita ei kentällä ymmärretä, asetetaan muutaman pascalin alipainevaatimuksia ymmärtämättä mitä vaaditaan (kokemuksia yliopistokiinteistöistä ym.)
 järjestelmiä tulisi yksinkertaistaa, eikä automaation varaan pidä laskea liikaa. Automaation
lisääntymiseltä ei kuitenkaan voida välttyä, jos energiatehokkuustavoitteita halutaan saavuttaa
 automaatiota ei saisi jättää asukkaan huoleksi -> turvallisesti vikaantuvat laitteet ja järjestelmät
 tarvitaan suuri kulttuurimuutos toteuttamisprosessissa (säädöt tehdään vajavaisesti, käyttäjä ei tiedä niistä mitään…)  käyttöönottoprosessi kuntoon
 oppilaitosten sosiaalitilat  pyörivä LTO sopii
 pyörivä LTO toimii käyttöajan ulkopuolisessa ilmanvaihdossa ilman ongelmia, vaikka seisokkiaikana ”likaisen” poistoilman osuus suurempi kuin mitä D2:n ohjearvo sallisi. Jos seisokkiaikana rakennus on alipaineinen, on ongelmia käytännössä enemmän
 korjaus ”kevyempään” käyttötarkoitukseen usein tarpeen etenkin suojelukohteissa
 Marko Björkroth on tehnyt aikanaan pyörivän LTO:n käytöstä/käyttömahdollisuuksista selvityksen; tulisi arvioida ennen kuin tehdään uutta tutkimusta
 maksupostitaulukko jälkipainotteisemmaksi, jotta työt tehdään kuntoon
 mitä määräyksiin voidaan laittaa? – mittauspöytäkirjat vaaditaan jo, mutta niiden laatu
usein heikkoa
 prosessi – puolen vuoden jälkeen tarkistus, miten rakennukset toimivat -> checklista
 rakennuksen puhtaus käyttöönottovaiheessa? Otetaanko kantaa? – D2:ssa nytkin ja varmasti jatkossakin
 suodatinratkaisuja
 viemärinhajut – ongelmat muualla kuin ilmanvaihdossa
 Lämpötilan hallinta – ääri-ilmiöiden tuomat ongelmat – viilennystarve, kun ensin käytetään
rakenteelliset keinot?
pitää hallita myös kosteus – pelkkä lämpötilan hallinta ei riitä; lämpötila ei ole vain D2:n
asia
pienissä yhteen suuntaan aukeavissa asunnoissa suurimmat ongelmat, näissä usein vain
yksi avattava ikkuna. Ikkunatuuletus on kyllä hyvä keino, jos sillä on edellytyksiä toimia –
arkkitehtuuri, asuntotyypit/huoneistotyypit
pitäisikö olla eri vaatimukset senioriasunnoissa ja hoitotiloissa ym. - ”vanhoja ihmisiä
asuu kotonaankin”
hinta valitettavasti ratkaisee useimmiten
energiatehokkaan pientalon suunnitteluopas on juuri valmistunut, sen mukaan pelkällä
ilmanvaihdolla ei voida ratkaista lämpötila ongelmia -> muulla keinoin pitää ohjata hyvään suunnitteluun ja rakentamiseen, auringonsuojaus ja muut kuormat otettava huomioon
17. Tutkimustarpeet
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 regeneratiivisen LTO:n käyttö – vaikutus ilmavirtoihin. Ensin käytävä aiempi tutkimusaineisto läpi

18. Seuraavat toimenpiteet ja mahdolliset tulevat seminaarit
 väliraportti tehty
 nyt kootaan aineisto seminaarien, kyselyjen ja kansainvälisten kontaktien pohjalta
 loppuraportin luonnos 10.11.2014 ohjausryhmälle
 loppuraportti valmistuu marraskuun 2014 loppuun
 seminaari hankkeen päätyttyä mahdollinen – ajankohta sovitaan myöhemmin
19. Muut mahdolliset asiat
 Ensi vuoden aikana yritetään saada uusi D2 tehdyksi; tähän myös mahdollisesti käytettävissä uutta tietoa lähes nollaenergiarakentamisesta
20. Seminaarin päättäminen
Pekka Kalliomäki päätti tilaisuuden klo 16.10.

D2-uusimistarveselvitys, seminaari 10.9.2014
osallistujat
Harri
Mervi
Marko
Ralf
Maarit
Timo
Pekka
Pekka
Kaisa
Jyrki
Urpo
Veli-Pekka
Jouni
Pasi
Risto
Martin
Christian
Jarmo
Pekka
Jari
Mikko
Tom
Vesa
Pekka
Paula
Marko
Jorma
Mika
Mikko
Ilkka
Olli
Antti

Aavaharju
Ahola
Björkroth
Carlsson
Haakana
Holopainen
Kalliomäki
Karsimus
Kauko
Kauppinen
Koivula
Lahti
Laurikainen
Leppänen
Lumiaho
Makovy
Mylius
Mäenpää
Mäkinen
Niemi
Nyman
Palmgren
Pekkola
Pietiläinen
Porkola
Pulliainen
Railio
Reinikainen
Saari
Salo
Seppänen
Sirkiä

Vantaa Rakennusvalvonta
Sisäilmayhdistys ry
Sweco Talotekniikka Oy
Ensto Enervent Oy
Ympäristöministeriö
Ins.tsto Mittatyö Ky
Ympäristöministeriö
Tyvene Oy
ympäristöministeriö
Ympäristöministeriö
Insinööritoimisto AX-LVI Oy
SK Tuote Oy
ETS NORD
ins.tsto Leppänen Oy
Energent Oy
Hepacon Oy
Halton Oy
Uponor Suomi Oy
Fläkt Woods Oy
SOK
VTT Expert Services Oy
Ensto Enervent Oy
STM
Genpro Talotekniikka Oy
LVI-talotekniikkateollisuus ry
Rakennustieto Oy
SuLVI
Granlund Oy
VTT Expert Services Oy
LVI-talotekniikkateollisuus ry
SuLVI
Ansitec Oy
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Tiina
Olavi

Strand
Suominen

Suomen LVI-liitto SuLVI ry
Vallox oy
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Liite 6. SuLVIn toisen Webropol-kyselyn tulokset ja kyselyyn vastanneet
D2-kysely, osa 2 - Perusraportti
1. Sisäilmasto: Pitäisikö sisäilma-asioiden olla omassa asetuksessaan, jolloin ne tulisivat paremmin huomioiduksi kaikessa suunnittelussa?
Vastaajien määrä: 49

2. Ilmavirrat: Tulisiko vähimmäisilmanvaihto esittää asetuksessa (sitova määräys), kun
se nyt on ohjetasolla?
Vastaajien määrä: 49

3. Sopiva vähimmäisilmanvaihto on
Vastaajien määrä: 48

55

4. Luettele tiloja, joissa on D2:2012 ohjeessa liian suuret ilmavirrat.
Vastaajien määrä: 35

-

-

-

-

Nykyiset OK
Kaikissa. Sisäilmaluokituksen määritysperuste on paras.
Ilmavirta l/s ei yksinään ole relevantti ilmanlaadun mittari. Tilan olosuhteiden jatkuva mittarointi on
paljon tärkeämpää.
Ei mielestäni missään (2 vastausta).
Ei tiedossa
Asuintilat, Kodinhoitohuone, nyt 15l/s, jos ei tehostus mahdollisuutta, voisiko olla 10l/s?
Lisäaika kytkimellä toimiva tehostus voisi olla hyvä tehostukselle, joka palautuu esim. tunnin jälkeen perus asetukselle. Näin asukas voisi itse vaikuttaa ilmanvaihtoon. Jäisi narinat vähemmälle.
Asuntotilnteissa.
Sauna
Pienet yksiöt, keittiö/kylpyhuoneen yhteenlaskettu ilmamäärä,
Asuntojen saunoissa tulisi riittää pelkkä poisto ja siirtoilma

Toimisto- ja liikerakennusten kahvio- ja taukotilat kategorisesti 5 dm3/sm2 on usein liian paljon.
Ravintolat (3 vastausta), kahvilat 10 dm3/sm2 kaikkialle vaadittuna on liian paljon. On ravintoloita,
joissa tämä on ok mutta liian paljon on kahviloita ja ravintoloiita , joiss 3 dm3/s olisi ihan riittävä.
Ravintolat, pinta-alamitoitus vie liian suuriin kokonaisilmavirtoihin
Pizzerioille usein käytetty 6 dm3/sm2 riittäisi varmasti hyvin monille ravintoloille.
Ravintolat 10 l/hlö, on suurelle osaa tiloja kohtuuton, kun ei ole enää tupakointia tiloissa.
Ravintolat, kahviot
Ravintolatilat, neuvottelutilat.
Hotellihuone (2 vastausta)

mm. kaikki kokoontumistilat
-

-

-

Käytävä- yms tilat joissa oleskellaan vain satunnaisesti (2 vastausta)
Koulujen käytävät (2 vastausta) etenkin alakoulujen osalla. Alakouluissa oppilaiden tulee olla ulkona välitunnit.
Tavaratalo ja kauppakeskukset, joissa hlö määrä vaihtelee ja m2 ilmamäärä aiheuttaa tarpeettoman suuren ilmanvaihdon kun ihmisiä on vähän sisällä= Tarpeenmukaisuus olisi huomioitava tai
mahdollistaa muuttuvan ilmavirran kuorman mukaan
Liikuntatiojen katsomo (2 vastausta) (miten on tarkoitus toteuttaa iv kun katsomo ja liikuntatila ovat
yhtä samaa tilaa?)
Työpaikkojen kahviot/taukotilat (2 vastausta)
Myymälät, aulat, ravintolat, taukotilat. moottoriajoneuvosuojat.
Tilavat myymälät
Parkkihallit, marketit, ravintolat
Luentosali

-

Taukotilat, odotustilat (3 vastausta)
Autopaikoitustilat (nykyiset autot vähäpäästöisempiä)
Moottoriajoneuvosuojien ilmanvaihtomitoitus pitäisi uudistaa kokonaan. 4 * 0,9 dm3/sm2 kauppakeskuksissa perustui ihan erilaisiin autoihin kuin tänä päivänä on liikenteessä.
Muiden kuin asuntojen pukuhuoneet
Muiden kuin asuntojen hygieniatilat (2 vastausta). Pesu- ja pukuhuone ovat sellaisia tiloja, joissa
voisi olla pienempi ilmamäärä (2 vastausta).
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-

opetustiloissa ja lasten päiväkotien ryhmätiloissa ja potilaiden hoitotiloissa on D2 normaalit ilmamäärät, mutta suunnitelmien lähtötiedossa vaaditaan aina sisäilmaluokka S2, mikä on noin 1,5x
enemmän. Perustellaan sitä homeongelmien poistamisella, mutta eihän homeongelmat poistuu
ennen, kuin ymmärretään, että syy on pyörivissä lämmönsiirtimissä ja muutenkin energiatehokkuushulluudessa. Sen sijaista, että yritetään kaiken tavoin täyttää EU Energiadirektiiviä, olisi aikaa
ymmärtää, että Suomi on pohjoismaa, missä pitää tiloja lämmittää ja vaatia muiden pohjois- ja Baltian maiden kanssa kovalla äänellä lämmityshelpotuksia. Terveellinen talo ei saa olla energiatehokas - mikä tarkoittaa, että energiatehokuuden todellinen hinta on kansalaisten terveys

-

Teatterin näyttämö speciaali, henkilömitoituksen mukaan.

-

Korjaamot, erityisesti pienet autokorjaamot

5. Luettele tiloja, joissa D2:2012 ohjeessa liian pienet ilmavirrat.
Vastaajien määrä: 32

-

Ne ovat erikoistapauksia eikä niitä voi säädöksin määritellä.
Kaikki tilat, joissa henkilömäärä on suuri ja m2-pohjainen mitoitus johtaa ilmamäärään alle 8
dm3/sm2.
Ilmavirta l/s ei yksinään ole relevantti ilmanlaadun mittari. Tilan olosuhteiden jatkuva mittarointi on
paljon tärkeämpää.
Tavallaan ei jos tarpeenmukaisuus saadaan huomioiduksi. Muutoin asunnoissa tuppaa jäämään
pieneksi
Ei ole (2 vastausta)
Missään tiloissa ei erityisen liian pieni ilmavirta tällä hetkellä. Tarpeenmukaisuutta lisättävä.
Alle 10 l/s ilmavirtoja ei ole mielekästä esittää mihinkään tilaan eli minimi-ilmavirta tulisi olla 10 l/s,
jos mitoitusohje antaisi sitä pienempiä ilmavirtoja!

-

-

Asuintilat, Kylpyhuone, nyt 15l/s, jos ei tehostusmahdollisuutta, olisiko aihetta 20l/s?
Asuinhuoneet, keittiön tehostus
asuinhuoneet ( neliöperustainen),
asuntojen pesuhuoneet ja wc:t
Asuinrakennus; vaatehuone, talopesula, pesuhuone, Askartelu-/kerhohuone.
Uusissa taloyhtiöissä on ongelmana, että grynderi laittaa juuri ja juuri tai alitehoiset laitteet taloyhtiöihin ja mittauspöytäkirjat tehdään kahvipöydän ääressä. Sitten ilmavirtojen kanssa tapellaan vuosia.
Makuuhuoneet joissa oletetaan olevan vain yksi henkilö
Asuntokeittiö - liesikuvun ohjearvo 20l/s, aivan liian pieni, aiheuttaa paljon reklamaatioita asukkaiden taholta, pitäisi olla vähintään kaksinkertainen.
Selkeä ero liiketila 2 l/s , kampaamo, eläinkauppa (siankorvat yms rehu) kynsistudio siis voimakas
hajukuorma 4 l/s siis selkeä ero

-

Liikuntasali liikuntasalikäytössä (3 vastausta)

-

Nykykoulujen opetustilat (lukiot ja yläkoulut)
Koulut, toimistot, sairaalat, hoitokodit
Luokkatilat, nyt nipin napin 6l/henkilö 60m2 luokkatilassa, johon saa laittaa oppilaita 30 + opettaja.
Toimistohuoneet, jos sama mitoitus avo- tai vastaaville tstotilat

-

Uimahallin tekninen tila kun hallissa avohiekka allassuodatus.

-

Tekninen tila usein alakerrassa jolloin kosteus muhii rakenteisiin.

-

kirjastot aina tunkkaisia
Kirjasto- ja lukusalit sekä varastot
Kuntosalin ilmanvirrat ovat liian pienet.
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-

Henkilöstö- ja lounasravintolat

-

Sairaalan potilashuone, liikuntasali, päiväkodit yleisesti
Sairaalan toimenpidehuone

-

ammattikeittiöt

-

Varastot pitäisi määritellä käyttötarkoituksen mukaa , mitä varastoidaan.
Varastot/irtaimistovarasto

6. Luettele tiloja, jotka pitäisi lisätä ilmanvaihdon ohjetaulukkoon.
Vastaajien määrä: 24

-

Oleskelutilat, makuuhuoneet
Omakotitalot: Tuulikaappi/eteinen ja tekninen tila
Taloyhtiöiden asuinhuoneistot.
asuntolat, vanhainkodit - näiden asuinhuoneet

-

-

Kahvilatyyppiset tilat, jotka eivät ole ravintoloita taikka työmaaruokaloita. Oma luokitus näille. Ilmanvaihto 6 l/s hlö.
Kahvila joita nykyään tehdään kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, vai onko se ruokala vai ravintola?
Ravintolat voisi jakaa eri tyyppeihin malliin:
- yökerhot ja diskot 8 l/hlö
- pubit ja vastaavat seurusteluravintolat 6 l/hlö
- ruokaravintolat 6 l/hlö
- henkilöstöravintolat 6 l/s hlö
Kampaamot
Hajukuormitetut liiketilat voisi palauttaa taulukkoon. Aiemmin oli 4 dm3/sm2 hajukuormitetut liiketilat.
Nyt osa rakennusvalvontavirastoista sallii näihin 3 dm3/sm2 mutta tätä ei ole kirjattu minnekään.

-

eläinten hoitotilat (3 vastausta)
Autotallit autojen lukumäärän mukaan.

-

Sähkö, elektroniikka ja ATK-tilat. Esim. Serveri tilat toimistoissa, suuret sähkökeskukset tms.
Tehdas-/teollisuustyötä tulisi tarkentaa: kevyt/keskiraskas ei paljon kerro.

-

Uima-allastilat on myös hyvin kapea määritelmä. Pitäisi laajentaa tilojen määrittelyä.
Uimahallin kahvila / ravintola
Ei tarvita uusia tiloja (4 vastausta)
Kaikkia tiloja ei vaan voi luetteloida. Suunnittelijan vastuu mitoituksesta tyyppitilojen pohjalta
Ilmavirta l/s ei yksinään ole relevantti ilmanlaadun mittari. Tilan olosuhteiden jatkuva mittarointi on
paljon tärkeämpää.
Ohjetaulukon kohtia pitäisi vähentää

7. Kommentit / täsmennykset vastauksiin / vapaa sana
Vastaajien määrä: 29

-

Tarpeenmukaista ilmanvaihtoa tulee asetustasolla vaatia tiukemmin kuin nykyisin (2 vastausta) D2:ssa siitä on nyt mutta on lähinnä kuollut kirjain
Tarpeenmukainen ohjaus pitää olla mahdollista, raja CO2 :lle alemmas?
Sisäilmastoluokitus on POP
sisäilma-asiat tulevat lisääntymään tulevaisuudessa.
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-

-

Ilmavirta l/s ei yksinään ole relevantti ilmanlaadun mittari. Tilan olosuhteiden jatkuva mittarointi on
paljon tärkeämpää. Mittarointi / läsnäolotunnistus on oikea tapa vaihtaa ilmaa. lpt, CO2, kosteus,
läsnäolo, siinä ehkä tärkeimmät.
Edellä mainitut puuttuvat tilat nimen omaan ohjeena ei määräyksenä, koska varsinkin suuremmissa varsinaisissa datatiloissa asiakkaalla saattaa olla omia vaatimuksia tai hyväksi havaitsemiaan
toteutus tapoja.

1) MItä useampia asetuksia, sitä pintapuolisemmin niitä tarkastellaan. Läpimenoajat lisääntyvät,
kustannukset kasvavat varmasti.
2)Suuret vaatimukset mittaustarkkuudelle luovutuksissa: projektien toimitukset pitenevät ja kustannukset kasvavat.
-

-

Rakentamismääräyskokoelman osittainen muuttaminen asetuksilla ilman vastaavaa määräysosan
ajantasaistamista ( kuten esim Finlex tekee laeille) on aika huonoa hallintotapaa. Nyt näitä pitää itse korjata , jos muutokset nyt ylipäätään huomaa. Esim vaikka uusin D3 muutos asetuksella 1/14
.
Siirtoilman käyttö tulisi sallia (käytävä poistot)
Reg. LTO:n vapaampi käyttö
WC-poiston vapaampi liittäminen yleisp.
Tark.ohjeet jäteilman seinäpuh. ja muuttuvan ilmam. mahd. vaikutuksesta tähän
Energiateh. takia poisto mh tulon tilalle. Tulo oh:n

-

Pienissä tiloissa 8, suuremmissa tiloissa 6 l/s hlö
7 l/s on hyvä kultainen keskitie.
Jollain tavalla vanhat saneerattavat rakennukset pitäisi ottaa huomioon. Aina niissä ei ole mahdollista toteuttaa uusien rakennusten mukaista ilmanvaihtoa, koska vanhat hormit ja rakenteet asettavat käytännön rajat.

Alle 6 litran ilmavirroista aiheutuu helposti ääniongelmia.
Kohta 3: vähimmäisilmanvaihto 6 L/s/hlö MAKUUHUONEESSA.
Yhä pitäisin lähtökohtana että ½-kertainen ilmanvaihto on riittävä. Pienissä asunnoissa tämä monasti ylittyy tilakohtaisten ohjearvojen takia.
Erillispoistojen hallinta pientaloissa (takka, keskuspölynimurit), ilmanvaihdon riittävyys huomioitava
Litra määrät ja desibelitasot henkilöä kohden ja esim. yöaikainen desibelitaso. Nyt koneita on joutunut pitämään isoimmalla asetuksella, mikä aiheuttaa ääntä. Muutoin aamulla päät kipeinä, kun
jäteilmaa liikaa eli ilma ei vaihdu.
pitäisi erikseen eritellä ammattimaisen autokorjaamon ja autotalli/autohallin ja harrastekorjaamojen ilmamäärät. yleensäkki jos suositukset muutetaan määräyksiksi pitäisi tilojen ilmamäärät määritellä käyttöasteenkin mukaisesti tarkemmin.
-

Ohjetaulukot toimineet aika hyvin. Viranomaisen ja suunnittelijan kannalta katsottuna tarkka arvo
paras (asetus). Toisaalta jossakin hallirakennuksessa pitää pystyä soveltamaan. Yksiselitteisyys
kaikille osapuolille selvin ratkaisu.

-

Monet julkiset tilat ja toimistotilat ovat hyvinkin vaihtelevassa käytössä, henkilömäärät vaihtelevat
hyvin paljon kellonajasta ja päivästä riippuen. Määräyksissä pitäisi ehdottomasti olla näiden tilojen
minimi-ilmamäärä (neliöt/henkilöt) ja toisaalta ohjata käyttöä tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon.

-

Tilojen käyttötarkoitusten perusteella asetettu henkilömäärään perustuva mitoitus on periaatteessa
oikein, tulisi vain antaa jonkinlaiset käyttöaika- tai kuormituskertoimet jotta päästäisiin realistiselle
tasolle käyttöajan kuormituksessa. Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon suunnitteleminen ei ole ratkaisu
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-

paloeristys ohjeita voisi parantaa, jättää usein tulkinnan varaa. Kapulakieltä voisi myös vähentää.

-

Tarpeen mukainen ilmanvaihto!

-

Painovoimaisen ilmanvaihdon käyttö ja ainakin kyselyt sen käytöstä ovat lisääntynee. Olisiko syytä
hieman tarkemmin ohjeistaa sitä uudessa D2:ssa?

-

Asiaa harkitessa tulee miettiä myös poikkeavat ratkaisut (painovoimaisen ilmanvaihdon tavoittelu
ym.) sekä pientalokohteet. Korjausrakentaminen tulee myös huomioida, esim. 100 vuotta vanhaan
hirsikouluun voimakas ilmanvaihto voi aiheuttaa täydellisen sisäilmaterveys katastrofin.

-

Sopiva vähimmäisilmanvaihto tulisi määrittää ihmisen hengitysilman tarpeen ja epäpuhtauksien
poistamiseksi tarvittavan ilmavirran mukaan. Eri tiloille tietysti eri arvot.
Jos jotain muuta vielä pitää poistaa, sekin tulee huomioida
Seinäpuhalluksen ”in/out”-päätelaite – tulisi sallia, kriteerit tarvitaan
1. On selvempää jos määräykset ja tekniikka ovat erillään toisistaan
2. Painotus tarpeenmukaisuuteen.
Tilan minimi ilmavirran lisäksi on määriteltävä mitoittava ilmavirta.
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Liite 7. Oma-aloitteisesti lähetetyt kirjalliset kommentit

HKRn kommenteja 17.10.2014 pidetyssä palaverissa
Lisätty OS muistiinpanot
Paikalla:
Marianna Tuomainen
Jukka Forsman
Sari Hilden
Riitta Harju
Mona Förström
Olavi Kovanen
ja
Olli Seppänen

Yleistä
Ohjeita ja opasta tarvitaan
Sisäilma-asetus olisi hyvä
sivu 4 kohta 13) käyttöajalla aikaa, jolloin rakennuksessa tai tilassa oleskellaan tai rakennusta tai tilaa
käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti - tulisi huomioida, että siivoojat ja huolto tarvitsevat ilmanvaihtoa normaalin käyttöajan ulkopuolella
Likaiset ja hygienia tilat pitäisi erottaa toisistaan.
Likaisiin tiloihin tulisi sisällyttää todella likaiset kuten hissikonehuoneet, ryömintätilat, putkikanavat jne

Suunnitelmien vaatimukset mukaan
Huollettavuus, siivottavuus ja käytettävyys mukaan – järjestelmät yleensä liian hienoja
Sähkösuunnittelijat lukevat vain ST-kortteja!!
2.1.2
sisäisiä kuormitustekijöitä ovat myös putkitunneleiden, ryömintätilojen ja hissikuilujen kosteus ja epäpuhtaudet
2.2.1.1
kesäkauden suunnitteluarvo voisi olla korkeampi esim. 23->25 °C
Taulukossa 1 kylpyhuoneen ja pesuhuoneen tavoitelämpötila tulee olla 23 – 24 °C, jotta sisäpinnat kuivuvat suihkun jälkeen
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Ehdoton maksimi pitäisi ottaa mukaan: 30-32 oC – myös STMn asetukseen
Taulukkoon 1 mukaan myös jäähdytystilanne
2.2.1.2
25-> 26-27oC
2.2.1.3
Tähän tulee määritellä ylärajalämpötila, jota ei saa ylittää. Nyt jos viiden tunnin enimmäisjakson keskiarvo on 25 °C, voi sisäilman lämpötila olla 30 °C. Kun määritellään korkein sallittu sisälämpötila, pakottaa
tämä arkkitehteja ja rakennesuunnittelijoita suunnittelemaan rakennukseen varjostuksia, markiiseja ja
passiivisia keinoja sisälämpötilan pitämiseksi kurissa. Rakennuksessa tulee olla tuuletusikkunat, jotta
helteellä voi tuulettaa, jos muuta keinoa ei ole. Vähintäänkin vanhusten palvelukeskuksia ja vanhusten
pitkäaikaissairaanhoitoa varten tarvitaan maksimilämpötilan määrittäminen!
Vanhusten talot erikseen – ilmastointi pakolliseksi?
Tropiikkituulettimet hyväksyttäviä! Vrt EN 15251
2.2.3.3
päiväkotien leikkihuoneissa ei yleensä ole lattialämmitystä- vanhoissa rakennuskissa
Lattialämmitys ei ole enää tarpeen uusissa lämpötehokkaissa rakennuksissa – lattialämmitys vähentää
muuntojoustavuutta, asennettava moduuleittain jos tehdään
Tarpeen enemmän vanhusten palvelutaloissa
2.3.1.3
Taulukkoon 3 mukaan myös mineraalikuidut
2.5.1.1
Valaistuksen häikäisyn rajoittamisesta ei ole mitään ohjetta. Tai naapurin häikäisevästä valaistuksesta.
Määräykset tarvitaan, ongelmana on että S-suunnittelijat eivät tunne Rakennusmääräyksiä, vaan suunnittelevat Sähkötietokorttien mukaan.
3.1.3.5
Kostutusosan jälkeiseen ilmanvaihtokoneen tai kanavan osaan olisi parempi tehdä kiinteä mittauspiste
kosteuden mittausta varten. -OK
3.2.3.1
Jos tiiviissä rakennuksessa ilmanvaihdon tehostaminen tapahtuu liesikuvun tehostetulla ilmavirralla,
aiheutetaan rakennukseen ei-toivottu alipaine. Korvausilma tulee suunnitella, jotta ilmanvaihtoa voidaan hallitusti tehostaa.
Jatkuva ongelma rakennusten vaipan tiivistyessä. Jos poistoa tehostetaan pitäisi samalla tehostaa myös
tuloa!
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3.2.3.3
Muun kuin asuinrakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan ja rakennetaan siten, että käyttöajan ulkopuolella rakennuksen ulkoilmavirta on vähintään 0,15 l/s,m², joka vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,2 l/s huoneessa, jonka vapaa korkeus on 2,5 m. Käyttöajan ulkopuolella voidaan ilmanvaihto toteuttaa pitämällä
hygieniatilojen ilmanvaihtoa jatkuvasti käynnissä tai ilmanvaihdon jaksottaisella käytöllä. Tässä on tärkeää, että ilmanvaihto tapahtuu koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon avulla, ei käyttäen likaisten
tilojen (pelkkää) poistoilmanvaihtoa. Tai sitten ilmanvaihtoa ei käytetä ollenkaan käyttöajan ulkopuolella. Pelkällä koneellisella poistoilmanvaihdolla kuten hygieniatilojen ilmanvaihdolla käyttöajan ulkopuolista ilmanvaihtoa ei saa toteuttaa. Ryömintätilojen ilmanvaihto tulee olla kuitenkin jatkuvasti käynnissä.
Tämä siksi, että yksi merkittävä tekijä rakennusten sisäilmaongelmiin on sisäilman liiallinen alipaineisuus, jolloin korvausilmaa otetaan rakenteiden epätiiveyskohdista, joiden kautta sisäilmaan tulee epäpuhtauksia. Ilmanvaihtoa ei tarvita yöllä eikä viikonloppuisin, kun ilmanvaihto käynnistetään tunti tai
kaksi tuntia ennen käyttöaikaa. Tätä kohtaa varten tulee myös määritellä mikä on hygieniatila. Jos se on
WC, puku- ja pesuhuone niin näiden poistoilmanvaihto voidaan kanavoida pääilmanvaihtokoneen poistoon. Nämä tilat eivät ole likaisia. Todellisten likaisten tilojen kuten putkikanaalien, ryömintätilan, jätehuoneiden, hissikuilujen poistoilmanvaihto tulee kanavoida erikseen ja pitää käynnissä ympäri vuorokauden.
Tämä kohta hiertää – ei voida toteuttaa hygieniatilojen poistolla, vaan pitää hoitaa muulla tavoin. Heräsi
kysymys onko yleensäkään tarpeen lyhyen (yö) seisokin aikana? Riittäisikö tuuletus/käynnistys 1-2 tuntia
ennen.

Tässä tuli esille myös ajatus ilmanvaihdon säädöstä vuodenajan mukaan: talvella vähemmän kesällä
enemmän -eli vanha ilmanvaihdon puolitus kun ulkolämpötila laskee tietyn rajan alle. Tällöin saataisiin
sisäilma kosteus nousemaan ja vältettäisiin vetohaittoja sekä vähennettäsiin energiankäyttöä.
HKRn käsitys tuntui olevan että 6 L/s, hlö on pikemminkin suuri kuin pieni ->5L/s,hlö.
Talvella monessa tilassa 3 L/s,hlö voisi olla riittävä
3.3.1
Painovoimaisen ja koneellisen poistoilmanvaihdon tarvitseman raittiin ilman (korvausilman) suodatus
tulee myös määritellä – mutta miten?
3.4.2.2
Taulukossa kohtaan 2 voidaan lisätä asuntojen WC-tilat ja ne julkisten rakennusten WC-tilat, joiden käyttäjämäärä on pieni (esim. toimistorakennukset). Ei esim. huoltamoiden WC-tiloja, joissa käyttäjämäärät
ovat suuria. Tämä on tullut esille joka paikassa - muutettava
3.5
Palautusilman käyttö tulee kieltää kokonaan. Palautusilmankäyttö ollut ongelma sisäilmaongelmakohteissa!
Palatusilman käyttöä pitäisi rajoitaa (koulut yms)
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3.6 Erittäin huonot kokemukset seinäpuhalluksesta – pitäisi kieltää ja käyttää vain kattopuhallusta tai
reikäkanavia. Seinäpuhalluksen veto-ongelmat tulevat lisääntymään tarpeenmukaisen säädön myötä.
Eritäin huonoja kokemuksia myös allakatoista – ei pitäisi käyttää hygienia syistä
3.6.1.1
Lause: Tuloilma ei saa virrata suoraan oleskeluvyöhykkeen ohi poistoilman päätelaitteisiin tulee muotoilla niin, että kaikki lukijat ymmärtävät tämän oikein, eivät ainoastaan ilmanvaihdon asiantuntijat.
3.7.2.1
Lämmöntalteenottolaitteiden rakenne ja paineet toteutetaan siten, ettei poistoilmaa siirry merkittävästi
tuloilmaan. Miten määritellään ”merkittävästi” ? Onko mahdollista, että päivitetyssä versiossa lukee:,
ettei poistoilmaa siirry ollenkaan tuloilmaan. Loppuuko tähän pyörivien LTO-laitteiden käyttö? Onko se
huono asia?
LTOn painesuhteille tiukemmat vaatimukset jotteivät vuodot olisi niin haitallsia –vai pitäisikä vuodot
ottaa huomioon mitoituksessa kute prEN 13779:ssä.
Roottoreita pitäisi voida käyttää.

3.7.6.1
Rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta. Alipaine ei kuitenkaan saa yleensä olla suurempi kuin 30 Pa. Onko mahdollista, että päivitetyssä versiossa lukee: Rakennus suunnitellaan
tasapainoon ulkoilman paineen kanssa. Tämä siitä syystä, että rakenteiden epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan estettäisiin. Toinen vaihtoehto on: Rakennus suunnitellaan tasapainoon ulkoilman paineen
kanssa tai niin, että rakennus on ulkoilmaan nähden hieman alipaineinen, jotta voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta. Alipaine ei kuitenkaan saa yleensä olla suurempi kuin 5 Pa. Tämän suurempi rakennusten alipaine ei kokemukseni mukaan missään tapauksessa saisi olla!
Nykyinen 30Pa on ihan liina suuri. Pitäisikö asia ilmaista ilmavirtojen pikemminkin kuin paine-erojen
avulla?
3.6.2.2 Kun asuntojen ja käyttäjämääriltään pienten WC- ja pesutilojen poisto siirretään poistoilmaluokkaan 2, johdetaan niiden ilma ulos rakennuksesta yhteisellä kanavistolla.
3.6.2.4.
tämä tulee laajentaa koskemaan myös toimistorakennuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Eli WC- ja vastaavien tilojen poistoilma voidaan kuitenkin johtaa muiden tilojen jatkuvasti toimivaan poistoilmanvaihtojärjestelmään asuin- , majoitus-, toimisto-, koulu- ja päiväkotirakennuksissa.OK
Enintään kahden WC- tai vastaavan tilan tulee laajentaa ainakin kolmeen ellei useampaan. Naiset, miehet , inva WC
3.7.2
64

Jonnekin tämän otsikon alle olisi hyvä kirjoittaa, että jos erityisesti peruskorjauskohteissa tuloilmakanavat on sijoitettava ryömintätilaan, tulee kanavien tiiveysluokalle asettaa erityiset vaatimukset -OK
3.7.4.2
Jos painovoimaista ilmanvaihtojärjestelmää tehostetaan poistoilmapuhaltimella, tuleeko korvausilman
saantia tehostaa myös tuloilmapuhaltimella?
3.7.4.3
Tähän kohtaan tulee lisätä, että liesituulettimen/kuvun vaatima korvausilma tulee ottaa huomioon ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa. Liesituuletin aiheuttaa huoneistoon helposti liian suuren alipaineen, ellei riittävää korvausilman saannista ole varmistettu
3.7.5.2
Voisiko tähän kohtaa olla käytännönläheisempi ohje. Mitoitetaanko todellakin laitteita, kojeita 1000
Pa:n koepaineella. Turha kohta D2:ssa

3.7.6 ja 3.7.7
Rakennus tulee varustaa paine-erohälyttimellä, paineentasausjärjestelmällä tai painetta tasaavalla venttiilillä, jotta ulko- ja sisäilman välinen paine-ero ei kasva 5 Pa suuremmaksi. Jos rakennuksessa on liian
suuri alipaine, rakenteiden liitoskohtien kautta kulkevan korvausilman mukana sisäilmaan tulee mikrobeja.
3.8.2.1
Asuntokohtaisissa ilmanvaihtokoneissa on aina oltava kondenssivedenpoisto.
3.8.4
Miten määritellään haitallisessa määrin. Po Lumi ja sadevesi eivät saa kastella suodattimia.
3.8.4.2
Eikö ilmanvaihtokammioihin kannata aina tehdä veden poisto. Samoin kondenssivedenpoisto.
3.8.5.1
Jäähdytetyt kanavat eristetään diffuusiotiiviillä eristeellä.
4.1.2
Millä menetelmällä ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus on tarkastettava… ja miten?
4.1.2.4
Esim. tähän kohtaan tulee kirjata, että ilmavirrat tulee aina mitata huonekohtaisesti (ei vain runkokanavakohtaisesti)
Liite 1
65

Millä perusteella ulkoilmavirta on välillä 6 l/s, hlö ja välillä 8 l/s, hlö (toimistohuone, neuvotteluhuone,
opetustila, luentosali,…)?
Ulkoilmavirta ja poistoilmavirta tulee olla tilakohtaisesti aina yhtä suuret – taulukoissa on useita kohtia
jotka joissa ilmavirrat ovat erisuuria
Miksi oppilaitoksen liikuntasalin ulkoilmavirta on 2 l/s,m² ja urheilutilan liikuntasalin 4 l/s,m². Oppilaitoksen liikuntasalikäyttö tulee olla tarpeenmukaisesti ohjattavissa
Kun Huom! sarakkeessa on #T tulisi ulkoilmavirta sarakkeessa kertoa, mikä on maksimi ja minimiulkoilmavirta. Eli minkä kahden ääriarvon välillä ulkoilmavirran tulee olla
Ilmanvaihdon tarpeenmukaista käyttöä voisi olla nykyistä enemmän, esim. opetustilat, päiväkodit…
Miksi Keittiötilat kohdassa kahvikeittiön ulkoilmavirta on vain 3 l/s,m² kun poistoilmavirta on 30 l/s, keittiö ? Tällaisella ohjeella on riski, että nämä eivät ole yhtä suuret
Muiden kuin asuntojen hygieniatilat…. Pesuhuoneen, pukuhuoneen ja saunanlöylyhuoneen ulkoilmavirrat ja poistoilmavirrat tulee olla yhtä suuret
Päiväkodeissa yms kokonaisilmavirta tullee ihan liina suureksi jos kaikki tilat toimivat suunnittuilma virralla ja lapset ovat käyttävät kuitenkin vain osaa tiloista kerrallaan
Kaikkein tärkein kommenttimme on se, että ilmanvaihtojärjestelmä tulisi olla säädettävissä niin, että
saavutetaan 0 Pa paine-ero ulko- ja sisäilman välillä ja tämän pitää nimenomaan olla säätötyön tavoitteena. Kun tuloilmasuodattimet likaantuvat, paine-ero muuttuu alipaineiseksi, kunnes taas suodattimet
vaihdetaan. Ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttama alipaine on yksi suuri tekijä sisäilmaongelmien aiheuttajana mahdollistaessaan epäpuhtauksien pääsyn sisäilmaan rakenteiden epätiiveyskohdista.

Taul 2 Liian suuri iv: taukotilat, kopiohuoneet
Avokonttorin dB liian alhainen
Taul 3 liian suuri iv: luentosali (8->6), ryhmätyötila (->4-6), ruokala (6->4) käytävät ja aulat (4->2)
Taulukko 10
Keittiö luvut tarkastettava (nyt liian suuria) koska keittiöiden rooli on muuttunut ja uudet huuvat tulleet
käyttöön.
Ravintila ja koulukeittiöt erikseen. (jakelu ja kuumennuskeittiö). Rasvakanavat pysyvät nykyään täysin
puhtaina kouluissa.
Palvelutalojen iv tarkastettava ja lisättävä!
Käytävät ja odotustilat (taul 7)
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kommentit:
2.2.3
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Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily ja pintalämpötilat
aiheuta epäviihtyisyyttä oleskeluvyöhykkeellä käyttöaikana.
Ikääntyneiden palvelutaloissa, hoivakodeissa yms. voitaisiin käyttää korkeampia sisälämpötiloja, ja pienempiä poisto/ulkoilmavirtoja kuitenkaan heikentämättä sisäilman laatua. Energiansäästö ei saa olla
tärkeämpi tekijä kuin asumisviihtyvyys.
2.4.1
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että rakennuksessa on viihtyisät ääniolosuhteet.
Melulle altistuvien asuntojen (kuten lähellä rakennuksen melua tuottavia LVIS-laitteita sijaitsevien) ääniolosuhteisiin tulisi ennalta, jo suunnitteluvaiheessa, kiinnittää huomiota koskien erityisesti oleskeluhuoneiden sijoittelua.
3.2.2
Oleskelutiloihin on käyttöaikana johdettava terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilman laadun takaava ulkoilmavirta. Yleensä ulkoilmavirta tulee kuitenkin olla vähintään 0,35 (dm3/s)/m2, joka vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,5 1/h huoneessa, jonka vapaa korkeus on 2,5 m.
Ilmanvaihtokerroin ja tähän liittyen ulkoilmavirta voisi olla joissakin tapauksissa käyttötilanteessa pienempi kuin 0,5 1/h, erityisesti lämmityskaudella, kun ulkoilma tuodaan lämmittämättömänä oleskeluvyöhykkeelle ulkoilmalaitteista. Pienissä asunnoissa asukkaat kokevat usein vetoa ja kylmän tunnetta.
Esim. 0,3 1/h voisi olla joissain tapauksessa sekä taloteknisesti että sisäilman terveellisyyttä ajatellen
riittävä ilmanvaihtokerroin, ja samalla se säästäisi energiaa vanhemmissa ilmanvaihtojärjestelmissä.
Tässä tulee kuitenkin huomioida tulossa olevan asumisterveysasetuksen vaatimukset.
Koneellisen poiston ja -tulon kiinteistöissä ilmanvaihtokertoimen vähimmäisvaade 0,5 1/h voi olla ihan
asiallinen myös pienissä asunnoissa.
3.7.6.1
Pelkkä tarkastajan kommentti: - Yli 5 Pa:n alipaineisuus ulkoilmaan, toisiin asuntoihin tai porrashuoneeseen nähden voi lisätä veto- ja kylmyysvalituksien ja myös sisäilman laatuun (hajujen ja pölyn leviämiseen) liittyvien valitusten määrää. Tämä koskee erityisesti koneellisen poiston ja siihen liittyvien ulkoilmaa lämmittämättömien korvausilmalaitteiden järjestelmiä.
Seuraava kommentti ei ehkä ole D2 asiaa, mutta kirjoitan tämänkin vielä: Ryömintätilojen ilmanvaihdon
suunnittelu kaipaa ohjetta! Miten korvausilmaventtiilit tulee sijoittaa? Yksi poistoilmakanava riittää,
mutta onko tätä tutkittu?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Janne Mäki
LVI-insinööri
050-387 5996
Insto Sainio Oy
Olavintie 2, 6. kerros (Veritaksen talo)
20700 TURKU
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Ohjeet ja määräykset on oikein hyvä asia ja niiden on hyvä olla mahdollisimman kattavia ja yksiselitteisiä. Ne saa antaa mahdollisuuden valita eri vaihtoehdoista, mutta nykyinen käytäntö tehdä joka paikassa
vastoin nykyohjetta käytännön syiden takia on huono juttu. Tai hyvä että näin tehdään, mutta olisi ollut
jo aika aiemmin päivittää ohjeistus vastaamaan tekniikan kehitystä ja käytäntöä.

Sain viestin, että teille saa lähettää kommentteja ja muita asioita, mitkä liittyvät tulossa olevaan D2
muutokseen. Yritetään saada määräyskokoelman osa, joka ei ole utopiaa ja jota voi noudattaa.

Pitäisi olla mahdollisuus suunnitella ja rakentaa toimivia, yksinkertaisia ratkaisuja, jotka myös säästää
energiaa. Ei kuulu tehdä tiedettä jokaisesta asuintalosta tai toimistosta.
Toivon teidänkin omissa kommenteissanne huomioivan, että ei määräyksillä eikä ohjeilla tehdä energiatehokkaasta rakentamisesta sellaista, että tarvitaan rakennusvalvonnan tulkintaa tai poikkeuksien hyväksymistä. Pitää pystyä selkeästi suunnitteluvaiheessa katsomaan hyväksyttävät ratkaisut ja eniten
ihmetyttää, miten poistoilma muuttuu käyttökelvottomaksi myrkylliseksi ilmaksi kun se menee poistoventtiilin läpi. Esim. henkilökunnan vessoissa käyttö on hyvin pientä ja ilmamäärä jatkuvasti 20 l/s per
paikka. Jos tuo menee vaikka pyörivään LTO:hon ja vessojen osuus on 10% ja LTO:n ohivuoto poistosta
tulopuolelle on 5%, tarkoittaa sitä, että tuloilmassa on 0,5% ilmaa, mikä on poistettu vessoista. Ja yhtä
aikaa kaikissa vessoissa on tuskin kovaa hajukuormaa. Eli tuollaiset täytyy sallia virallisesti eikä vain epävirallisesti. Muuten ajetaan siihen, että tuo jatkuvasti päällä oleva osa puhalletaan suoraan taivaan tuuliin tai tehdään huonolla hyötysuhteella neste-lto-järjestelmiä.
Asiakasvessat esim. ravintoloissa on asia erikseen ja niiden käyttöasteet on suuremmat ja myös hajukuorma varmana suurempi enkä niitä haluaisi liittää ”vuotaviin” lto-ratkaisuihin.
Ilmamäärämitoitukseen kaipaisi ohjetta, joka huomioisi tarpeenmukaisen ilmanvaihdon. Esim. Swego
seminaareissaan opettaa, että isoissa toimitaloissa on tutkittu, että huonekohtaisesti säädettävä tarpeenmukainen ilmamääräsäätö tarkoittaa sitä, että kokonaisilmamäärä voidaan mitoittaa 20% yhteenlaskettua kokonaisilmamäärää suuremmaksi. Kaikki ihmiset ei ole yhtä aikaa pukuhuoneessa, neuvotteluhuoneessa, taukotilassa eikä toimistohuoneessaan. Käytännössä se tarkoittaa, että D2 mukaan miniminä mitoitettuna tilakohtaisesti jää n. 20% tehostusvaraa. Tai minimillään voi mitoittaa koneen 20%
alle yhteenlasketun D2:n, mitä nyt D2 ei salli. Miten tällainen kohde käyttöönotettaessa säädetään, kaipaisi jonkinlaista virallista ohjetta.
Toiveena on, että ohjeistukset ei pakota monimutkaisiin automaatiojärjestelmiin, koska muu osa lvitekniikasta on käyttöiältään n. 20 – 50v, mutta automatiikka aiheuttaa vuosittaisia huolto- ja uusimiskuluja äkkiä saman verran kuin niillä saa säästöjä ja valitettavan usein käyttäjä ei osaa automatiikkaa käyttää vaan järjestelmä toimii huonosti ja energiaa hukaten vaikka se olisi käyttöönotossa viritetty ja käyttäjän osoittamille henkilöille koulutettu. Niin kauan kuin ei ole pakollista liittää kohteita kaukovalvontaan ammattilaisille, ei kannata monimutkaista automatiikkaa rakentaa kohteisiin, missä ei ole itsellään
pätevää automaatio- tai lvi-alan henkilökuntaa. LVI-ihmisistä on pulaa, joten olisi hyvä, että tavallisella
koulutuksella varustettu ihminen oppisi käyttämään oikein omaa liiketilaansa tai muuta rakennusta.
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Energia-asiat on nyt otettu pois tästä, mutta olisi helppoa ja edullista ottaa lämpöä talteen viemärivedestä raitisilman esilämmitykseen. Kun säätää raitisilmapatterilta palaavan etyleenigykolinesteen lämpötilan kylmimmillään -3C:ssa, ei viemärin LTO-yksikössä ole jäätymisvaaraa. On mahdollista ottaa maalämpöä esilämmitykseen ja maakylmää viilennykseen. Nämä olisi hyvä voida ottaa huomioon vuosihyötysuhdetta laskettaessa. Tai jos poistoilman lämpöä otetaan kesäkaudella käyttöveden esilämmitykseen, olisi hyvä saada käyttää se myös laskennassa hyväksi ja ottaa sille selkeä yksiselitteinen laskentamalli. Hyvin pian tulisi kaupallisia toimijoita myymään valmiita järjestelmiä näille, eikä tarvitsisi tyytyä
vain norjalaisiin tuotteisiin. Mutta nämä pitää olla sellaisia vapaaehtoisia asiakkaille, joilla on omaa ymmärrystä myös ja halua käyttää näitä oikein.
Yhdeksi ilmanvaihdon lämmöntalteenotoksi pitäisi laskea lämpöpumpulla tapahtuva lämmöntalteenotto, vaikka lämpö käytettäisiin muuhun lämmitykseen kuin tuloilman lämmitykseen.
Kun D2 on nyt muutoksen alla, olisi hyvä, että se saadaan mahdollistamaan energia- ja kustannustehokas rakentaminen ja saadaan sieltä pois mahdottomia asioita
kohta 2.2.1.1: määräykset sellaisiksi, että ne pystytään toteuttamaan ilman tieteellistä tutkimusta,
esim. sallittu poikkeama 1,1m korkeudella lattiasta lämmityskaudella on varsin mahdoton saada läpi
koko kohteen. Itsellä on useampia tapauksia, missä asiakas on vaatinut hyvitystä kun heidän asentamansa lämpötilaseuranta on osoittanut joissain huoneissa lämpötilan heittävän hiukan yli jossain kohtaa
päivää. Lämmitysjärjestelmän rakentaminen niin, että se joka huoneessa ja joka tilanteessa täyttää tuon,
on varsin kallis eikä ole kansantaloudellisesti järkevä. Esim. kerrostalossa ei minkään asuinhuoneen lämpötila saisi ylittää talvella +22C. Tämä kohta nykyisessä on utopiaa. Esim. lattialämmityksen reagointinopeus säätöön on varaavan massan takia liian hidas tähän vaatimukseen, toisaalta varaavuudessa on
paljon etuja. Ei ole järkevää rakentaa tekniikkaa niin, että joka huoneessa ja joka kohtaa saadaan pysymään +/- 1C sisällä. Tuo on ollut vaatimuksena kauan, mutta näitä paljon mitanneena tiedän, että joka
rakennuksesta löytyy paikkoja, joka ei täytä tätä vaatimusta.
kohta 2.2.3.2 kuka vastaa näistä? Pitäisi määrätä pääsuunnittelijalle ja laittaa rakennuspuolen määräyksiin. LVI-suunnittelijalla ei määräysvaltaa ja normaali suunnittelusisältö ei sisällä lämpötilamallinnuksia, määritettävä selkeästi, että tilaaja teettää erikseen tällaiset mallinnukset ja ne on jo lupahakemuksessa mukana. Isot lasiseinärakenteet aiheuttaa aina jonkinlaisia lämpöongelmia.
kohta 3.4.2.2 asunnot kokonaisuutena poistoilmaluokka 2 sisältäen keittiön ja WC:n. *1) Ammattikeittiöissä huomioidaan keittiölaitteiden suorittama ilmanpuhdistus. Mikäli laitteista saa osoitukset, että
niistä tuleva ilma täyttää huoneilman vaatimukset, ei rasvapoistoa tai kohdepoistoa vaadita. *2)
kohta 3.4.2.3 samaa tilaa palvelevien ulko- ja jäteilmalaitteiden sijoituksessa ei vaatimusta, käytettävä joko testattua yhdistettyä raitis- ja jäteilmaelintä tai sijoitettava säleiköt eri suuntiin
kohta 3.4.2.5 luokkien 1 ja 2 jäteilma voidaan johtaa seinästä joko erillisenä tai yhdistettyä samaa
tilaa palvelevan raitis- ja jäteilmasäleikön kautta, mitoitustilanteessa jäteilman nopeus 5m/s… *1)
3.6.1.3 lisäys: alle 3m3 varastojen ilmanvaihto voidaan hoitaa oven ylä- ja alaosaan asennetavilla
oviraoilla (Perustelu: asunnoissa usein saa portaiden alle pienen varastokopin, jonne kanavan tuonti on
hyvin hankalaa ja aiheuttaa monen mutkan jälkeen sen, että koko järjestelmä tulee säätää isommalla
jännitteellä ja hukataan taas energiaa ja aiheutetaan turhaa ääntä ja kansantalouden varoja.)
3.6.2.7 lisätty kohta: Poistoilmaluokkien 1-3 poistoilma saadaan johtaa autohalleihin ja kasvitarhoihin
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3.7.2.3 poistoilmaluokan 3 ilmaa saa olla enintään 15%. Perusteluna se, että noissa tiloissa ei ole
kohdepoistoja vaan poistoilma on täysin hengityskelpoista normaalia huoneilmaa, kuten noissa tiloissakin. Pieni sekoittuminen LTO:ssä ei aiheuta yhdistyneen ilmamäärän kärsimistä laadullisesti tai terveydellisesti.
3.8.1.5 nykytekniikalla nuohoukset suoritetaan koneellisesti ja pystytään helposti nuohoamaan
20m matkoja ja ohittamaan kulmat. Sellaisten säätöpeltien välisiin kanaviin täytyy asentaa puhdistusluukut, missä säätöpelti ei ole kokonaan avattavissa (ns. iirispelti)
Liite 1 vetokäyrä. Täsmennettävä pääsuunnittelijan vastuu kylmistä pinnoista aiheutuvaan vetoon.
Käytännössä isot lasi- ja teräsrakenteet ei ole suunnitelmanmukaisia vaan kylmäsiltoja on ja näiden
eteen asennettavan konvektorit pitäisi mitoittaa kaksi-kolmekertaa laskennallista isommaksi, jotta saa
vedon pysäytettyä, mutta niin tehokkaita konvektoreita ei vielä ole keksitty.

Perustelut:
*1) Määräykseen pitää saada suoraan mahdollisuus puhaltaa jäteilma seinästä yhdistetyllä jäte- ja raitisilmaelimellä tiloissa, joissa ei ole vaarallisia tai oleellisesti likaavia aineita ilmassa. Tällaisia tiloja on
mm. asuntojen yhdistetty jäteilma, toimistot, varastot, tekniset tilat, aulat, porraskäytävät, luokat, päiväkotien lepo- ja ryhmätilat, ruokalat, neuvotteluhuoneet, taukotilat.

Kun jäteilma laitetaan läpi seinästä ja huomioidaan kuitenkin läheiset avattavat tuuletusikkunat ja muiden ilmanotot, pienennetään järjestelmän sähkönkulutusta (painehäviö pienenee), vähennetään kattovuotojen riskiä (kattoläpivientejä vähemmän), vähennetään kylmässä tilassa kulkevien kanavien kondenssiriskiä, pienennetään nuohousta tarvitsevien kanavien määrää, pienennetään muiden kerroksien
läpi kulkevien hormien määrää.

Edellyttää tehokkaita rasvasuodattimia ja vaikka aktiivihiilisuodattimien käyttöä näissä tapauksissa.

*2) Nykyään on olemassa monitoimiuuneja ja astianpesukoneita, jotka kierrättävät ilmaa, esijäähdyttävät ja puhdistavat ilman ennen tilaan vapautumista. Testien mukaan tuo laitteista tuleva ilma täyttää
huoneilman vaatimuksen selkeästi. Laitteet ovat huomattavasti tavanomaisia arvokkaampia, mutta ympäristöarvoista kiinnostuneet ketjut käyttää näitä. Suomessa energiatehokkuus pilataan sitten siitä huolimatta laittamalla isot kohde- tai rasvapoistot ja vaaditaan täysimittainen taloudellinen panostus myös
ilmanvaihtoon, vaikka laitteisiin on jo sijoitettu perinteistä iv-ratkaisua suurempi summa. Eli niiden laitteiden lisähinta on suurempi kuin ilmanvaihdon rasvapoiston hinta, eli yritykset tekee päätöksen ympäristö- ja imagosyistä, ei hakemalla pienempää investointihintaa.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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KANNANOTTO RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMAN OSAN D2 RAKENNUSTEN SISÄILMASTO JA ILMANVAIHTO UUSIMISEEN
Kiitämme mahdollisuudesta esittää muutosehdotuksia liittyen rakentamismääräyskokoelman osaan D2
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto sekä ottaa kantaa uudistamistyötä koskevaan selvitykseen.
Osa D2 koskee tällä hetkellä rakennusten sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa. Näistä ilmanvaihdolla on suuri
painoarvo sisällöstä. Uudistuksessa olisi hyvä tasata painotusta koskemaan vahvemmin sisäilmastoa tai
oikeastaan sisäympäristöä niin, että muutkin siihen vaikuttavat suureet ja talotekniset järjestelmät tulisi
käsiteltyä kattavasti. Näin ollen osan nimi tulisi muuttaa esimerkiksi muotoon ”D2 Rakennusten sisäympäristö”.
Tällä hetkellä D2:sen luvussa 2 Sisäilmasto käsitellään mm. rakennuksen valaistusolosuhteita ja lämpöoloja. Näiden molempien osa-alueiden laajempaan tarkasteluun olisi tarvetta. Erityisesti valaistuksen
osalta ohjeistettavaa on paljon energiatehokkaan, terveellisen ja riittävän valon takaamiseksi. Nykyisen
kokoelman osan muutamalla lauseella ei pysty kattamaan eri valaistustiloja ja -tilanteita sekä tarpeenmukaista ja päivänvaloa hyödyntävää ohjausta. Rakennusten lämpöoloihin liittyy vahvasti taas lämmityksen, jäähdytyksen ja sisäisiä lämpökuormia aiheuttavien tekijöiden ohjaus niin tarpeenmukaisesti
kuin ennakoivastikin. Automaattista ohjausta on mahdotonta toteuttaa ilman mittarointia ja sisäolosuhdemittaukset tulisi toteuttaa palvelemaan koko talotekniikkaa. Kaikkien kokoelman osassa käsiteltyjen
taloteknisten järjestelmien järjestelmäkohtainen fyysinen toimivuus ja sijoittelu sekä toimintakunnon
varmistaminen ja käyttöönotto tulisi olla huomioituina.
Lisäksi uuteen kokoelmaan olisi hyvä lisätä oma lukunsa liittyen rakennusten automaatioon. Luvussa
olisi hyvä käsitellä kokoelman osan kannalta olennaisten taloteknisten järjestelmien toimimista kokonaisuutena sekä näiden puitteissa rakennuksen sisäympäristön kokonaisoptimointia. Rakennusautomaatioon liittyvät vahvasti myös seuranta-, raportointi- ja diagnosointiratkaisut.
Rakentamismääräyskokoelman osan D2 päivittämisessä tulee laajasti ottaa huomioon muiden kokoelmien osien sisältö, jotta päällekkäisiltä määräyksiltä vältyttäisiin ja jotta osien sisällöt tukisivat toisiaan.
Esimerkiksi osassa D3 Rakennusten energiatehokkuus otetaan lähes samoihin asioihin kantaa ja pitäisi
tarkoin punnita, millaiset asiat sijoitellaan mihinkin osaan. Lisäksi on olennaista tässä määräykset ja ohjeet eri dokumentteihin erittelevässä uudistuksessa pohtia tarkkaan, mitä määräyksiin kirjataan ja mitkä
asiat siirretään kokoelman osaa ohjeistavaan liitteeseen. Päivitystyössä tulee ottaa mahdollisuuksien
mukaan huomioon alan hyvät standardit ja tukeutua sisällössä niiden hyviksi havaittuihin tapoihin.
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry edustaa noin 3000 sähkö- tai erikoisurakointiyritystä. STUL:n jäsenet vastaavat yli 90 prosentista Suomessa tehtävistä sähkö-, tele-, turva- ja automaatioasennuksista.
Olemme mielellämme mukana oman ja jäsenistömme asiantuntevuudella osan D2 alaamme koskevien
kohtien työstössä parhaimmiksi ja todellisimmiksi.
Lisätietoja antaa tekninen asiantuntija Riikka Liedes, riikka.liedes@stul.fi, puh. 045 7734 8683.
Ystävällisin terveisin
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
Olli-Heikki Kyllönen
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Suomen radonhallinta Oy Lausunnon antajat: Martti Romu, Jari Rantanen, Jarkko Ruokonen
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1. Yleistiedot
Suomen radonhallinta Oy radonmittaus- ja asiantuntijapalveluiden merkittävimpänä tuottajana haluaa olla
osaltaan edistämässä turvallista ja terveellistä tulevaisuuden elinympäristöä.
Valtakunnallisena palvelutuottajana olemme keränneet merkittävän määrän tutkimustietoa rakennusten
radonpitoisuuksista koko Suomessa, sekä suolaisten ihmisten altistuksista radonille.
Olemme olleet antamassa lausuntoa radonista Sosiaali- ja Terveysministeriön pyynnöstä alla mainitusta
direktiivistä:
Neuvoston direktiivi 2013/59/Euratom, annettu 5 päivänä joulukuuta 2013, turvallisuutta koskevien perusnormien vahvistamisesta ionisoivasta säteilystä aiheutuvilta vaaroilta suojelemiseksi ja direktiivien
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom ja 2003/122/Euratom kumoamisesta.
Asia: Säteilylainsäädännön kokonaisuudistus - Arviomuistio säteilylainsäädännön uudistamistarpeista
Asianumero: STM/2321/2014
Lähde:
Eu-virallinen lehti http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:FULL:FI:PDF

2. Johdanto
Lähde: http://www.stuk.fi/sateily-ymparistossa/radon/fi_FI/pohjoismainen_radonsuositus/_print/
Kansainväliset tutkimukset osoittavat vakuuttavasti, että pitkäaikainen altistus radonille lisää riskiä sairastua keuhkosyöpään. Useat asunnoissa ja uraanikaivoksissa suoritetut epidemiologiset tutkimukset vahvistavat tämän tutkimuksen. Kansainvälinen syöväntutkimusjärjestö (IARC) on luokitellut radonin ihmisille
syöpää aiheuttavaksi aineeksi eli karsinogeeniksi (korkein luokitus). Äskettäin valmistunut eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen yhteistutkimus vahvisti, että jopa alhaisilla pitoisuuksilla radon lisää keuhkosyövän riskiä. Lähes kaksi kolmannesta (63 prosenttia) radonin aiheuttamista keuhkosyöpätapauksista
aiheutuu henkilöille, jotka ovat altistuneet alhaisemmille kuin 200 becquereliä kuutiometrissä (Bq/m3)
radonpitoisuuksille.
Suurin osa keuhkosyöpätapauksista aiheutuu henkilöille, jotka ovat altistuneet radonpitoisuuksille, jotka
ovat alle nykyisten asetettujen toimenpiderajojen (200 Bq/m3
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3. Uusia pohjoismaisina suosituksia asuntojen sisäilman radonista
Lähde: http://www.stuk.fi/sateily-ymparistossa/radon/fi_FI/pohjoismainen_radonsuositus/_print/ Laskelmat osoittavat, että jos kaikissa pohjoismaisissa asunnoissa, joissa radonpitoisuus ylittää 200 Bq/m3, saataisiin pitoisuus laskettua tasolle 100 Bq/m3, voitaisiin vuosittain välttää 360 keuhkosyöpäkuolemaa.
Radonpitoisuutta on suositeltavaa pyrkiä alentamaan pohjoismaisten asuntojen osalta myös silloin, kun
radonpitoisuus on alhaisempi kuin 100 Bq/m3. Jos väestön pitkäaikainen radonaltistus saadaan vähenemään
10 prosenttia, vältetään vuosittain noin 130 keuhkosyöpätapausta.
Tehokkain keino vähentää keskimääräisiä radonpitoisuuksia pitkällä tähtäimellä on varmistua siitä, että
uusien asuntojen radonpitoisuudet ovat alhaisia. Uudet asunnot pitää suunnitella ja rakentaa kansallisten
rakennusmääräysten mukaisesti siten, että radonpitoisuuden vuosikeskiarvo on niin alhainen kuin käytännöllisin toimin voidaan saavuttaa.

4. Radontorjunta uusissa asunnoissa
Lähde: http://www.stuk.fi/sateily-ymparistossa/radon/fi_FI/pohjoismainen_radonsuositus/_print/
Uusille asunnoille radonpitoisuuden suositusrajan tulisi olla välillä 100–200 Bq/m3, sekä pyrkimyksenä
saada radonpitoisuuden keskiarvo alle 50 Bq/m3. Kansallisten, alueellisten ja paikallisviranomaisten
tulisi tehdä parhaansa, jotta radonpitoisuuksien seuranta uusissa asunnoissa saadaan kauttaaltaan katetuksi.
Uudet asunnot pitää suunnitella ja rakentaa kansallisten rakennusmääräysten mukaisesti siten, että
radonpitoisuuden vuosikeskiarvo on niin alhainen kuin käytännöllisin toimin voidaan saavuttaa.
5. Radonin vähentäminen vanhoissa asunnoissa
Lähde: http://www.stuk.fi/sateily-ymparistossa/radon/fi_FI/pohjoismainen_radonsuositus/_print/
Vanhoille asunnoille radonpitoisuuden suositusrajan tulisi olla välillä 100–200 Bq/m3. Korjaustoimenpiteitä tulee vauhdittaa. Tavoitteena on saada sisäilman radonpitoisuus vanhoissa rakennuksissa niin alas
kuin se käytännöllisin toimin on mahdollista, alle 100 Bq/m3.
6. Suomalaisen asunnon keskimääräinen radonpitoisuus
Lähde: http://www.stuk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/fi_FI/news_892/_print/
Suomalaisen asunnon keskimääräinen radonpitoisuus on 96 becquerelia kuutiometrissä. Tällöin nykyisistä asunnoista yli puolet täyttää jo tiukimmatkin 100 Bq/m3 radonin enimmäisarvot.
7. Sisäilmaluokat 2008
Vuonna 2008 julkaistut sisäilmaluokat asettavat sisäilman epäpuhtauksille raja-arvot:
S1-luokka on yksilöllinen (enimmäisarvo 100 Bq/m3)
S2 hyvä (enimmäisarvo 100 Bq/m3)
S3 tyydyttävä sisäilmasto (enimmäisarvo 200 Bq/m3)
8. Maailman terveysjärjestö (WHO) ja radon
Lähde: http://www.who.int/ionizing_radiation/env/radon/en/index1.html
Maailman terveysjärjestö (WHO) ohjeistaa radonpitoisuuden enimmäisarvoksi kaikkialle enintään 100
Bq/m3
9. Suomen radonhallinta Oy radonasiantuntija kommentit
Radonaltistustilanteet voivat olla monimutkaisia sikäli, että niissä voi olla mukana useita altistusreittejä
ja vuotuisten yksilöannosten jakauma on tyypillisesti laaja. Yksilölliset annokset vaihtelevat radonriskialueilla kohtuullisista annosmääristä jopa korkean keuhkosyöpäriskin radonaltistuksiin.
Suomen rakentamismääräyskokoelman osaan D2 radonpitoisuuden enimmäisarvoksi tulisi asettaa 100
Bq/m3, joka on toteutettavissa normaalein rakennustavoin ja vakiintunein menetelmin koko Suomessa.
10. Päiväys ja allekirjoitus
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Vantaalla 09.10.2014
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HOK-Elanto
Kiinteistö- ja liikepaikkayksikkö
Kaupintie 14, 00440 Helsinki
PL 53, 00441 Helsinki
Puhelin 010 76 60183
email: kimmo.valtonen@sok.fi
www.hok-elanto.fi
HOK-Elanto ehdottaa tuleviin määräyksiin elintarvikemyymälöiden henkilömääräperusteisen ilmanvaihdon mitoittamisen mahdollistamista ja selkeyttämistä. Oheisissa liitteissä perustelut.
Terveisin
Ehdotuksessa mukana kolme liitettä
LIITE 2
ILMANVAIHDON HENKILÖPERUSTEISEN MITOITUSTAVAN PERUSTELUT 2013
HEI
HOK-Elanto toimii aktiivisesti energiansäästö- ja ympäristöasioissa. Meidän tämän hetken energiansäästötilanne on 17 % vuoden 2009 lähtötilanteeseen nähden. Energiansäästötoimet muodostuvat monesta
eri osa-alueesta (kylmätekniikka, valaistus, LVI-tekniikka…).
Olemme vuoden 2012 aikana tunnistaneet ja varmentaneet käsitystämme, että meidän myymälöiden
(myymäläsalin osalta) ilmamäärät ovat merkittävästi ylisuuret. Tämän aiheuttaa Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 ohjeistus mitoittaa myymälöiden ilmamäärät pinta-alaperusteisesti (2
dm3/s,m2).
Seuraavassa ote määräyksistä ”Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto Määräykset ja ohjeet 2012”
3.2.1
Huonetiloissa tulee olla ilmanvaihto, jolla käyttöaikana taataan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilman laatu.
3.2.1.1
Ilmavirtojen tilakohtaisia ohjearvoja ilmanvaihdon mitoittamiseen esitetään liitteissä 1 ja 2.
Tulkintamme ja tarpeemme mukainen henkilömääräperusteinen ilmanvaihdon mitoitus toteuttaa elintarvikemyymälän määräyksen (kohta 3.2.1). Nykyisten myymälöiden henkilömäärät ovat hyvin HOKElannon tiedossa, joten uusien myymälöiden henkilömäärät on kohtuullisen helppo arvioida ennen rakentamista.
Tehtyjen asiakasmääräanalyysien perusteella maksimihenkilömäärät (mitoittava tekijä) toteutuvat
myymälöissä juhlapyhien alla ja maksimihenkilömäärän ajallinen kesto on noin 1-2 tuntia ruuhkahuippua kohden. Näin ollen vuositasolla ruuhkahuipun ajallinen kesto vuotuisesta aukioloajasta on vain noin
0,2 %. Niin sanottujen arkiruuhkahuippujen henkilömäärät ovat noin 60 - 70% maksimi henkilömäärästä
ja sen ajallinen kesto vuotuisesta aukioloajasta on noin 30 %. Muun ajan ihmismäärät ovat verraten
pieniä mitoitusilmamäärään nähden.
Case S-Market Malminmäki, Malminkorpi 1, 02280 Espoo
S-Market Malmimäessä ilmanvaihto ”lukittiin” ajamaan osailmavirtaa ennen joulun- ja uuden vuoden
pyhiä. Asiakasmäärät selvitettiin aikajaksolta 17.12…31.12.2012. Tallensin testiajankohdalta rakennusautomaatiojärjestelmän trendien datan ohessa olevaan tiedostoon, joka osoittaa lyhykäisyydessään
seuraavaa:
Myymälän pinta-ala 1 300 m2
Nykyinen mitoitusilmamäärä 2 600 dm3/s
Testiajon ilmamäärä: tulo 970 dm3/s, poisto 1 620 dm3/s (tätä pienemmäksi ilmamäärää ei voi käytännössä pienentää)
Maksimi co2-pitoisuus 995 ppm (31.12.2012 klo 18:08)
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Maksimi asiakasmäärä tunnissa (31.12.2012 klo 17-18) 224 henkilöä + henkilökunta noin 10 henkilöä
Henkilömäärämitoituksella riittävä mitoitusilmamäärä myymälään olisi noin 1 500 dm 3/s
Jos henkilömäärä jostakin syystä muuttuu jatkossa oleellisesti esitetyistä, niin simulointiohjelmalla (Idaice) tehty herkkyystarkastelu osoittaa kuinka sisäilman laatu (CO2) muuttuu henkilömäärän lisääntyessä.
Mitoitettavan henkilömäärän hetkellisellä ylityksellä ei ole suurta merkitystä ilmanlaatuun ja kun huomioidaan sen ajallinen vaikutus vuotuisesta aukioloajasta (0,2%).
LIITE 2
ILMANVAIHDON HENKILÖPERUSTEISEN MITOITUSTAVAN PERUSTELUT 2013
Taulukko Tilan hiilidioksidipitoisuus (ppm) eri henkilömäärillä ja ilmavirroilla
Tarpeettoman suuri ilmamäärä aiheuttaa:
- tarpeetonta energiankulutusta (puhallinsähkö ja ilmanvaihdon lämmönkulutus)
- tarpeetonta kylmäkalusteiden energiankulutusta (kesäaikana tarpeetonta kosteutta ja jäähdytyskuormaa myymälään)
- kylmäkalusteiden toiminnallisia ongelmia
- tuotehävikkiä (myymälöissä, joissa ovitetut kylmäkalusteet, kesäaikana tarpeetonta kosteutta ylisuuresta ilmamäärästä johtuen…esim. näkkileipien pehmentyminen)
- ilmanvaihdon tarpeettomia investointeja
- myymälöissä, joissa ovitetut kylmäkalusteet, koneellisen jäähdytyksen toteutuksen (energiankulutus +
investointi). Tämän kaltaisia myymälöitä meillä ei ole vielä, mutta tulevaisuudessa kyllä.
JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUS =>
Esittelisimme ja keskustelisimme teidän kanssa aiheesta, jotta kaikki asiat tulisi huomioiduksi. Keskustelun pohjaksi ehdottaisimme seuraavaa:
- Jatkossa HOK-Elannon kaupunkiin X rakennettavissa myymälöissä voidaan käyttää henkilömääräperusteista ilmamäärämitoitusta. Mitoittava henkilömääräperuste saadaan HOK-Elannolta.
- Uuden mitoituskäytännön myymälöissä jätetään tilavaraus toiselle ilmanvaihtokoneelle, jos henkilömäärät muuttuvat jatkossa oleellisesti tai myymälän käyttötarkoitus muuttuu.
- HOK-Elanto esittää kaupungin X rakennusvalvontavirastolle ensimmäisen uudella mitoitustavalla toteutetun myymälän ruuhkahuippujen toteutuneet ilmanlaadut ja henkilömäärät.
- Ensimmäiseksi pilot-kohteeksi ehdotetaan S-Market X, joka lähtee ilmanvaihtosuunnitteluun piakkoin
- Jos ensimmäisen kohteen tulokset ovat suunnitelmien ja tavoitteiden mukaiset, niin toimintamalli vakiinnutetaan
- Mika Vuolle huomioi asian seuraavassa rakentamismääräyskokoelman osan D2 päivityksessä.
Kuinka näette, että voidaanko ehdotuksemme mukaisesti edetä?
HOK-Elanto
Kimmo Valtonen
Energiankäytön projektipäällikkö
kimmo.valtonen@sok.fi , puh. 010 766 0183
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Olavi TUPAMÄKI, CEO DI RIL
Insinööritoimisto Villa Real Oy
For Sustainable Construction
PL 100
FI-02321 ESPOO
http://www.villareal.fi
http://energiatyhmyrit.real.fi

Hello,
Olette uudistamassa rakentamismääräyksiä D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto 2012.
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Nykyisten määräysten mukaan rakennusten sisäilmastosta säädellään lämpöolot, ilmanlaatu, ääniolosuhteet ja valaistusolosuhteet, mutta sisäilman kosteutta käsitellään vain ohimennen: ei suhteellisen kosteuden (RH) ohjearvoja, ei talvisaikaan tarpeellista kosteuden palauttamista ilmanvaidossa/LTOssa, etc.
Oheisena lähetän käyttöönne pari asiaa koskevaa esitystäni, joista selkeästi käy ilmi sopivan
RHn ylläpitämisen tärkeys, merkitys ja menetelmät: Sisäilmastoseminaari 2012: Irti kosteusfobiasta - kuiva sisäilma on haitaksi ja tuhlaa energiaa, Talotekniikka #5/2012: Kuiva sisäilma on
haitaksi ja tuhlaa energiaa (homeitiön koko 3-40 µm, ei mm <= lehden moka) sekä vielä TM
Rakennusmaailma #7/2012: Rakennusten paremmat energiamääräykset.
Lyhyt ehdotukseni:
(1) Sisäilman suhteellisen kosteuden ohjearvo, asunnot ja toimistot: RH=30-60 % (T=20-24 C)
(2) vaatimus: kosteuden talteenotto - KTO >45 % (kesäaikaan pois päältä kuten LTO nyt),
Terveisin,
olavi
Viestin liitteenä oli myös kolme lehtikirjoitusta
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Marko Björkroth
DI, Johtava asiantuntija
Talotekniikkapalvelut
Mobile +358 50 316 1226
marko.bjorkroth@sweco.fi

Sweco Talotekniikka Oy
Itätuulentie 1
FI-02100 Espoo
Puhelin +358 102 414 000
www.sweco.fi

Kommentteja D2 uudistamiseen
D2:n sisältö voisi koostua pelkistä rakennusten ilmanvaihtoa koskevista määräyksistä ja vaatimuksista,sisältäen myös äänitekniikan.
Ilmanvaihdon suunnittelua, valaistusta ja sisäilmaston laatua käsittelevä ohjeistus voisi olla omassa
osassaan, joka nykyisessä rakentamismääräyskokoelmassa istuisi parhaiten F-osaan. Näiden ohjeiden
tulisi olla muidenkin suunnittelijoiden, erityisesti arkkitehtien, käytössä.

Uuden D2:n sisältö
D2 sisältää vain määräyksiä – käytännössä ilmanvaihdon minimivaatimukset erilaisille rakennuksille. D2
on tarkoitettu LVI-suunnittelijoiden käyttöön.
Rakennuksien ilmanvaihdon mitoituksen perusperiaate pitäisi muuttaa siten, että rakennuksissa
edellytetään olevan (nykyistä selkeämmin) perusilmanvaihto + kuormituksesta riippuva käytön ajan
ilmanvaihto
- ilmanvaihdon tarve koostuu perusilmanvaihdosta (rakennuksesta itsestään aiheutuva ilmanvaihdon
tarve) + rakennuksen käyttäjien/käytön ilmanvaihdon tarpeesta; mitoitusilmavirta on näiden
summa
- perusilmanvaihto määritetään joko neliöpohjaisesti tai ilmanvaihtuvuutena, esim. 0,2 l/h, ja sen
76

mitoituksessa tulee huomioida rakennuksen tyyppi tai käyttötarkoitus ja käytetyt
rakennusmateriaalit
- rakennuksen käytön edellyttävä ilmanvaihdon tarve määritetään joko
o taulukkomitoituksena nykyiseen tapaan (l/s,m² tai l/s,hlö)
taulukkomitoituksen minimiarvot voivat olla nykyisiä ohjearvoja pienempiä, koska
perusilmanvaihto huomioidaan erikseen
o mallintamalla sisäilman laatua, mallintamisessa voidaan huomioida käyttöjaksojen pituus ja
huoneiden ilmatilavuus
mallintamisessa voidaan käyttää vastaavista kohteista kerättyä mittaustietoa,
esimerkiksi suurten kauppakeskusten asiakasmäärät
- mitoituksen tavoitearvona on (henkilöperäisen) hiilidioksidin maksimipitoisuus
Mallintamisen avulla vältetään ilmanvaihdon ylimitoitus ostoskeskuksissa, laajoissa myymälätiloissa,
liikenneasemilla ym. tiloissa, joissa henkilökuormitus ei ole jatkuvaa tai henkilömäärät jäävät alhaisiksi
suhteessa tilan kokoon.
Tarpeenmukaisella ilmamääräsäädöllä varustetuissa rakennuksissa voidaan käyttää
samanaikaisuuskertoimia ilmanvaihtokoneiden mitoituksessa ts. ei tarvitse olettaa, että kaikissa tiloissa
tarvitaan ilmanvaihdon tehostusta samanaikaisesti.
- (ihmisperäisen) hiilidioksidipitoisuuden tavoite- ja maksimiohjearvot
o Vanhoille asuinrakennuksille (korjauskohteet) voi olla tarpeen määrittää muista
rakennuksista poikkeava hiilidioksidin maksimipitoisuus. Nykyisin käytettävä 1200 ppm ja
12 l/s tuloilmavirta makuuhuoneissa aiheuttaa niin suurta vetohaittaa koneellisen poiston
taloissa, että korvausilmaventtiilit suljetaan. Lisäksi lähes kaikilla ulkoseinälle tai ikkunan
karmiin asennettavilla korvausilmaventtiileillä ns. vedoton maksimi-ilmavirta on 8 l/s.
o huom. urheilutiloissa huomioitava normaalia korkeampi hiilidioksidin tuotto
- rakennuksen aurinkosuojauksen ja kesäajan maksimilämpötilojen huomiointi – tämä on
retuperällä erityisesti asuinrakennuksissa
- rakennusmateriaalien vaikutus sisäilman laatuun, rakennuksen perusilmanvaihto
materiaaleista/kuormituksesta (myös tilojen käyttö huomioiden) riippuvaksi
- jatkuvan perusilmanvaihdon tarve – suosituksena (ei ehdotonta vaatimusta), että perusilmanvaihto
olisi käytössä jatkuvasti, myös rakennuksen ollessa tyhjillään
- ilmanvaihdon mitoitus pyrittäessä minimivaatimustasoa parempaan ilmanlaatuun
- rakennuksen painesuhteet
o tulo- ja poistoilmavirtojen tulisi olla pääsääntöisesti tasapainossa ja tavoitteena vain hyvin
vähäinen alipaineisuus, 0…–5 Pa (tiiviit rakennukset)
o rakennuksen korkeus on huomioitava – korkeat rakennukset jaettava vyöhykkeisiin,
porrashuoneet ja hormikuilut mukaan luettuina!
o hissien kautta tapahtuvat ilmavuodot huomioitavat korkeissa rakennuksissa
- huonelämpötilan tavoitearvot, kesä/talvi
o ulkolämpötilan huomiointi (kevyempi vaatetus kesällä)
o nykyiset ulkolämpötilan mitoitusarvot eivät enää riittäviä, mitoittavaa ulkolämpötila
nostettava 25 asteesta?
- ilmanvaihdon toiminnan ja rakennuksen energiankulutuksen mallintamista varten tarvitaan
käyttöprofiilit: asuinrakennukset, toimistorakennukset, oppilaitokset ja päiväkodit, ravintolat ja
hotellit, myymälät, teatterit, urheilutilat ja uimahallit, hoitolaitokset, muut julkiset tilat
- ilmanvaihdon automaatio
o tarpeenmukaisen ilmanvaihdon säädön toteutus (huoneanturien sijoittelu ym.)
o jatkuvatoiminen sisä-ulkoilman paine-eron mittaus korkeisiin rakennuksiin ja kriittisiin
kohteisiin, esim. uimahallit
- huollontarpeen huomiointi
o esim. huoneistokohtaisten ilmanvaihtokoneiden huoltoväli yleensä 3 kk ja suodattimien
vaihtoväli 6 kk, vastaava tilanne on myös korvausilmaventtiilien ja –ikkunoiden kohdalla,
huollon toteutus & kustannukset jäävät nyt monessa uudisrak. ja korjauskohteessa
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huomioimatta!
o huonekohtaisten jäähdytyslaitteiden puhdistustarve, puhallinkonvektorien suodattimet
o poistoilmalaitteiden säännöllinen puhdistus, liesikupujen rasvasuodattimien puhdistus
(asuinhuoneistot)
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Liite 8 Syvähaastattelut

Eräiden yksityiskohtien selventämiseksi suoritettiin seuraavat haastattelut.

15.10 klo 10.30 Mika Reinikainen, Granlund
16.10 klo 10.00 Kimmo Liljeström, Optiplan
17.10 klo 10.00 HKR Jukka Forsman, Marianna Tuomainen, Sari Hilden, Riitta Harju, Mona Förström
Olavi Kovanen
Käytettävissä oli myös Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen kommentit
20.10 klo 10.00 Harri Aavaharju, Vantaan Rakennusvalvonta
20.10 klo 14.00 Ilkka Salo, LVI-talotekniikkateollisuus
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Liite 9. Ilmanvaihtosäännösten kehittämiseen liittyviä tutkimus, selvitys- ja kehitystyötarpeita
luonnos 12.5.2014 /OS

D2 ja D3 (ilmanvaihto) tutkimus/selvitystarpeita
Yleisiä asioita






standardiviittausten päivittäminen ja esittäminen vain ohjeissa.
korjausrakentamisen huomioonottaminen ja integroiminen uudisrakentamista koskevaan säännöstöön
tarkentamisen tarpeen määrittelyn kohdistaminen (toistuvasti SuLVIn kyselyssä esiin tullut seikka)
energiatehokkaan tekniikan mukaan ottaminen energialaskelmiin jotta rakennuttaja saisi myös
laskennallisessa E-luvussa etuja
terminologian tarkastaminen ekosuunnittelumääräyksiä ja uusittavia EN standardeja vastaavaksi

2.2 Lämpöolot (otsikoiden numeroviittaukset määräyksiin ja ohjeisiin D2:2012)
yhdenmukaistamisen tarve STM:n asumisterveysohjeen kanssa esim. kesälämpötila 25/26oC
lämpötilarajan ylitysten tarkempi määrittely käytännön tarpeet huomioon ottaen
tarvitaanko ulkolämpötilan selkeämpää huomioonottamista kesäajan sisälämpötiloissa
huippulämpötilojen ja jäähdytyslaitteiden laskennallisessa tarkastelussa käytettävä sää tulevaisuutta ajatellen
 D2 lämpöoloja koskevien arvojen yhdenmukaistaminen prEN 15251:n ja pohjoismaiset säännösten kanssa
 mahdollisuus/tarve ilman nopeuden käyttämiseksi jäähdytykseen kuten standardissa EN
15251:2007
 tuoko paikannettu/henkilökohtainen lämmitys/jäähdytys tarvetta säännösten muutoksiin
2.3.1 Ilmanlaatu





Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilmassa ei esiinny terveydelle haitallisessa
määrin kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja eikä viihtyisyyttä alentavia hajuja.
(Kursiiviteksti on suoraan D2:2012 määräyksistä ja ohjeista)









Mitä aineita kannatta pitää mukana luettelossa ja miksi?
WHO raja-arvojen mukaiset määräykset ?
Ainakin PM 2.5 mukaan
Vertailu Pohjoismaisiin arvoihin
Selvitys siitä minkälaisia ilmanlaadun mukaisia antureita/laitteita voitaisiin käyttää (VOC, hiukkaset, mixed gas jne)
vertailu EN 15251 arvoihin
Onko joku epäsuora tapa määrittää terveellinen ilman laatu rakennusmateriaalien tai käytön
kautta (15251).
Materiaaleihin liittyvä eurooppalainen standardisointi työ – prEN 15251 tapa määritellä low
emission building
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Yhdenmukaistaminen STM Asuntoterveysoppaan kanssa

2.5 Valaistusolosuhteet
2.5.1 Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että oleskeluvyöhykkeellä voidaan ylläpitää näkötehtävän edellyttämä valaistus käyttöaikana niin, ettei energiaa käytetä tarpeettomasti.
2.5.1.1 Valaistuksen ryhmittely, energiansyöttö ja ohjaus toteutetaan siten, että valaistusta voidaan vaihdella tehtävien toimintojen ja luonnonvalon määrän mukaisesti.







Nykyisellään täysin riittämätön
Mukaan myös valaistuksen arvoja ja valaistuksen laatu
Päivänvalolle enemmän huomiota mukaan erityisesti häikäisy, tulossa myös nykyistä laajemmin
15251 standardiin, min päivänvalosuhde (esim 2%?)
prEN 15251 esitys arvioitava kriittisesti
Valaistuksen säätömahdollisuudet
Pisimmällä ohjeistuksessa Euroopassa lienee Englanti (CIBSEn ohjeet)

3.2.3 Ilmanvaihdon ohjaus käyttötilanteen mukaan
3.2.3.1 Asuinrakennuksen ilmanvaihdon ohjaus suunnitellaan ja rakennetaan niin, että asunnon käyttöajan tehostettu ilmavirta on vähintään 30 % suurempi kuin käyttöajan ilmavirta. Ilmanvaihdon tehostus
toteutetaan yleensä vähintään liesikuvun tehostetulla ilmavirralla liitteen 1 ohjearvojen mukaisesti.
 Mistä 30 % tulee. Onko realistien ja riittävä? Voisiko olla suurempi?
 Miten toteutetaan?
3.2.3.2 Jos ilmanvaihto on asuntokohtaisesti ohjattavissa, voidaan ilmanvaihtojärjestelmä suunnitella ja
rakentaa siten, että ilmavirtoja voidaan ohjata myös käyttöajan ilmavirtoja pienemmiksi. Kun asunnossa
ei oleskella eikä käyttöajan ilmanvaihdolle ole tarvetta esimerkiksi kosteuden hallitsemiseksi, voidaan
ilmanvaihdon ohjaus suunnitella siten, että asunnon ilmavirtaa voidaan pienentää enintään 60 % käyttöajan ilmavirrasta
 Mistä 60 % tulee? Voisiko pienennys olla suurempi?
 Vertailu prEN 15251 arvoihin
 ”Asunnossa oleskelu” on vähän epämääräinen
3.2.3.3 Muun kuin asuinrakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan ja rakennetaan siten, että käyttöajan
ulkopuolella rakennuksen ulkoilmavirta on vähintään 0,15 (dm³/s)/m², joka vastaa ilmanvaihtokerrointa
0,2 1/h huoneessa, jonka vapaa korkeus on 2,5 m. Onko niin suuri kuin 0,15 dm3/s,m2 tarpeen/riittävä.
prEN 15251 päätymässä pienempiin arvoihin.
 Ohjeet siitä miten toteutetaan ja mitä tiloja koskee?
 Voidaanko siirtoilmaa käyttää enemmän ulkoilman asemasta?
 Vertailu myös pohjoismaisiin säännöksiin
3.3 Tuloliman suodatus
Tuloilman suodatustaso määräytyy sisäilman laadulle asetettujen vaatimusten ja ulkoilman laadun perusteella.
Oleskelutilojen tuloilma on yleensä suodatettava.
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3.3.1.1 Tuloilman suodatus suunnitellaan yleensä siten, että ilmansuodattimien erotusaste on vähintään
80 % 1,0 µm:n hiukkasilla suodattimen käyttöiän aikana. Tätä vastaava ilmansuodattimen luokka on F7.
Suodatinkehyksen ja ilman virtaussuunnassa sen jälkeen olevien alipaineisten osien vuotoilmavirta ei saa
merkittävästi heikentää ilmansuodatuksen tehokkuutta.
3.3.1.2 Taajama- ja teollisuusalueiden ulkopuolella ja etäällä vilkasliikenteisiltä liikenneväyliltä sijaitsevien rakennusten tuloilman suodatus suunnitellaan yleensä siten, että ilmansuodattimena on vähintään
karkeasuodatin. Tätä vastaava ilmansuodattimen luokka on G4.






Tämä kohta tarkastettava ja päivitettävä. pr EN 13779 katsottava ja arvioitava kriittisesti, uudet
suodattimien luokitukset otettava mukaan
Euroventin suodatusluokat ja niiden mahdollinen laajamittainen käyttöönotto?
Pitäisikö ottaa myös suodattimille max painehäviö, vaihtovälit jne
Ulkoilman laadun selvempi huomioonottaminen suodatuksen valinnassa kuten prEN 13779:ssä
on ehdotettu – onko mahdollista perustuen mitattuihin ulkoilmatietoihin
Kaasumaisten epäpuhtauksien suodattaminen kuten prEN 13779:ssä on ehdotettu

3.4.2.5 Seinäpuhallus
Luokan 1 jäteilma voidaan johtaa ulos rakennuksen seinässä olevan jäteilmalaitteen kautta seuraavin
edellytyksin:
1) jäteilmalaitteen etäisyys naapuritontista on vähintään 4 m sekä vastapäisestä rakennuksesta vähintään
8 m;
2) ilmavirta on enintään 1 m3/s;
3) jäteilmalaitteen etäisyys samalla seinällä olevista ulkoilma- tai jäteilmalaitteista on vähintään 1,5 m;
sekä
4) ilman nopeus ulospuhallusaukossa on vähintään 5 m/s.




Tarkennettava ja kerättävä aineistoa erityisesti korjausrakentamisen kannalta. Vertailu muihin
maihin.
Ohje näyttää riittävältä – missä vika? Enemmän tiedotusta, hyviä esimerkkejä jne?
Tämä oli SuLVIn kyselyssä eniten kommentoitu yksittäinen asia
Huom! esitin 13779 standardiin lisättäväksi ettei likaista jäteilmaa saisi puhaltaa seinästä. Keskieurooppalaiset torjuivat tämän liian kalliina ja käytännössä vaikeana eli prEN 13779:ään ei tule rajoituksia.

3.5 Palautusilma
Palautus- ja siirtoilmana saadaan käyttää vain ilmanpuhtaudeltaan samanarvoisten tai puhtaampien
tilojen ilmaa, joka ei saa sisältää haitallisia määriä epäpuhtauksia. Palautus- tai kierrätysilman käyttö ei
saa aiheuttaa epäpuhtauksien, erityisesti hajujen, haitallista leviämistä.


Selvitettävä pitäisikö palausilmaa käyttää LTOn asemasta nykyistä enemmän energiasyistä? Palautusilmankäyttö on paljon yleisempää keski- ja etelä Euroopassa. (Tulee olemaan mahdollista
myös prEN 13779:ssä, likaisen poistoilman kierrätystä on kuitenkin rajoitettu)

3.7.2 Epäpuhtauksien leviäminen
Epäpuhtaudet eivät saa haitallisessa määrin päästä leviämään rakennuksessa ilmakanavien tai ilmanvaihtolaitteiden kautta.
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Määräys on riittävä mutta ohjeet tuntuvat jopa tarpeettoman tiukoilta. Voidaanko lieventää?
Esim Painesuhteet LTO:ssa. (prEN13779:ssä mukana mutta lievänä)
3.7.6.1 Rakennuksen painesuhteet


Rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta. Alipaine ei kuitenkaan saa yleensä
olla suurempi kuin 30 Pa.





Tiiviimmän rakentamisen tuomat lisäongelmat – ovatko ne todellisia?
Pitäydytäänkö vielä 30 Pa, aiheuttaako rakennusten parantunut tiiveys tarvetta tarkempaan säätelyyn.
Pitäisikö yksittäiset raot ottaa mukaan, tiivistymisen välttämiseksi?
Tämä säännös ei kuulu keski-eurooppalaisten mukaan ilmanvaihtosuunnittelijalle prEN (13779
sama tavoite yritetään saada aikaan määrittelemällä poisto ja tuloilmavirtojen maksimierot)

3.7.8.2 Paine erojen muuttuminen
Ilmavirtojen tarpeen mukaisen säädön toiminta suunnitellaan sellaiseksi, etteivät rakennuksen ja sen eri
huonetilojen paine-erot muutu haitallisesti.
Miten hoidetaan tiiveyden parantuessa ilmamäärien säädön aiheuttamat paine- erot: takka, liesituuletin ym tehostettava iv
 Voivatko painesuhteet muuttua haitallisiksi käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihdon oleellisesti
pienetessä?
3.8.2.2 Avoimen jäähdytystornin veden kierto


Avoimesta jäähdytystornista ei oteta vettä tuloilman jäähdytykseen suoraan, vaan käytetään erillistä suljettua jäähdytyspiiriä.
 Tarvitaanko erillistä piiriä?
Luku 4 Toimintakunnon varmistaminen ja käyttöönotto
Tämä luku kaipaa remonttia, tiiviys on saanut kohtuuttoman suuren painoarvon muihin asioihin
verrattuna.
 Mukaan suunnitelmalle ja suunnitteluasiakirjoille edellytettävät vaatimukset kuten käyttäjälle
tarkoitetut käyttöohjeet.
 SFP laskenta mukaan, prEN 13779:ssä käsitelty laajalti
 LTO laskenta, prEN 13779:ssä käsitelty laajalti, ekosuunnitteluvaatimukset otettava huomioon
LIITE 1 Ilmavirran, ilman liikkeen ja äänitason ohjearvoja







sivu 24:

Tämä on uusinnassa keskeisin asia. Rakennustyyppikohtaiset asiantuntijaryhmät miettimään
puutteita. Selvitys/kysely missä tiloissa on ollut puutteita liian pienestä ilmanvaihdosta. Oletusarvona voisi lähteä siitä että muualla voidaan pienentää!?
Selvitys siitä missä tiloissa pitäisi edellyttää ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus- ja minkälaisia mahdollisuuksia siihen on nykytekniikkakin käyttäen
Vertailu pohjoismaisiin arvoihin (osittainen selvitys saadaan tämän projektin yhteydessä)
Vertailu prEN 15251 arvoihin ja standardin lukujen kriittinen arviointi

2. kappale: Vähäpäästöisten materiaalien määrittely
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Ulkoilmavirrat on määritelty sisäilman laadun ylläpitämiseksi, kun rakennus- ja sisustusmateriaaleina
käytetään vähäpäästöisiä materiaaleja. Sisäisten ja ulkoisten epäpuhtaus- tai lämpökuormien aiheuttaman pitoisuuden tai huonelämpötilan kohoamisen rajoittaminen ilmanvaihdon avulla edellyttää taulukossa esitettyjä ilmavirtojen ohjearvoja suurempia ilmavirtoja, jotka on otettava huomioon ilmakanavien
mitoituksessa.
lähitulevaisuudessa suomalaisen materiaaliemissioluikituksen kriteereitä on yhdenmukaistettava eurooppalaisia käytäntöjä vastaavaksi
3. kappale


Ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus on yleensä toteutettava vähintään niissä tiloissa, joiden henkilötai epäpuhtauskuormitus vaihtelee merkittävästi.
 Tarpeenmukaisuus selvemmin esiin asetukseen ja ohjeita lisää CO2, RH, henkilökuorma jne
Veto
Kuva 1. Vetokäyrät kuvaavat epäviihtyisyyttä aiheuttavan ilman liikkeen riippuvuutta ilman lämpötilasta.
 15251 periaatteiden soveltuvuus arvioitava
Taulukko 1 Asuinrakennukset
 prEN 15251 periaatteet ja ilmavirrat arvioitava
 Käyttöajan tehostus ilmanvaihtomäärät tarkastettava
Taulukko 2 Toimistot
Johdanto määrittelee ilmanvaihdon perusteeksi henkilömäärän mutta taulukossa ei kuitenkaan
anneta toimistohuoneille iv määrää?
 Onko myös 1,5 L/s, m2:ssä tarkastamisen varaa. Pitäisikö taulukkoon laittaa myös lämpöolojen
hallinnan edellyttämä tyypillinen tuloilmavirta. Pitäisikö palata palautusilman käyttöön vrt Etelä-Eurooppa ja Pohjois-Amerikka.
Taulukko 3 Oppilaitokset


 Tuntuisi olevan OK , mutta miksi koulu ja luentosali ovat erilaiset.
 Pitäisikö erityisesti näissä tiloissa määrätä asetukseen tarpeenmukainen ohjaus?
Taulukko 4 Ravintolat
 10 L/s,hlö tuntuu tarpeettoman suurelta.
 Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ohjausvaatimus?
 Erityisesti hotelleihin ohjausvaatimus!
Taulukko 5 Myymälät ja teatterit
 8->6 L/s,hlö
Taulukko 6
 8->6 L/s,hlö
Taulukko 7 Hoitolaitokset
 Lisättävä palvelutalot taulukkoon
Taulukko 8 Muut julkiset tilat


5 L/s,m2 tuntuu suurelta, jälleen ohjattavuus vaatimus, onko tarpeen antaa tilat näin yksityiskohtaisesti
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Taulukko 9 Työtilat
 Otsikko on harhaanjohtava
 Tarvitaanko koko taulukkoa
Taulukko 10 Ruoanvalmistus ja säilytystilat
?
Taulukko 11 Hygieniatilat


Ohjausvaatimus

LIITE 2 Moottoriajoneuvosuojien ilmanvaihto-ohjeet


Oma selvitys autosuojista, ylipäänsä iv liian suuri?

D3 Rakennusten energiatehokkuus
2.6.1. Ominaissähköteho




laskenta ja lukuarvot tarkastettava myös ekosuunnitteluvaatimusten kanssa
määrittely prEN 13779 mukaiseksi
koneelle ja järjestelmälle omat vaatimukset?

2.6.2 Lämmöntalteenotto
 Onko 45% kokonaisvaatimus enää relevantti- onko se myös liian vaatimaton
 Pitääkö LTO laitteille asettaa ekosuunitteluasetuksen mukaiset vaatimukset
 Voisiko kompensaatiomahdollisuutta rajoittaa
 Voidaanko palautusilman käytöllä päästä samaan vai pitääkö LTO edellyttää joka tapauksessa
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Liite 10. Muutos- ja kehitystarpeita D2:2012 versioon kohdittain koottuna
Kommentit punaisella

D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma
Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
Määräykset ja ohjeet 2012

1/11
Ympäristöministeriön asetus
rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
Annettu Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011
___________

Ympäristöministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 5 päivänä helmikuuta 1999 annetun maankäyttöja rakennuslain (132/1999) 13 §:n nojalla rakentamisessa sovellettaviksi seuraavat määräykset ja ohjeet
rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta.
Määräykset ja ohjeet on ilmoitettu teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja
koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48/EY,
mukaisesti.
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2012 ja sillä kumotaan ympäristöministeriön 22 päivänä joulukuuta 2008 antama asetus rakennusten sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta. Ennen asetuksen voimaantuloa vireille tulleeseen lupahakemukseen voidaan soveltaa aikaisempia määräyksiä ja ohjeita.

Helsingissä 30 päivänä maaliskuuta 2011

Asuntoministeri Jan Vapaavuori
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Yli-insinööri Pekka Kalliomäki

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2010/31/EU (32010L0031); EUVL N:o L 153, 18.6.2010, s. 13

87

D2 SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
YMPÄRISTÖMINISTERIÖ, Rakennetun ympäristön osasto

Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
MÄÄRÄYKSET JA OHJEET 2012

Sisällys
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4

YLEISTÄ
Soveltamisala
Vastavuoroinen tunnustaminen
Määritelmiä
RAKENNUKSEN SISÄILMASTO
Yleistä
Lämpöolot
Ilmanlaatu
Ääniolosuhteet
Valaistusolosuhteet
ILMANVAIHTO
Ilmanvaihtojärjestelmät
Ilmavirrat
Tuloilman suodatus
Ulko- ja jäteilmalaitteiden sijoittaminen

3.5
3.6
3.7
3.8
lettavuus
4
TOIMINTAKÄYT-

Palautus-, siirto- ja kierrätysilma
Ilman jako ja poisto
Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys ja paineet
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja huolILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN
KUNNON VARMISTAMINEN JA
TÖÖNOTTO

LIITTEET
1
Ilmavirtojen, ilman liikkeen ja äänitason
ohjearvoja
2
Moottoriajoneuvosuojien ilmanvaihtoohjeet
Opastavia tietoja

Määräykset on kirjoitettu leveälle palstalle tällä isolla kirjasinkoolla. Määräykset ovat velvoittavia.
Ohjeet on kirjoitettu kapealle palstalle pienellä kirjasinkoolla. Ohjeet eivät ole velvoittavia, vaan

muitakin kuin niissä esitettyjä ratkaisuja voidaan käyttää, jos ne täyttävät rakentamiselle asetetut
vaatimukset.
Selostukset, jotka ovat kapealla palstalla kursivoituna,
antavat lisätietoja sekä sisältävät viittauksia muihin säädöksiin.
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1
YLEISTÄ
1.1 Soveltamisala
1.1.1
Nämä määräykset ja ohjeet koskevat uuden rakennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa. Loma-asuntojen osalta määräykset koskevat vain kokovuotiseen tai talviaikaiseen käyttöön tarkoitettuja rakennuksia.

1.2 Vastavuoroinen tunnustaminen
1.2.1
Milloin näissä määräyksissä ja ohjeissa on annettu tietoa käytettävissä olevista SFS-standardeista, niiden
ohella ja sijasta voidaan käyttää myös muualla Euroopan talousalueella tai Turkissa voimassa olevaa tasoltaan vastaavaa standardia.

1.3 Määritelmiä
1.3.1
Näissä määräyksissä ja ohjeissa tarkoitetaan:
1) hiukkasilla PM10 hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 10 mikrometriä;
2) huonelämpötilalla yleensä ilman lämpötilaa oleskeluvyöhykkeellä. Kun huoneessa on laajoja pintoja,
joiden lämpötila poikkeaa ilman lämpötilasta, käytetään huonelämpötilana operatiivista lämpötilaa. Operatiivinen lämpötila kuvaa sisäilman lämpötilasta poikkeavien pintalämpötilojen vaikutusta ihmisen lämmöntunteeseen;
3) ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemalla lämpömäärällä sitä lämpömäärää, joka tarvitaan ilmanvaihdon
ilmavirran lämmittämiseksi ulkoilman lämpötilasta huonelämpötilaan;
4) ilmanvaihdon poistoilman lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteella lämmöntalteenottolaitteistolla vuodessa
talteenotettavan ja hyödynnettävän lämpömäärän suhdetta ilmanvaihdon lämmityksen tarvitsemaan lämpömäärään, kun lämmöntalteenottoa ei ole;
5) ilmanvaihdolla huoneilman laadun ylläpitämistä ja parantamista huoneen ilmaa vaihtamalla;
6) ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholla (kW/(m3/s)) rakennuksen koko ilmanvaihtojärjestelmän
kaikkien puhaltimien, mahdollisten taajuusmuuttajien ja muiden tehonsäätölaitteiden yhteenlaskettua sähköverkosta ottamaa sähkötehoa jaettuna ilmanvaihtojärjestelmän koko mitoitusjäteilmavirralla tai mitoitusulkoilmavirralla (suurempi näistä);
Selostus
Ilmanvaihtojärjestelmän sähköenergiankulutus sisältää
puhaltimien moottorien sähköenergiankulutuksen lisäksi
lämmöntalteenoton mahdollisten pumppujen ja moottorien
sekä taajuusmuuttajien ja muiden säätölaitteiden
sähköenergiankulutuksen.

Tarpeenmukaiset käytön yleistyessä pitäisi miettiä miten SFP lasketaan (mitoitusilmavirralla vai käyttöprofiilin mukaan)
7) ilmanvaihtokertoimella tunnin kuluessa huonetilaan tai tilasta virrannutta ulkoilmavirtaa huonetilan ilmatilavuutta kohti, (m3/h)/m3 = 1/h;
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8) ilmastoinnilla huoneilman puhtauden, lämpötilan, kosteuden ja ilman liikkeen hallintaa tulo- tai kierrätysilmaa käsittelemällä;
9) jäteilmalla poistoilmaa, joka johdetaan rakennuksesta ulos;

Yleisesti ottaen jäteilma sanaa pidettiin huonona! Voisiko löytyä parempi termi, vrt englanniksi return air ja
exhaust air

10) kierrätysilmalla ilmaa, joka palautuu ainoastaan samaan huonetilaan tai asuntoon;
11) koneellisella tulo- ja poistoilmajärjestelmällä järjestelmää, jolla ilma poistetaan rakennuksesta koneellisesti puhaltimen avulla ja tilalle tuodaan lämmitettyä/jäähdytettyä ja suodatettua ulkoilmaa puhaltimen avulla;
12) koneellisella poistoilmajärjestelmällä järjestelmää, jolla ilma poistetaan rakennuksesta koneellisesti puhaltimen avulla ja tilalle tulee ulkoilmaa sekä ulkoilmalaitteiden kautta että rakenteiden ilmavuotoina;
13) käyttöajalla aikaa, jolloin rakennuksessa tai tilassa oleskellaan tai rakennusta tai tilaa käytetään sen käyttötarkoituksen mukaisesti;
Tässä tulisi ottaa huomioon myös poikkeuksellinen käyttö kuten siivous
14) lämpötilasuhteella lämmöntalteenottolaitteiston lämmönsiirtimen tuloilman lämpötilan muutoksen suhdetta poisto- ja ulkoilman lämpötilojen erotukseen lämmönsiirtimessä;
15) oleskelutilalla huonetilaa, jossa oleskellaan pitempään kuin tilapäisesti. Oleskelutiloja eivät ole esimerkiksi hygieniatilat, pukuhuoneet ja toimistokäytävät;
16) oleskeluvyöhykkeellä sitä osaa huonetilasta, jossa sisäilmastovaatimukset on suunniteltu toteutuvaksi.
Yleensä se on vähintään huonetilan osa, jonka alapinta rajoittuu lattiaan, yläpinta on 1,8 m:n korkeudella
lattiasta ja sivupinnat 0,6 m:n etäisyydellä seinistä tai vastaavista kiinteistä rakennusosista;
Oleskeluvyöhykkeen määrittelyä on pidetty liian tiukkana, koska pieniinkin raja-arvojen ylityksiin voidaan
tarttua hankalissa tapauksissa
17) painovoimaisella ilmanvaihtojärjestelmällä järjestelmää, jonka toiminta perustuu korkeus- ja lämpötilaerojen sekä tuulen aiheuttamiin paine-eroihin. Lämmin sisäilma kevyempänä virtaa poistoilmakanavassa
ylöspäin ja ulos rakennuksesta. Tilalle tulee ulkoilmaa sekä ulkoilmalaitteiden kautta että rakenteiden ilmavuotoina;
18) palautusilmalla ilmaa, joka palautetaan tuloilmana siten, että palautettavassa ilmassa on kahden tai useamman eri huonetilan poistoilmaa;
19) poistoilmalla ilmaa, joka johdetaan huonetilasta pois;
20) siirtoilmalla ilmaa, joka johdetaan tilasta toiseen tilaan;
21) suunnitellulla käyttöiällä rakennukselle, rakennusosalle, talotekniikkajärjestelmälle, sen osalle tai komponentille asetettua käyttöikävaatimusta, jonka määrittelee rakennushankkeeseen ryhtyvä, rakennuttaja tai
suunnittelija; sekä
22) tuloilmalla ilmaa, joka johdetaan huonetilaan.
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Hygiania/märkätilat pitäisi erottaa varsinaisista likaisista tiloista, joita ovat mm. hissikonehuoneet, ryömintätilat, roilot yms teknisluontoiset tilat, ja käsitellä niitä eri tavoin ohjeissa. Molemmat eivät mahdu yhteisen
otsikon alle.
1
6
5

7

2

4
3
8

2

9

8

7

Kuva 1. Ilmavirtojen nimitykset: 1. ulkoilma, 2. tuloilma, 3. siirtoilma, 4. poistoilma, 5. palautusilma,
6. jäteilma, 7. kierrätysilma, 8. sisäilma, 9. ulkoilma (korvausilma).

91

2
RAKENNUKSEN SISÄILMASTO
2.1 Yleistä
2.1.1
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava kokonaisuutena siten, että oleskeluvyöhykkeellä saavutetaan kaikissa tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilmasto.
2.1.1.1
Kustakin erityissuunnitelmasta vastaava henkilö huolehtii siitä, että suunnitelma täyttää osaltaan sisäilmastolle asetetut vaatimukset. Pääsuunnittelija huolehtii siitä, että rakennussuunnitelma ja erityissuunnitelmat muodostavat kokonaisuuden, joka täyttää sisäilmastolle asetetut vaatimukset.
Selostus
Rakentamismääräyskokoelman osassa A2 esitetään määräykset
ja ohjeet rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista.
2.1.1.2
Vastaava työnjohtaja huolehtii rakennussuunnitelman, erityissuunnitelmien ja hyvän rakennustavan mukaisesta työn tekemisestä siten, että sisäilmastolle asetetut vaatimukset täyttyvät.
Selostus
Rakentamismääräyskokoelman osassa A1 esitetään määräykset
ja ohjeet rakennustyön valvonnasta.

2.1.2
Rakennuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilmaston saavuttamiseksi otettava yleensä huomioon seuraavat rakennukseen vaikuttavat tekijät:
1) sisäiset kuormitustekijät kuten lämpö- ja kosteuskuormitus, henkilökuormat, prosessit sekä rakennus- ja
sisustusmateriaalien päästöt;
Tähän voisi lisätä sisäisistä lähteistä ns likaiset tilat kuten ryömintätilat
2) ulkoiset kuormitustekijät kuten sää- ja ääniolot, ulkoilman laatu ja muut ympäristötekijät; sekä
3) sijainti ja rakennuspaikka.
2.1.3
Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilmaston saavuttaminen tulee varmistaa, kun
1) suunnitellaan rakennuksen lämmön- ja kosteudeneristystä sekä ikkunoiden ominaisuuksia;
2) määritellään rakennuksen ulkovaipan, alapohjan ja roilojen ilmanpitävyyttä sekä tilojen välisten rakenteiden ilmanpitävyyttä;
3) valitaan rakennus- ja sisustusmateriaaleja;
4) suunnitellaan rakennuksen talotekniikkajärjestelmiä, niiden käyttövarmuutta ja tilantarvetta;
5) suunnitellaan rakennustyömaan kosteudenhallintaa;
6) suunnitellaan rakennustöiden ja ilmanvaihtojärjestelmän puhtauden hallintaa; sekä
7) laaditaan rakennustyömaan, vastaanoton ja käyttöönoton aikataulua.
2.1.3.1
Terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilmaston aikaansaamiseksi käytetään rakenteellisia keinoja, pienennetään sisäisiä kuormitustekijöitä, rajoitetaan ulkoisten ja sisäisten kuormitustekijöiden vaikutusta, sekä käytetään ilmanvaihto- ja ilmastointiteknisiä keinoja.

2.2 Lämpöolot
92

2.2.1
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että oleskeluvyöhykkeen viihtyisä huonelämpötila voidaan
ylläpitää käyttöaikana niin, ettei energiaa käytetä tarpeettomasti.

2.2.1.1
Oleskeluvyöhykkeen huonelämpötilan lämmityskauden suunnitteluarvona käytetään yleensä lämpötilaa
21 °C. Oleskeluvyöhykkeen huonelämpötilan kesäkauden suunnitteluarvona käytetään yleensä
lämpötilaa 23 °C.
23oC on liian korkea, voisi olla 25oC
Perustellusta syystä voidaan huonelämpötila suunnitella ohjearvosta poikkeavasti. Tällaisia lämmityskauden lämpötilojen tilakohtaisia ohjearvoja esitetään taulukossa 1.
Hyväksyttävä poikkeama oleskeluvyöhykkeen huonelämpötilan lämmityskauden suunnitteluarvosta huonetilan keskellä 1,1 m:n korkeudella on ± 1 °C.
1oC vaatimus on tarpeettoman tiukka.
Taulukko 1. Lämmityskauden huonelämpötilan tilakohtaisia ohjearvoja tiloille, joiden huonelämpötilan
suunnitteluarvo ei ole 21 °C. Ohjearvoja käytettäessä on huolehdittava, ettei viereisten tilojen viihtyisyys
heikkene.
Tila
Porrashuone
Kylpyhuone, pesuhuone
Kuivaushuone
Myymälä
– myymälän kiinteä työpiste
Liikuntahalli
Kirkkosali
Tehdashalli, keskiraskas työ
Autokorjaamo, katsastustilat
Hissikuilu

Huonelämpötila
o
C
17
22
24
18
21
18
18
17
17
17

Kylpyhuoneen lämpötilaksi 23-24oC
Myymälä ->21
2.2.1.2
Rakennuksen käyttöaikana ei oleskeluvyöhykkeen lämpötila yleensä saa olla korkeampi kuin 25 °C.
25oC on liian alhainen erityisesti asunnoissa, yleisenä arvona voisi olla 26-27 oC, vanhusten tilojen osalta voisi olla alhaisempi ja/tai edellyttää jäähdytystä
Hyväksyttävänä lämpimyyden tunteen alentamiskeinona pidettiin myös ilman nopeuden nostamista joka
on myös esitetty EN 15251:ssä (sekä vanhassa että uudessa luonnoksessa)
2.2.1.3
Ulkoilman lämpötilan viiden tunnin enimmäisjakson keskiarvon ollessa korkeampi kuin 20 °C voi
huoneilman lämpötila ylittää tämän arvon korkeintaan 5 °C.
Tämä pitää yhdenmukaistaa D3:n kanssa –eli sama tarkastelutapa molempiin. Ehdoton yläraja mukaan =
30-32 oC. Tarvitaan myös laskentasään tarkastamista.
Tähän vaaditaan säädatan tarkastaminen ja laskentaohjeet sekä käyttöprofiilit – ainakin pitkällä tähtäyksellä. Profiilit ovat jo prEN15251:ssä ja ne laadittiin myös YMn selvityksessä Suomen oloihin.
2.2.1.4
Lämpöolojen ylläpidon suunnittelussa käytetään lämmityskauden mitoittavina ulkoilman lämpötiloina
rakentamismääräyskokoelman osan D3 liitteen 2 taulukossa L2.1 esitettyjä ulkoilman lämpötiloja.
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2.2.1.5
Lämpöolojen ylläpidon suunnittelun perusteena käytettävinä kesäkauden mitoittavina säätietoina voidaan
käyttää esimerkiksi osan D3 liitteen 2 testivuotta tai kesäkauden mitoittavana ulkoilman lämpötilana +25
°C ja ulkoilman entalpiana Lapin läänissä 50 kJ/kg ja muualla Suomessa 55 kJ/kg.
57 kJ/kg yleinen mitoitusarvo – onko tämä D2 asiaa?

2.2.2
Tilojen haitallisen lämpenemisen estämisestä ja kesäajan huonelämpötilan hallinnasta on annettu säännökset
rakentamismääräyskokoelman osassa D3.
Kyllä ne keinot pitäisi luetella tässä eikä pelkästään D3:ssa. Ehdotettiin myös että mukaan otettaisiin myös
aktiivisia keinoja.
2.2.3
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily ja pintalämpötilat aiheuta
epäviihtyisyyttä oleskeluvyöhykkeellä käyttöaikana.
2.2.3.1
Tilakohtaisia oleskeluvyöhykkeen ilman liikkeen ohjearvoja esitetään liitteessä 1.
Ikääntyneille ihmisille korkeammat lämpötilat ja vedon vaaran torjunta.
2.2.3.2
Jos tiloihin suunnitellaan tai rakennetaan sellaisia rakenteita, kuten suuria ikkunapintoja tai laitteita, jotka
aiheuttavat voimakasta lämpösäteilyä tai matalia tai korkeita pintalämpötiloja, huonelämpötila tarkistetaan laskelmin operatiivisen lämpötilan avulla.
Onko turha ilmanvaihto-ohjeessa?
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2.2.3.3
Päiväkotien leikkihuoneet varustetaan yleensä lattian lämmityksellä tai muulla vastaavan viihtyisyyden
aikaansaavalla järjestelyllä
Ei tarpeen uusissa päiväkodeissa, enemmänkin vanhusten tiloissa.Ohje peräisin ajalta jolloin eristystaso
vaatimattomampi kuin nykyisin. Huonontaa muuntojoustavuutta! Kohta voitaisiin poistaa.

2.3 Ilmanlaatu
2.3.1
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilmassa ei esiinny terveydelle haitallisessa määrin
kaasuja, hiukkasia tai mikrobeja eikä viihtyisyyttä alentavia hajuja.
2.3.1.1
Sisäilman hiilidioksidin pitoisuus tavanomaisissa sääoloissa ja huonetilan käyttöaikana on yleensä enintään 2160 mg/m3 (1200 ppm).
2.3.1.2
Sisäilman epäpuhtauksien aiheuttamien terveyshaittojen ehkäisemiseksi rikkidioksidin, typpidioksidin,
hiukkasten, lyijyn, hiilimonoksidin tai bentseenin pitoisuudet ovat yleensä enintään ilmanlaadusta annetun valtioneuvoston asetuksen (711/2001) mukaisia.
2.3.1.3
Sisäilman laadun suunnittelussa käytettäviä epäpuhtauksien pitoisuusarvoja esitetään taulukossa 3. Suunnittelun ohjearvot koskevat kuusi kuukautta käytössä ollutta rakennusta, jonka ilmanvaihto on pidetty jatkuvasti käynnissä käyttöajan ilmanvaihdon ilmavirralla. Pitoisuuksien mittaamisessa käytetään sosiaalija terveysministeriön ohjeessa esitettyjä menetelmiä.
Taulukko 3. Sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuden arvoja rakennuksen sisäilmaston
suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi.
Epäpuhtaus

Yksikkö

Suunnittelun ohjearvo
Pitoisuus enintään

Ammoniakki ja amiinit
Asbesti
Formaldehydi
Hiilimonoksidi
Hiukkaset PM10
Radon
Styreeni

µg/m3
kuitua/cm3
µg/m3
mg/m3
µg/m3
Bq/m3
µg/m3

20
0
50
8
50
200 (vuosikeskiarvo)
1

Tähän samat aineet kuin STMn asetuksessa, pitoisuudet mahdollisesti 0,5-0,75 kertaisina. Mukaan myös
mineraalikuidut. WHOn arvot pohjana, mutta kaikki STM tarkastamana.

Uusille asunnoille radonpitoisuuden suositusrajan tulisi olla välillä 100–200 Bq/m3, sekä pyrkimyksenä saada radonpitoisuuden keskiarvo alle 50 Bq/m3.
2.3.1.4
Muiden epäpuhtauksien pitoisuus voi tavanomaisissa tiloissa olla yleensä korkeintaan 1/10 työpaikkojen
ilman haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista (HTP), kun yksittäisen aineen vaikutus on täysin hallitseva.
Jos ilmassa esiintyy useita haitallisiksi tunnettuja aineita, joiden yhteisvaikutusta ei tunneta, katsotaan hyväksyttävän pitoisuuden ylittyneen, jos



(Ci/HTPi)> 0,1

i
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jossa Ci on mitattu yhden aineen pitoisuus ja HTPi on kyseessä olevan aineen haitalliseksi tunnettu pitoisuus.
Selostus
Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa haitallisiksi tunnetut pitoisuudet asetuksella. HTP-arvot julkaistaan myös sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja-sarjassa.

2.3.2
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että sisäilman kosteus pysyy rakennuksen käyttötarkoituksen mukaisissa arvoissa.
Sisäilman kosteus ei saa olla jatkuvasti haitallisen korkea eikä kosteus saa tiivistyä rakenteisiin eikä niiden
pinnoille tai ilmanvaihtojärjestelmään siten, että se aiheuttaa kosteusvaurioita, mikrobien tai pieneliöiden
kasvua tai muuta terveydellistä haittaa.
2.3.2.1
Jos sisäilman kosteus ylittää arvon 7 g H2O/kg kuivaa ilmaa, kostutetaan huoneilmaa vain painavista syistä esimerkiksi prosessin tai varastoinnin niin vaatiessa. Arvo 7 g H2O/kg kuivaa ilmaa vastaa huoneilman
tilaa, jossa suhteellinen kosteus on 45 %, kun huonelämpötila on 21 °C ja ilman paine on 101,3 kPa.
Sisäilman kostutuksen tarpeellisuudesta tuli myös puoltavia kananottoja. Kuivan sisäilman aiheuttamat
haitat ovat laajalti tiedossa, mutta enemmistö tuntui tukevan kuitenkin nykyistä käsitystä joka mukaan
kostutuslaiteissa on suurempi riski kuin kuivassa sisäilmassa. Sisäilman kosteutta voitaisiin nosta talvella
pienentämällä ilmanvaihtoa kovilla pakkasilla ja käyttämällä kosteutta siirtävää lämmön talteenottoa.
Alhaisesta sisäilman suhteellisesta kosteudesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi vältetään lämmityskauden aikana tarpeettoman korkeita huonelämpötiloja.

2.4 Ääniolosuhteet
2.4.1
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että rakennuksessa on viihtyisät ääniolosuhteet.
2.4.1.1
LVIS-laitteiden tilakohtaisia äänitason ohjearvoja on esitetty liitteessä 1. LVIS-laitteiden ja muiden niihin
rinnastettavien laitteiden äänitehotasot sekä laskelmat järjestelmien aiheuttamista äänitasoista huonetiloissa esitetään erityissuunnitelmissa tai selvityksissä.
Tässä olisi kiinnitettävä huomiota myös ulos asennettujen LVI-laiteiden aiheuttaman sisälle ja ulkoalueille kantautuvaan meluun.
Melutason tavoitearvot on tarkastettava. Niitä on pidetty liina kovina. Olisiko suunnitteluun ja vastanoton
kannalta parempi esittää arvot tyhjälle huoneelle. Avokonttorin äänitaso on liian alhainen.
Selostus
Rakentamismääräyskokoelman osassa C1 esitetään määräykset
ja ohjeet rakenteellisesta ääneneristyksestä ja meluntorjunnasta.
Sen mukaan LVIS-laitteita ja niihin rinnastettavia laitteita ovat
esimerkiksi hissit, vesi- ja viemärilaitteet, kompressorit, ilmanvaihtolaitteet, jäähdytyslaitteet, lämmityslaitteet, keskuspölynimuri, mattoimuri ja talopesulan laitteet, kuten pesukoneet,
lingot, kuivauspuhaltimet ja mankelit. Osan C1:n liitteessä esitetään opastavia tietoja äänitason mittaamisesta.
2.4.1.2
Ulkovaipan ääneneristys suunnitellaan kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki ääneneristykseen vaikuttavat rakennusosat kuten esimerkiksi seinät, ikkunat ja ilmanvaihdon ulko- ja jäteilmalaitteet. Kokonaisuuden on täytettävä asetettu ääneneristysvaatimus.
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Selostus
Asemakaavassa voidaan antaa vaatimuksia ikkunoiden sijoittelusta ja julkisivun ääneneristävyydestä liikennemelua vastaan.
2.4.1.3
Tuotettaessa keinotekoisesti tilan käytön edellyttämää peittoääntä esimerkiksi avotilatoimistossa, on se
tehtävä säädettävillä laitteilla.

2.5 Valaistusolosuhteet
Tämä kohta on täysin turha tässä muodossa. Laajennettava oleellisesti ollakseen
suunnittelua ohjaava. Mukaan myös päivänvalosuhde, joka on myös
prEN15251:ssä.
2.5.1
Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, että oleskeluvyöhykkeellä voidaan ylläpitää näkötehtävän
edellyttämä valaistus käyttöaikana niin, ettei energiaa käytetä tarpeettomasti.
2.5.1.1
Valaistuksen ryhmittely, energiansyöttö ja ohjaus toteutetaan siten, että valaistusta voidaan vaihdella tehtävien toimintojen ja luonnonvalon määrän mukaisesti.
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3
ILMANVAIHTO
3.1 Ilmanvaihtojärjestelmät
3.1.1
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava rakennuksen suunnitellun käyttötarkoituksen ja käytön perusteella siten, että se luo omalta osaltaan edellytykset tavanomaisissa sääoloissa ja käyttötilanteissa
terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle sisäilmastolle.
Selostus
Rakentamismääräyskokoelman osassa A2 esitetään määräykset
ja ohjeet rakennuksen suunnittelijoista ja suunnitelmista.
Selostus
Vaatimukset palon ja savukaasujen leviämisen rajoittamiseksi
rakennuksessa ja rakennuksesta toiseen on annettu rakentamismääräyskokoelman osassa E1. Rakentamismääräyskokoelman
osassa E7 on ohjeita vaatimukset täyttävistä ratkaisuista.

3.1.2
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että se oikein käytettynä, huollettuna ja kunnossapidettynä kestää toimintakuntoisena suunnitellun käyttöiän.
Selostus
Rakentamismääräyskokoelman osassa A4 esitetään määräykset
ja ohjeet rakennuksen ja rakennusosien käyttö- ja huolto-ohjeen
laatimisesta.

3.1.3
Ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa on voitava ohjata ja valvoa.
Ilmanvaihtojärjestelmään on suunniteltava ja asennettava mittauslaitteet tai mittausmahdollisuus tärkeimpien
toiminta-arvojen mittaamista ja toimintojen valvontaa varten.
3.1.3.1
Ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan ohjaus-, säätö- ja valvontalaitteilla, joiden avulla järjestelmän toimintaa voidaan ohjata ja seurata.
3.1.3.2
Toimintojen valvontaa varten ilmanvaihtokone varustetaan yleensä tarkastusluukuilla ja –ikkunoilla.
3.1.3.3
Koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä varustetaan kiinteillä ilmavirran mittausantureilla ja -laitteilla rakennuksen ulko- ja jäteilmavirran mittaamista varten. Jos ilmavirta on alle 0,5 m3/s, voidaan kiinteitä mittauslaitteita korvata siirrettäville laitteille sopivilla mittausyhteillä.
3.1.3.4
Ilmanvaihtokoneiden lämmitys- ja jäähdytyspattereiden tulo- ja lähtöpuolelle asennetaan lämpömittarit.
Lämmöntalteenottolaitteella varustetun ilmanvaihtokoneen ulko-, tulo-, poisto- ja jäteilmavirtaan tarkoituksenmukaiseen paikkaan asennetaan lämpömittarit. Ilmansuodattimille asennetaan paine-eromittarit. Jos
ilmavirta on alle 0,5 m3/s, voidaan kiinteitä mittauslaitteita korvata siirrettäville laitteille sopivilla mittausyhteillä.
3.1.3.5
Kostutusosan jälkeiseen ilmanvaihtokoneen tai kanavan osaan tehdään mittausyhde kosteuden mittausta
varten.
Miel. kiinteä mittauspiste
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3.1.3.6
Mittauslaitteet asennetaan paikkaan, missä ne ovat helposti luettavissa ja mihin on esteetön pääsy helposti
kuljettavia kulkureittejä käyttäen.

3.1.4
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen koneissa ja laitteissa on suoja- ja varolaitteet huoltoa ja kunnossapitoa varten.
3.1.5
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että sen toiminta voidaan hälytystilanteessa
kokonaisuudessaan pysäyttää selvästi merkityllä pysäytyskytkimellä. Pysäytyskytkimen tulee olla helposti
saavutettavassa paikassa.

3.2 Ilmavirrat
3.2.1
Huonetiloissa tulee olla ilmanvaihto, jolla käyttöaikana taataan terveellinen, turvallinen ja viihtyisä sisäilman
laatu.
3.2.1.1
Ilmavirtojen tilakohtaisia ohjearvoja ilmanvaihdon mitoittamiseen esitetään liitteissä 1 ja 2.
Tilakohtaisten ilmavirtoja on kommentoitu raportin kohdassa 4.4 ja liitteessä 2.

3.2.2
Oleskelutiloihin on käyttöaikana johdettava terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sisäilman laadun takaava
ulkoilmavirta.
3.2.2.1
Ulkoilmavirtojen mitoittamiseen käytetään ensisijaisesti tilakohtaisia ohjearvoja, joita esitetään liitteessä
1. Ulkoilmavirta määräytyy ensisijaisesti henkilöperusteen mukaan. Jos henkilökuormituksen mukaiselle
ilmavirtojen mitoitukselle ei ole riittäviä perusteita, käytetään pinta-alaan perustuvaa mitoitusta.
Muihin kuin liitteessä 1 esitettyihin oleskelutiloihin johdetaan ulkoilmavirta, joka on vähintään 6 dm3/s
henkilöä kohti, jos henkilömäärän mukaiselle mitoitukselle on riittävät perusteet.
Yleensä ulkoilmavirta tulee kuitenkin olla vähintään 0,35 (dm3/s)/m2, joka vastaa ilmanvaihtokerrointa
0,5 1/h huoneessa, jonka vapaa korkeus on 2,5 m.
Tämä viimeinen lause kaipaa selvennystä.

3.2.3
Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirtoja on voitava ohjata kuormituksen ja ilman laadun mukaan käyttötilannetta
vastaavasti.
3.2.3.1
Asuinrakennuksen ilmanvaihdon ohjaus suunnitellaan ja rakennetaan niin, että asunnon käyttöajan tehostettu ilmavirta on vähintään 30 % suurempi kuin käyttöajan ilmavirta. Ilmanvaihdon tehostus toteutetaan
yleensä vähintään liesikuvun tehostetulla ilmavirralla liitteen 1 ohjearvojen mukaisesti.
Ilmanvaihdon tehostus ei saa synnyttää liian suurta alipainetta. Tuloilma järjestettävä.
Ilmanvaihdon mitoitusperuste tarkastettava, nyt mitoitus tapahtuu 130% ilmavirroilla. Jos poistoa tehostetaan niin samalla on tehostettava myös tuloa.
3.2.3.2
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Jos ilmanvaihto on asuntokohtaisesti ohjattavissa, voidaan ilmanvaihtojärjestelmä suunnitella ja rakentaa
siten, että ilmavirtoja voidaan ohjata myös käyttöajan ilmavirtoja pienemmiksi. Kun asunnossa ei oleskella eikä käyttöajan ilmanvaihdolle ole tarvetta esimerkiksi kosteuden hallitsemiseksi, voidaan ilmanvaihdon ohjaus suunnitella siten, että asunnon ilmavirtaa voidaan pienentää enintään 60 % käyttöajan ilmavirrasta.
3.2.3.3
Muun kuin asuinrakennuksen ilmanvaihto suunnitellaan ja rakennetaan siten, että käyttöajan ulkopuolella
rakennuksen ulkoilmavirta on vähintään 0,15 (dm³/s)/m², joka vastaa ilmanvaihtokerrointa 0,2 1/h huoneessa, jonka vapaa korkeus on 2,5 m.
Onko 0,15 l/s, m2 sopiva vai liian suuri. EN 15251 antaa myös pienempiä arvoja (0,05 l/s,m2).
Käyttöajan ulkopuolella voidaan ilmanvaihto toteuttaa pitämällä hygieniatilojen ilmanvaihtoa jatkuvasti
käynnissä tai ilmanvaihdon jaksottaisella käytöllä.
Tätä ei voida tehdä hygieniatilojen poistolla, vaan koko ilmanvaihtolaitosta käyttämällä jaksoittain tai
tuulettamalla lyhyiden seisokkien jälkeen 1-2 aikavakion verran ennen käytön alkamista.

3.3 Tuloilman suodatus
3.3.1
Tuloilman suodatustaso määräytyy sisäilman laadulle asetettujen vaatimusten ja ulkoilman laadun perusteella.
On toivottu että painovoimaisen ilmanvaihdon tuloilman suodatukseen otettaisiin kantaa.
Oleskelutilojen tuloilma on yleensä suodatettava.
3.3.1.1
Tuloilman suodatus suunnitellaan yleensä siten, että ilmansuodattimien erotusaste on vähintään 80 % 1,0
µm:n hiukkasilla suodattimen käyttöiän aikana. Tätä vastaava ilmansuodattimen luokka on F7. Suodatinkehyksen ja ilman virtaussuunnassa sen jälkeen olevien alipaineisten osien vuotoilmavirta ei saa merkittävästi heikentää ilmansuodatuksen tehokkuutta.
3.3.1.2
Taajama- ja teollisuusalueiden ulkopuolella ja etäällä vilkasliikenteisiltä liikenneväyliltä sijaitsevien rakennusten tuloilman suodatus suunnitellaan yleensä siten, että ilmansuodattimena on vähintään karkeasuodatin. Tätä vastaava ilmansuodattimen luokka on G4.
Tämä suodatuskohta on uusittava kokonaan EN 779 ja EN 13779 termejä ja periaatteita noudattaen. Taajamien
ulkopuolellakaan ei vanha G4 ole riittävä. Tilalle F7 vastaava suodatin. Huomiota kiinnitettävä PM 2,5 hiukkasiin. Voidaanko vaihtovälin suhteen tehdä jotain. Ainakin suodattimien vaihdettavuuteen on kiinnitettävä huomiota.

3.4 Ulko- ja jäteilmalaitteiden sijoittaminen
Tämä kohta vaatii erityisesti tarkastusta, koska nykyisellään se aiheuttaa tarpeettomia kustannuksia ja vaikeuttaa erityisesti korjausrakentamisessa ilmanvaihdon
ja sisäilman parantamista. Mukaan myös mahdollisuus muuttaa poistoilman
luokkaa suodattamalla.
3.4.1
Ulkoilmalaitteet on sijoitettava siten, että rakennukseen tuleva ulkoilma on mahdollisimman puhdasta.
Ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai rakennusosan kautta.
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3.4.1.1
Ulkoilmalaitteet sijoitetaan taulukon 4 ja kuvan 2 mukaisesti. Taulukossa esitetyt arvot ovat yleensä vähimmäisetäisyyksiä.
Taulukko 4. Ulkoilmalaitteen sijoitus.
Ulkoilmalaitteen etäisyys
Jäteilmalaitteista
Ulkoilman laatua pilaavista lähteistä kuten jätteiden säilytyspaikoista, autojen
pysäköinti- ja lastauspaikoista sekä ajoluiskista, tuuletusviemäreiden ja savupiippujen aukoista, keskuspölynimurin ulospuhalluksesta ja jäähdytystorneista
Tuuletusviemärin ja savupiipun aukosta, jos se on yli 3 m ulkoilma-aukkoa
korkeammalla
Maanpinnasta ja pihatasosta
Kattopinnasta
Etäisyys voi olla pienempi, jos ilmanvaihtoa haittaavan lumipeitteen muodostuminen estetään jyrkän harjakaton avulla, lumisuojuksin tai muulla luotettavalla tavalla.

Etäisyys
m
kuva 2
8

5
2
0,9

Jäähdytystornien osalta etäisyys liian lyhyt.
3.4.1.2
Erillispientaloissa voidaan taulukossa 4 esitetyt vähimmäisetäisyydet alittaa, lukuun ottamatta etäisyyttä
kiinteää polttoainetta käyttävien lämmityskattiloiden ja tulisijojen savuhormeista sekä ulkoilmalaitteen
etäisyyttä kattopinnasta.
3.4.1.3
Piha- tai katutasossa sijaitsevien tilojen huone- tai huoneryhmäkohtaiset ulkoilmalaitteet voivat olla
alempana kuin 2 m maanpinnasta, samoin kuin tilapäiseen oleskeluun tarkoitettujen tilojen ulkoilmalaitteet. Ulkoilmalaitteita ei kuitenkaan sijoiteta piha- tai katutason alapuolella oleviin syvennyksiin.
-vaan mahdollisimman ylös
3.4.1.4
Jos rakennus sijaitsee 50 m:ä lähempänä vilkasliikenteisen ajoväylän keskiviivaa, rakennuksen ulkoilmalaitteet sijoitetaan mahdollisimman ylös, yleensä rakennuksen liikenneväylän vastakkaiselle puolelle. Tie
tai katu katsotaan vilkasliikenteiseksi ainakin silloin, kun keskivuorokausiliikenne on yli 10 000 autoa
vuorokaudessa.
3.4.1.5
Ulkoilmalaitteet sijoitetaan mahdollisen parvekelasituksen ulkopuolelle.

3.4.2
Jäteilma on johdettava ulos siten, ettei rakennukselle, sen käyttäjille tai ympäristölle aiheudu terveydellistä
tai muuta haittaa.
3.4.2.1
Jäteilma johdetaan yleensä rakennuksen korkeimman osan vesikaton yläpuolelle ja puhallus suunnataan
yleensä ylöspäin, jotta jäteilman pääsy ulkoilmalaitteisiin, ikkunoihin ja oleskelualueille estetään.
Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän jäteilmalaite sijoitetaan yleensä rakennuksen harjaviivan yläpuolelle. Poistoa tehostetaan tarvittaessa käyttämällä tuuliohjaimia, -roottoreita tai muita vastaavia laitteita.
Selostus
Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta ja sen
ilmanvaihdosta säädetään toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetulla lailla (693/1976), sellaisena kuin se on laissa
700/2006, valtioneuvoston asetuksella toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (225/1977), sellaisena kuin se on asetuksessa
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963/2006, ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta (964/2006).
3.4.2.2
Jäteilman johtaminen rakennuksesta perustuu seuraavaan poistoilmaluokitukseen:
Poistoilma- Kuvaus ja käytön rajoitus
luokka
1
Poistoilma, joka sisältää vain vähän epäpuhtauksia. Epäpuhtaudet ovat pääasiallisesti
lähtöisin ihmisistä tai rakenteista.

2

3

4

Ilma soveltuu palautus- ja siirtoilmaksi.
Poistoilma, joka sisältää jonkin verran epäpuhtauksia.
Ilmaa ei käytetä muiden tilojen palautusilmana, mutta se voidaan johtaa siirtoilmana
esimerkiksi WC- ja pesutiloihin.
Poistoilma tiloista, joissa kosteus, prosessit,
kemikaalit ja hajut oleellisesti huonontavat
poistoilman laatua.
Ilmaa ei käytetä palautus- tai siirtoilmana.
Poistoilma, joka sisältää pahanhajuisia tai
epäterveellisiä epäpuhtauksia huomattavasti
enemmän kuin sisäilman hyväksyttävät pitoisuudet.
Ilmaa ei käytetä palautus- tai siirtoilmana.

Tilaesimerkki
Toimistotilat ja niiden yhteydessä olevat
pienet varastotilat, yleisöpalvelutilat,
opetustilat, eräät kokoontumistilat sekä
liiketilat, joissa ei ole hajukuormitusta.
Asuinhuoneet, ruokailutilat, kahvikeittiöt,
myymälät, toimistorakennusten varastot,
pukuhuoneet sekä ravintolatilat, joissa
tupakointi on kielletty
Asunnot kokonaisuudessaan luokkaan 2
WC- ja pesutilat, saunat, asuinhuoneistojen keittiöt, jakelu- ja opetuskeittiöt, piirustuksien kopiointitilat.

Ammattimaisessa käytössä olevat:
-vetokaapit, grillit ja keittiöiden kohdepoistot,
- pesuloiden likapyykkitilat.
Autosuojat ja ajotunnelit, maalien ja liuottimien käsittelyhuoneet, elintarvikejätehuoneet, kemialliset laboratoriot, tupakointitilat sekä hotellitilat, joissa tupakointi on sallittu.

Poistoilmaluokkaan 2 pitäisi lisätä vähäisessä käytössä olevat hygieniatilat sekä myös korjata näiden tilojen osuutta poistoilmassa.
Poistoilmaluokan muuttaminen suodattamalle tulisi lisätä. Tällöin saavutettaisiin merkittäviä kustannussäästöjä kun etäisyydet pienenevät ja ulospuhallusaukkojen sijoittelu helpottuu.
Asiaa käsitelty myös prEN13779:ssä.
Onko kattokonehuoneen seinäpuhallus ”seinäpuhallusta”.
Tornitaloissa on voitava käyttää seinäpuhallusta myös konehuoneista, jotka joudutaan sijoittamaan välikerroksiin.

3.4.2.3
Jäteilmalaitteet sijoitetaan taulukon 5 ja kuvan 2 mukaisesti. Taulukossa esitetyt arvot ovat vähimmäisetäisyyksiä.
Näitä etäisyyksiä on pidetty liian suurina.
Samaa tilaa palveleville ulko- ja jäteilma-aukoille omat vaatimukset (lievemmät tai ei mitään)
Ylöspäin suunnatun jäteilmalaitteen etäisyydet voidaan laskea joko laitteen reunasta tai laitteen yläpuolelta pisteestä, jonka etäisyys laitteesta metreinä on 1/3 puhallusnopeuden numeroarvosta m/s.
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Taulukko 5.

Jäteilmalaitteen sijoitus.

Jäteilmalaitteen etäisyys:

Ulkoilmalaitteista
Alapuolella olevista avattavista ikkunoista
Samalla tasolla tai yläpuolella olevista avattavista
ikkunoista tai oleskelutasoista
Maanpinnasta tai pihatasosta
Kattopinnasta
Etäisyys voi olla pienempi, jos ilmanvaihtoa haittaavan lumipeitteen muodostuminen estetään jyrkän harjakaton avulla, lumisuojuksin tai muulla
luotettavalla tavalla.
Naapuritontista (ei koske pientaloja)
Tuuletusviemärin ja savupiipun aukosta,
Painovoimaisen ja koneellisen ilmanvaihdon jäteilmalaitteiden välinen etäisyys

Etäisyys, m
Poistoilmaluokka
1
2
kuva 2
kuva 2
2
2
3
3

3
kuva 2
4
6

4
kuva 2
6
10

2
0,9

2
0,9

3
0,9

5
0,9

2
1
1

2
1
1

5
1
1

8
1
1

Jäteilmalaite
ulkoilmalaitteen
yläpuolella, m

6
4
2

lk 4
, 6,
lk 4
0m
,
³ /s
3,0 3
lk 4
m /s
, 1,5
lk 4
m3 /s
lk 3 , alle
lk 1
0,3 3
m/
ja
s
2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Ulkoilma- ja
jäteilmalaitteiden
vaakasuora etäisyys, m

lk 4, 6,0 m
³ /s

m3 /s

alle 0
,

lk 4, 3,0

8

lk 4,

6
lk 3

Jäteilmalaite
ulkoilmalaitteen
alapuolella, m

4

lk 4, 1
,5 m3 /s

3 m3 /

s

2

lk
1

ja

2

2

10
12

Kuva 2. Jäte- ja ulkoilmalaitteiden väliset etäisyydet. Viivojen väliarvot voidaan arvioida.

3.4.2.4
Porrashuoneiden, hissikuilujen ja teknisten tilojen jäteilma voidaan johtaa rajoituksetta ulos rakennuksesta. Sitä ei kuitenkaan ohjata uloskäytäville tai oleskelualueille.
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3.4.2.5
Luokan 1 jäteilma voidaan johtaa ulos rakennuksen seinässä olevan jäteilmalaitteen kautta seuraavin edellytyksin:
1) jäteilmalaitteen etäisyys naapuritontista on vähintään 4 m sekä vastapäisestä rakennuksesta vähintään 8
m;
2) ilmavirta on enintään 1 m3/s;
3) jäteilmalaitteen etäisyys samalla seinällä olevista ulkoilma- tai jäteilmalaitteista on vähintään 1,5 m;
sekä
4) ilman nopeus ulospuhallusaukossa on vähintään 5 m/s.
Tarkennettava. Konehuoneissa on normaalia että käytetään seinäpuhallusta. Pitäisi myös muuttaa niin että
asuntokohtainen seinäpuhallus tulisi mahdolliseksi, myös silloin kun etäisyydet eivät toteudu (yhdistelmälaitteet, joiden toimivuus on varmennettu rakennustuoteasetuksen mukaisesti esim. tyyppihyväksynnällä).
3.4.2.6
Seinään asennettava jäteilmalaite sijoitetaan yleensä liikenneväylän tai paikoitusalueen puoleiselle seinälle.
Jos seinustalla on tuuliesteitä, esimerkiksi parvekeseiniä tai sisänurkkauksia, jotka muodostavat soppitiloja, jäteilma- ja ulkoilmalaitteita ei sijoiteta samaan soppitilaan.
3.4.2.7
Jos jäteilmalaitteen yläpuolella on räystäs, erkkeri tai muu seinästä ulkoneva rakennusosa, sijoitetaan laite
ulkoneman verran sen alapuolelle tai laite kanavoidaan ulkoneman etureunan tasoon.

3.5 Palautus-, siirto- ja kierrätysilma
3.5.1
Palautus- ja siirtoilmana saadaan käyttää vain ilmanpuhtaudeltaan samanarvoisten tai puhtaampien tilojen
ilmaa, joka ei saa sisältää haitallisia määriä epäpuhtauksia. Palautus- tai kierrätysilman käyttö ei saa aiheuttaa epäpuhtauksien, erityisesti hajujen, haitallista leviämistä.
Palautusilman käyttörajoituksia pitäisi lieventää ja selvittää tarkemmin edut ja haitat. Eurooppalainen käytäntö on suvaitsevaisempi. Palautusilman käytön haitat tulevat esille vain ongelmarakennuksissa, joissa erityisiä epäpuhtauslähteitä.

3.5.1.1
Palautusilmana ei käytetä kohdan 3.4.2.2 mukaisten poistoilmaluokkien 2, 3 ja 4 ilmaa.
3.5.1.2
Palautusilmaa ei käytetä seuraavien tilojen tuloilmana:
1) asuinhuoneistot;
2) ammattimaiset keittiöt;
3) majoitus- ja ravitsemusliikkeiden ja sisäoppilaitosten majoitusosastot;
4) sairaanhoito-, huolto- ja rangaistuslaitosten ja vastaavien majoitusosastot;
5) ravintolat ja kahvilat; sekä
6) muut erityisen puhtaana pidettävät tilat, jollei palautusilmaa puhdisteta vähintään siten, että ilmansuodattimien erotusaste on vähintään 80 % 1,0 µm:n hiukkasilla suodattimen käyttöiän aikana. Tätä vastaava ilmansuodattimen luokka on F7.

Tarkempia ohjeita kierrätys-, palautus ja siirtoilman käytölle.
3.5.1.3
Asuinhuoneiston sisällä ilman kierrätykseen voidaan käyttää poistoilmaluokan 2 ilmaa.
3.5.1.4
Palautusilma ja usein myös kierrätysilma on yleensä suodatettava.
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3.6 Ilman jako ja poisto
3.6.1
Tuloilma on johdettava huonetiloihin siten, että ilma virtaa koko oleskeluvyöhykkeelle vedottomasti ja poistaa tehokkaasti huonetilassa syntyvät epäpuhtaudet käyttöaikana. Likaantunut ilma ei saa palautua haitallisessa määrin takaisin oleskeluvyöhykkeelle.
Tämä tulee nousemaan keskeisiksi asiaksi kun siirrytään enemmän tarpeenmukaiseen säätöön, jolloin pienennetyillä ilmavirroilla vetovalitusten vaara on suuri, erityisesti käytettäessä seinäpuhallusta (kattohajottajat
ja reikäkanavat toimivat paremmin).
3.6.1.1
Ilmanvaihto suunnitellaan mahdollisimman tehokkaaksi siten, että tuloilma virtaa koko oleskeluvyöhykkeelle ja epäpuhtaudet kulkeutuvat suoraan poistoilman päätelaitteisiin leviämättä huonetilaan. Tuloilma
ei saa virrata suoraan oleskeluvyöhykkeen ohi poistoilman päätelaitteisiin.
Tämä kohta ei aukea tavalliselle lukijalle.
3.6.1.2
Ilmanjakolaitteiden, ulkoilman sisäänoton laitteiden ja siirtoilman virtausreittien tai -laitteiden on oltava
virtaus- ja ääniteknisiltä ominaisuuksiltaan tunnettuja. Ne sijoitetaan ja mitoitetaan siten, ettei liitteessä 1
esitettyjä ilman nopeuksia ja äänitasoja ylitetä oleskeluvyöhykkeellä.
Koneellisessa poistoilmajärjestelmässä ja painovoimaisessa ilmanvaihtojärjestelmässä ulkoilmalaitteen
ilmavirtaa on voitava säätää.
3.6.1.3
Jokaiseen huoneeseen asennetaan yleensä poistoilman päätelaite.
Tästä vaatimuksesta pitäisi tinkiä ja sallia käytävien käyttö poistoilmareittinä. Tällä saavutettaisiin merkittäviä kustannussäästöjä. Muutostarve tulee erityisesti siitä että sisällä ei enää tupakoida. Järjestely
muistuttaisi ns ”Hilskan” käytäväpuhallusjärjestelmää”, mutta käänteisenä.
Asuinhuoneistoissa ainakin keittiöt, keittokomerot, kylpyhuoneet, WC:t, kodinhoito- ja vaatehuoneet varustetaan poistoilman päätelaitteilla. Muiden asuinhuoneiden poistoilma voidaan johtaa näiden kautta
käyttämällä tarkoituksenmukaisia siirtoilmareittejä tai -laitteita.
Tämä tuntuu tarpeettoman tiukalta. Voitaisiinko pienten varastojen (alle 3 m2) iv hoitaa kuten ennenkin oveen asennetuilla venttiileillä?
Käytävien poistoilma voidaan johtaa esimerkiksi WC-tilojen kautta tavanomaisissa tiloissa, kuten toimistoissa ja majoitustiloissa.
3.6.1.4
Paikallispoistoa käytetään aina, kun huonetilassa syntyy keskitetysti pölyä, kaasuja tai höyryjä. Epäpuhtauksien poiston tehokkuutta voidaan lisätä epäpuhtauslähteen koteloinnilla. Esimerkiksi keittiöt varustetaan liesikuvulla tai vastaavalla kohdepoistolla.

3.6.2
Eri tilojen koneellisen ilmanvaihdon kanavien yhdistäminen ei saa aiheuttaa epäpuhtauksien tai savukaasujen
leviämisvaaraa eikä haittaa ilmanvaihtojärjestelmän toiminnalle.
3.6.2.1
Kanavien yhdistämisen lähtökohtana käytetään rakentamismääräyskokoelman osassa E7 esitettyjä ohjeita.
3.6.2.2
Eri poistoilmaluokkien ilma johdetaan rakennuksesta seuraavien periaatteiden mukaisesti:
1) luokkien 1 ja 2 ilma voidaan yleensä johtaa yhteiseen kanavistoon;
2) luokan 3 poistoilma johdetaan yleensä erilliskanavilla tai ilmanpuhtaudeltaan samantyyppisiä tiloja
palvelevilla yhteiskanavilla ulos, palvelemiensa tilojen yläpuolella olevaan kokoojakanavaan tai poistoil105

makammioon; sekä
3) luokan 4 poistoilma johdetaan ulos erillisillä poistoilmakanavilla.
Jos poistoilmaluokkien 1 ja 2 ilma yhdistetään samaan kanavaan ja luokan 2 ilmavirran osuus on yli 10 %
yhdistetystä ilmavirrasta, luokitellaan yhdistetty ilmavirta poistoilmaluokkaan 2.
10% vaatii tarkastusta
3.6.2.3
Huonetilaan tehdään muusta ilmanvaihtojärjestelmästä erilliset ulko- ja poistoilmakanavat, jos tilassa käsitellään tai säilytetään merkittäviä määriä terveydelle vaarallisia tai voimakasta hajua aiheuttavia aineita.
Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi myrkyllisten aineiden varastot, jätehuoneet ja pesuloiden likapyykkitilat.
3.6.2.4
Työ-, oleskelu- ja käytävätiloihin avautuvista WC-, pesu- ja siivoustiloista johdetaan poistoilma ulos
yleensä erillisen poistoilmajärjestelmän kautta. WC- ja vastaavien tilojen poistoilma voidaan kuitenkin
johtaa muiden tilojen jatkuvasti toimivaan poistoilmanvaihtojärjestelmään asuin- ja majoitustiloissa.
Tämä tulee laajentaa koskemaan myös toimistorakennuksissa, kouluissa ja päiväkodeissa. Eli WC- ja vastaavien tilojen poistoilma voidaan kuitenkin johtaa muiden tilojen jatkuvasti toimivaan poistoilmanvaihtojärjestelmään asuin- , majoitus-, toimisto-, koulu- ja päiväkotirakennuksissa.
Enintään kahden WC- tai vastaavan tilan poistoilma voidaan johtaa luokkien 1 ja 2 poistoilman pystykanaviin, jos näiden tilojen poistoilmavirta on yhteensä korkeintaan 10 % pystykanavan kokonaisilmavirrasta. Tällöin luokan 1 poistoilmakaan ei sovellu palautusilmaksi.
Enintään kahden WC- tai vastaavan tilan tulee laajentaa ainakin kolmeen ellei useampaan ( naiset, miehet
, inva WC)
3.6.2.5
Koneellisessa ilmanvaihtojärjestelmässä voidaan yhden asunnon kaikkien tilojen poistoilma johtaa saman
ilmakanavan kautta suoraan ulos, palvelemiensa tilojen yläpuolella olevaan kokoojakanavaan tai poistoilmakammioon.

3.6.2.6
Teknisten tilojen sekä yksittäisten, toisarvoisessa käytössä olevien tilojen, kuten pienten varastojen ja urheiluvälinehuoneiden poistoilma voidaan johtaa luokan 3 poistoilmakanaviin.
Lisätään maininta että poistoilmaa (1-3) voidaan käyttää myös ”likaisten” tilojen ilmanvaihtoon

3.7 Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys ja paineet
3.7.1
Ilmanvaihtojärjestelmän ja sen osien tulee olla riittävän tiiviit ja lujat.
3.7.1.1
Ilmanvaihtojärjestelmän kanavisto on yleensä riittävän tiivis, kun se on tiiviydeltään vähintään tiiviysluokkaa B. Tiiviysluokan B suurin sallittu vuotoilmavirta on esitetty yhtälönä taulukossa 6 ja käyrästönä
kuvassa 3.
3.7.1.2
Tavanomaisissa ilmanvaihtojärjestelmissä saavutetaan kanaviston tiiviysluokka B yleensä, kun käytettävien ilmakanavien ja kanavanosien tiiviysluokka on C.
3.7.1.3
Ilmanvaihtokone on yleensä riittävän tiivis, kun se on vaipan tiiviydeltään vähintään tiiviysluokkaa A ja
vuotoilmavirta tulo- ja poistopuolen välillä on enintään 6 % ilmanvaihtokoneen nimellisilmavirrasta koepaineella 300 Pa.
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Onko D2 asiaa? Olisiko kone hyväksyttävissä myös vuodon osalta jollain muulla menettelyllä –jos valmistus on valvottu ja hyväksytty.
3.7.1.4
Ilmanvaihtojärjestelmän ja sen osien suurimmat sallitut vuotoilmavirrat eri tiiviysluokissa esitetään yhtälönä taulukossa 6 ja käyrästönä kuvassa 3.
Taulukko 6. Ilmanvaihtojärjestelmän ja sen osien suurimmat sallitut vuotoilmavirrat vaipan pinta-alaa
kohti qVlA (dm3/s/m2) eri tiiviysluokissa. Vuotoyhtälö on muotoa qVlA = k ps0,65, missä k on tiiviysluokkakohtainen kerroin (dm3/s/m²/Pa0,65) ja ps on koepaine (Pa).
Tiiviysluokka

Sallittu vuotoilma qVlA
dm3/s/m2

A
B
C
D
E

0,027 x ps0,65
0,009 x ps0,65
0,003 x ps0,65
0,001 x ps0,65
0,0003 x ps0,65

Tiiviysluokka
5
4
3

A

Vuotoilmavirta, dm³/s/m²

2

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

B

0,3

C

0,2

0,1
0,09
0,08
0,07
0,06
0,05
0,04

D

0,03

E

0,02

0,01
0,009
0,008
0,007
0,006
0,005
10

20

30

40

50

60 70 80 90100

200

300

400

500 600 700800900
11000
000

Koepaine, Pa

Kuva 3. Ilmanvaihtojärjestelmän ja sen osien suurimmat sallitut vuotoilmavirrat vaipan pinta-alaa kohti
eri tiiviysluokissa.

3.7.2
Epäpuhtaudet eivät saa haitallisessa määrin päästä leviämään rakennuksessa ilmakanavien tai ilmanvaihtolaitteiden kautta.
3.7.2.1
Lämmöntalteenottolaitteiden rakenne ja paineet toteutetaan siten, ettei poistoilmaa siirry merkittävästi tuloilmaan.
Tähän voisi ottaa lukuarvonkin, joita on prEN 13779:ssä. Kovin tiukkoja vaatimuksia ei kannattane antaa,
koska palautusilman käyttökin hyväksytään.
Erillinen kysymys on pitäisikö LTOn vuodot ottaa huomioon iv-mitoituksessa kuten prEN 13779:ssä on
esitetty.
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3.7.2.2
Otettaessa lämpöä talteen luokan 1 poistoilmasta ei tulo- ja poistoilmapuolen väliselle paine-erolle ja vuotoilman virtaussuunnalle aseteta vaatimusta. Otettaessa lämpöä talteen luokan 2 poistoilmasta suunnitellaan lämmöntalteenottolaitteen paineet siten, että vuotoilman virtaussuunta on pääosin tuloilmapuolelta
poistoilmapuolelle.
Onko liian tiukka vaatimus 2 luokan poistoilmalle?
3.7.2.3
Otettaessa lämpöä talteen luokan 3 poistoilmasta suunnitellaan lämmöntalteenottolaitteen paineet siten,
että vuotoilman virtaussuunta on tuloilmapuolelta poistoilmapuolelle.
Sellaisia lämmöntalteenottolaitteita, joissa tulo- ja poistoilma virtaavat vuorotellen samassa virtausreitissä
(regeneratiivinen lämmönsiirrin) voidaan käyttää vain, jos poistoilmassa on korkeintaan 5 % luokan 3
poistoilmaa, eikä lainkaan luokan 4 poistoilmaa. Yhden perheen asunnossa voidaan kuitenkin käyttää regeneratiivista lämmönsiirrintä lämmöntalteenottoon luokan 3 ilmasta.
Prosenttiluku vaatii tarkastusta sekä myös regeneratiivisen LTOn käyttö.
Regeneratiiviset lämmöntalteenottoa pitäisi suosia kosteudensiirto-ominaisuuksien vuoksi, silläkin uhalla
että se voi siirtää vesiliukoisia epäpuhtauksia (formaldehydi jonka pitoisuudet ovat kuitenkin M1 luokituksen vuoksi pienentyneet)
3.7.2.4
Otettaessa lämpöä talteen luokan 4 poistoilmasta on yleensä käytettävä virtaavan väliaineen välityksellä
toimivaa lämmöntalteenottoa, jossa tulo- ja poistoilma eivät sekoitu.
3.7.2.5
Jos ilmanvaihtokone palvelee vain yhtä tilaa, voidaan lämmöntalteenoton lämmönsiirtimen tyyppi valita
vapaasti, vaikka poistoilma olisi luokkaa 3 tai 4. Tällöin on varmistettava, että tuloilma on riittävän puhdasta takaamaan sisäilman puhtaudelle asetetut vaatimukset. Tällaisia tiloja ovat esimerkiksi teollisuustilat, autohallit ja -tallit.
3.7.2.6
Rakennuksen sisällä konehuoneen ulkopuolella sijaitsevat poistoilmakanavat tehdään yleensä alipaineisiksi.
Poistoilmaluokkien 1 ja 2 poistoilmakanavat voivat kuitenkin olla ylipaineisia rakennuksen sisällä edellyttäen, että kanavisto on tiiviysluokkaa C. Tämä saavutetaan yleensä, kun ilmakanavat ovat tiiviysluokkaa D.
3.7.2.7
Asuntokohtaiset jäteilmakanavat voivat olla ylipaineisia rakennuksen sisällä edellyttäen, että kanavisto on
tiiviysluokkaa D. Tämä saavutetaan yleensä, kun ilmakanavat ovat tiiviysluokkaa E.
3.7.2.8
Koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän ulko- ja jäteilmakanavat varustetaan sulkupelleillä, jotka sulkeutuvat
automaattisesti järjestelmän pysähtyessä ja estävät takaisinvirtauksen ja hallitsemattoman ilmanvaihdon,
kun ilmakanavan poikkipinta-ala on suurempi kuin 0,06 m2 (esimerkiksi ilmakanava, jonka halkaisija on
315 mm). Sulkupellin riittävä tiiviys saavutetaan, kun sulkupelti täyttää standardin EN 1751:1998 mukaisen suljetun pellin tiiviysluokan 3 vaatimukset.
Kohtaan 3.7.2 erityiset tiiviysvaatimukset kanaville, jotka kulkevat likaisissa tiloissa kuten ryömintätila.

3.7.3
Kahta tai useampaa ilmanvaihtokonetta ei saa yhdistää samaan kanavaan tai kammioon siten, että huonetilojen paineet tai ilman virtaussuunnat huonetilojen välillä ja kanavistoissa voivat muuttua suunnitelluista.
3.7.3.1
Yhteistä kammiota ei yleensä rakenneta, jos ilmanvaihtokoneissa käytetään palautusilmaa tai koneiden
ilmavirtaa käytön aikana säädetään toisistaan riippumatta.
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Jos useita ilmanvaihtokoneita yhdistetään samaan kanavaan tai kammioon, niiden puhaltimet valitaan
standardin SFS 5148 mukaisesti siten, että ne eivät häiritse toistensa toimintaa. Jos vain osa koneista on
samanaikaisesti käytössä, mitoitetaan yhteinen kammio tai kanava väljäksi ja valitaan puhaltimien ominaiskäyrästöistä toimintapiste siten, etteivät ilmavirrat muutu enempää kuin 3 % pysäyttämisen takia. Pysäytettävät koneet varustetaan sulkupelleillä, jotka täyttävät standardin EN 1751:1998 mukaisen suljetun
pellin tiiviysluokan 3 vaatimukset.

3.7.4
Painovoimaista ja koneellista ilmanvaihtoa ei saa yhdistää siten, että ilman virtaussuunnat huonetilojen välillä ja kanavistoissa voivat muuttua suunnitelluista.
Voiko kuitenkin pientalon autotallin ilmanvaihto olla painovoimainen, vaikka muu talo on koneellinen
.
3.7.4.1
Huoneiston tai muun yhtenäisen tilan ilmanvaihto suunnitellaan yleensä yksinomaan joko koneelliseksi
tai painovoimaiseksi ilmanvaihtojärjestelmäksi.
3.7.4.2
Painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä voidaan suunnitella tehostettavaksi poistoilmapuhaltimella. Riittävä ulkoilman saanti varmistetaan tällöin siten, ettei ilma virtaa jäteilmakanavien tai savuhormien kautta
huoneisiin.
Tulisiko samalla tehostaa tuloilman saantia tuloilmapuhaltimilla?
3.7.4.3
Tulisijan vaatima paloilmavirta otetaan huomioon ilmanvaihtojärjestelmän suunnittelussa.
Tiukempi vaatimus vaikka paine-eron muodossa. Mukaan myös liesituuletin ja keskuspölynimuri.

3.7.5
Ilmakanavat jäykistetään ja kannatetaan siten, että ne pysyvät tukevasti paikallaan ja kestävät ilmanvaihtojärjestelmässä esiintyvät painevaihtelut ja muut rasitukset. Ilmanvaihtokoneiden ja kammioiden on kestettävä
puhaltimen paineen aiheuttama kuormitus sulkupeltien ollessa suljettuina.
3.7.5.1
Ilmakanavien kannatusten ja jäykistysten on kestettävä eristystyön, eristysten painon ja puhdistusmenetelmien aiheuttamat rasitukset.
3.7.5.2
Ilmastointikoneen ja kammioiden vaipan sekä ilmakanavien on kestettävä sallitun enimmäispaineen (suurin sallittu käyttöpaine), kuitenkin vähintään ±1000 Pa:n koepaineen (yli- tai alipaine), aiheuttama kuormitus.

Tämä vaatimus ei kuulu D2:een. D2:een yleismaininta että ilmanvaihtolaitteiston tuotteiden
suoritustason on oltava rakennustuoteasetuksen mukaisesti varmennettu. Tuotekohtaiset vaatimuksen kuuluvat eri säädökseen.
3.7.6
Rakennuksen, sen huonetilojen ja ilmanvaihtojärjestelmän paineet on suunniteltava siten, että ilma virtaa
puhtaammista tiloista sellaisiin tiloihin, joissa syntyy runsaammin epäpuhtauksia. Paineet eivät saa aiheuttaa
rakenteisiin pitkäaikaista kosteusrasitusta.
3.7.6.1
Rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden hieman alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien aiheuttamilta terveyshaitoilta. Alipaine ei kuitenkaan saa yleensä olla suurempi kuin 30 Pa.
30 Pa paine-ero on ehdottomasti liian suuri ja aiheuttaa paljon sisäilmaongelmia, kun ilmaa virtaa sisään
ei-toivottuja ”likaisia” reittejä pitkin. On ehdotettu tavoitteeksi max 5 Pa paine-eroa. Tämä pitäisikin eh109

kä kääntää myös ilmatasapainoksi eli tulo- ja poistoilmavirtojen tulee olla xx %:n tarkkuudella yhtä suuret. Tämä tulee ottaa huomioon asuntoilmanvaihdossa mm liesituulettimen, takan ja keskuspölynimurin
käytössä.
Suodattimen likaantuminen ei saa muuttaa ilmatasapainoa!
Ulkoilmaan nähden ylipaineisiksi voidaan kuitenkin suunnitella erikoistiloja, kuten puhdashuonetiloja, ja
sellaisia tiloja, joissa toiminnasta johtuen ulko-ovia tai muita aukkoja pidetään usein auki.
3.7.6.2
Jos tilassa syntyy runsaasti epäpuhtauksia tai kosteutta, suunnitellaan se alipaineiseksi muihin tiloihin
nähden.

3.7.7.
Rakennuksen paineet ja rakenteiden tiiviys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne osaltaan vähentävät
radonin ja muiden epäpuhtauksien siirtymistä rakennuksessa.
Selostus
Toimenpiteitä sisäilman radonpitoisuuden vähentämiseksi esitetään ympäristöministeriön ja säteilyturvakeskuksen julkaisemissa radonoppaissa.

3.7.8
Rakennuksen tavanomainen käyttö tai sään vaihtelu ei saa merkittävästi muuttaa rakennuksen tai huonetilojen paineita eikä heikentää ilmanvaihtoa.
3.7.8.1
Ilmanvaihtojärjestelmän paineet suunnitellaan ja toteutetaan siten, etteivät sään vaihtelut muuta ilman virtaussuuntia rakennuksessa.
3.7.8.2
Ilmavirtojen tarpeen mukaisen säädön toiminta suunnitellaan sellaiseksi, etteivät rakennuksen ja sen eri
huonetilojen paine-erot muutu haitallisesti.
3.7.8.3
Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän pystykanavat johdetaan yleensä huonekohtaisesti erillisinä vesikaton yläpuolelle. Painovoimaisen ilmanvaihtojärjestelmän ulkoilma- ja jäteilmalaitteen vähimmäiskorkeusero on 4,5 m.

3.8 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja huollettavuus
3.8.1
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että se on ennen rakennuksen käyttöönottoa
puhdas ja sen puhtautta on helppo ylläpitää.
3.8.1.1
Ilmanvaihtojärjestelmä rakennetaan osista, joiden sisäpinnoilla ei ole öljyä, pölyä tai muita epäpuhtauksia. Ilmanvaihtojärjestelmän osista ei saa irrota ilmavirtaan haitallisia aineita tai hajuja.
3.8.1.2
Kanavat säilytetään työmaalla välivarastossa tulpattuna siten, että ne eivät joudu alttiiksi sateelle, lialle tai
kolhuille. Pienet kanavaosat ja päätelaitteet säilytetään työmaalla suljetuissa pakkauksissa.
3.8.1.3
Ilmanvaihtojärjestelmä suojataan likaantumiselta asennustyön aikana. Suojaukset poistetaan lopullisesti
vasta siivouksen jälkeen, kun tilassa ei tehdä enää pölyäviä työvaiheita.
3.8.1.4
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Ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla sisäpinnaltaan sellainen, että sen puhtautta on helppo ylläpitää. Ilmakanavien jäykistyksiä tai kannatuksia ei saa sijoittaa ilmakanavan sisälle siten, että ne haittaavat merkittävästi ilmanvaihtojärjestelmän puhdistamista.
3.8.1.5
Ilmakanavat ja kammiot varustetaan riittävällä määrällä tarpeeksi suuria puhdistusluukkuja siten, että
puhdistustyö on mahdollista. Puhdistusluukkujen paikka ja tyyppi valitaan siten, että puhdistustyö voidaan tehdä helposti ja turvallisesti.
Puhdistusluukkuja sijoitetaan yleensä kammioon, sulkeutuvan palonrajoittimen kohdalle ja kanaviin siten,
että kahden luukun välissä on enintään kaksi yli 45°:n käyrää. Vaakasuoriin kanaviin puhdistusluukkuja
sijoitetaan yleensä 10 m:n välein. Puhdistusluukkujen väli voi olla suurempikin kuin 10 m, jos kanava on
niistä puhdistettavissa kokonaan luukkujen väliseltä osalta. Puhdistusluukkuja sijoitetaan myös kanavien
haarautumiskohtiin, jos niitä ja niistä lähteviä haarautuvia kanavia ei muuten voida puhdistaa esimerkiksi
päätelaitteiden kautta.
Paloturvallisuuden ja puhdistettavuuden kannalta vaativien kohteiden vaakakanavistojen puhdistusluukut
sijoitetaan yleensä 3-5 m:n välein.
Puhdistusluukku sijoitetaan kanavistossa olevan laitteen, esimerkiksi säätöpellin, molemmin puolin, jos
laite ei ole puhdistusta varten irrotettavissa. Puhdistusluukkuna voi toimia myös puhdistusta varten irrotettava ja tarpeeksi suuri kanavaosa tai -varuste.
Puhdistusmenetelmien kehittymisen vuoksi etäisyydet pitäisi tarkistaa ( pienemmiksi) ja koko kohta muutenkin miettiä uudelleen. Helpotukset mahdollisia jos puhdistusmenetelmä määritellään yksiselitteisesti
suunnitteluasiakirjoissa
3.8.1.6
Epäpuhtauksille arkoja osia ja laitteita ei suojaamattomina sijoiteta poistoilmakanaviin, jos poistoilma sisältää runsaasti epäpuhtauksia, esimerkiksi rasvaa.
3.8.1.7
Alakaton ja välipohjan väliseen tilaan asennettujen jäähdytyslaitteiden tulee olla kokonaisuudessaan puhdistettavissa alakattoa purkamatta. Jos ilma kiertää alakaton yläpuoleisessa tilassa, myös alakaton tulee
olla rakenteeltaan helposti puhdistettavissa.

3.8.2
Ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, ettei se aiheuta vesi-, kosteus- tai muita vahinkoja. Veden käyttö tai tiivistyminen järjestelmään ei saa aiheuttaa terveyttä vaarantavaa mikrobien kasvua.
3.8.2.1
Jos huonetilaan sijoitettu tuloilmakone on yhdistetty nestettä kuljettavaan putkistoon, estetään mahdollisen vuotoveden tunkeutuminen rakenteisiin esimerkiksi huonetilaan sijoitetulla lattiakaivolla ja vesieristetyllä lattialla. Tämä ei koske seuraavia ilmanvaihtokoneita, joiden ulkoilmavirta on pienempi kuin 0,9
m3/s: asuntokohtaiset ilmanvaihtokoneet, ulko-oven välittömään läheisyyteen asennettavat tuloilmakoneet, yhtä tilaa palvelevat ja kyseisessä tilassa näkyvissä olevat ilmanvaihtokoneet.
Pitäisikö asuntokohtaisissa koneissa olla kuitenkin aina kondenssiveden poisto?
Asuntokohtaisissa ilmanvaihtokoneissa vedeksi tiivistyvä kosteus tai muu mahdollinen vuotovesi johdetaan häiriöttömästi viemäriin.
3.8.2.2
Avoimesta jäähdytystornista ei oteta vettä tuloilman jäähdytykseen suoraan, vaan käytetään erillistä suljettua jäähdytyspiiriä.

3.8.3
Ilman kostutus ja kostutuslaitteiden vedenkäsittely on suunniteltava ja toteutettava siten, että kostutus ei
huononna huoneilman laatua.
3.8.3.1
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Tuloilman kanssa kosketuksiin joutunutta vettä ei yleensä palauteta kostutusosaan. Jos erityisistä syistä
kiertovettä kuitenkin käytetään, kostuttimet varustetaan ylijuoksutuksella ja vedenkäsittelylaitteilla, jotka
estävät mikrobien kasvun.

3.8.4
Ulkoilmalaitteet sekä niiden liitännät ilmanvaihtojärjestelmään ja rakennukseen sijoitetaan, suojataan tai
mitoitetaan niin tai ulkoilmalaitteiden rakenteen on oltava sellainen, ettei ilmanvaihtojärjestelmään pääse
lunta tai sadevettä haitallisessa määrin. Sisään pääsevä lumi tai sadevesi eivät saa aiheuttaa vaurioita rakennukselle tai ilmanvaihtojärjestelmälle eivätkä vaikeuttaa ilmanvaihtojärjestelmän toimintaa.
Suunnittelu siten ettei suodatin pääse kastumaan!
3.8.4.1
Pystysuoralle ulkoseinälle sijoitettu suojaamaton ulkoilmalaite, johon tuuli pääsee suoraan vaikuttamaan,
mitoitetaan yleensä korkeintaan otsapintanopeudelle 2,0 m/s.
2,0 m/s ei takaa mitään, onko vaatimus tarpeen ollenkaan?
3.8.4.2
Ilmanvaihtokammioihin tai -kanaviin tehdään veden poisto, jos sadevesi tai lumi voivat päästä niihin.
Eikö aina?

3.8.5
Ilmanvaihtokoneet, -kammiot ja -kanavat lämmön- ja kosteudeneristetään siten, ettei kosteuden tiivistyminen
aiheuta vahinkoja rakenteille tai ilmanvaihtojärjestelmälle.
3.8.5.1
Ilmakanavat lämmön- ja kosteudeneristetään siten, ettei sisäilman kosteus tai ilmakanavassa virtaavan ilman kosteus tiivisty vedeksi. Esimerkiksi asunnoissa lämpimissä tiloissa oleva ulkoilmakanava ja virtaussuunnassa lämmöntalteenoton jälkeen oleva jäteilmakanava lämmön- ja kosteudeneristetään.
Jäähdytetyn ilman kanaviin diffuusiotiivis eristys!

3.8.6
Ilmanvaihtojärjestelmä ja sen huoltoväylät on suunniteltava ja rakennettava siten, että ilmanvaihtojärjestelmä
on helposti ja turvallisesti huollettavissa ja korjattavissa.
Myös kulkutien on oltava turvallinen!
3.8.6.1
Laitteiden huoltoa ja puhdistusta varten varataan riittävästi tilaa, vähintään huollettavien laitteiden mittainen tila huoltosuunnassa. Huollettavuuden varmistamiseksi laitteiden ja ilmanvaihtokoneiden toimintoosien ympärille varataan riittävästi tilaa. Ilmanvaihtokoneet varustetaan ilman työkaluja avattavilla huoltoluukuilla.
Huom riittävä tila ei saa olla ulkotilaa! Huoltotilan tulee olla suojattu ja turvallinen.
Ilmanvaihtolaitteiden tilavarauksissa noudatetaan kuvassa 5 koteloidulle ilmanvaihtokoneelle esitettyjä
periaatteita. Jos konehuoneessa on useita koneita, varataan tilaa erikseen huoltoa ja korjauksia varten.
Huoltotilaan ei sijoiteta kiinteitä eikä raskaita esineitä.
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Kuva 5. Koteloidun ilmanvaihtokoneen huoltotilan sijoitus ja mitoitusesimerkki. A on ilmanvaihtokoneen
leveys ja b on 0,4 kertaa ilmanvaihtokoneen korkeus tai vähintään 400 mm.
3.8.6.2
Alakattoihin tehdään vähintään 500 mm x 500 mm:n kokoinen, selkeästi merkitty, irrotettava tai avattava
osa huollettavien ilmanvaihtolaitteiden ja puhdistusluukkujen kohdalle.
Selostus
Ilmanvaihtojärjestelmän huoltoväylistä ja turvajärjestelyistä annetaan määräyksiä ja ohjeita rakentamismääräyskokoelman
osassa F2.
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4
ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄN TOIMINTAKUNNON
VARMISTAMINEN JA KÄYTTÖÖNOTTO
Tässä kohdassa ilmakanavien tiiveys saa kohtuuttoman suuren painoarvon ja muut tärkeät asiat jäävät liian vähäiselle huomiolle. Tämän kohdan painoarvoa tulee lisätä sekä asetuksessa että ohjeissa,
erityisesti vastaanoton ja käyttöönoton osalta. Loppukatselmuksessa on pystyttävä osoittamaan että
ilmanvaihdon toiminta on varmistettu. Saataisiinko tähän tai sitten muihin asetuksiin vaatimus rakennuksen käyttäjän /huoltohenkilökunnan koulutus/pätevyysvaatimuksista (vähän ajokortin tapaa).
VDI 6022 ohjeissa on esitetty yksi järjestelmä.
Tämän kohdan alkuun tai omaksi kohdakseen suunnittelua ja suunnitelmien sisältöä koskevia vaatimuksia!

4.1.1
Ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys on tarkastettava ja tarvittaessa mitattava. Selvitys tarkastuksesta ja mittauksesta on liitettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan.
Selostus
Rakentamismääräyskokoelman osassa A1 esitetään määräykset
ja ohjeet rakennustyön tarkastusasiakirjasta.
4.1.1.1
Yleensä koko ilmanvaihtojärjestelmän tiiviys mitataan. Tiiviys mitataan standardin SFS 3542 mukaisella tiiviyskokeella.
4.1.1.2
Jos kanavisto on tehty vähintään tiiviysluokan C mukaisista laadultaan testatuista ja tarkastetuista kanavista ja kanavanosista, voidaan tiiviys mitata pistokokein. Pistokokeiden laajuus on 20 % kanaviston
pinta-alasta. Jos kanavien ja kanavaosien tiiviysluokka on parempi kuin C, on pistokokeiden laajuus 10
% kanaviston pinta-alasta.
Jos kanavistossa on tiiviysluokkaa C huonompia kanavia ja kanavanosia, kasvatetaan pistokokeiden
laajuutta näiden pinta-alalla. Jos näiden kanavien ja kanavanosien pinta-ala on yli 25 % kanaviston kokonaispinta-alasta, mitataan koko kanavisto. Tällaisten osien pinta-ala lasketaan siten, että liitoksen pinta-ala on poikkileikkauksen piiri kertaa 2 metriä. Esimerkiksi T-kappaleessa on liitoksia kolme ja kanavien liitoksessa kaksi.
4.1.1.3
Yhtä tilaa tai yhtä asuntoa palvelevissa ilmanvaihtojärjestelmissä tiiviyskoe voidaan korvata asennustarkastuksella, jos kanavisto on tehty kokonaan vähintään tiiviysluokan C mukaisista laadultaan testatuista ja tarkastetuista kanavista ja kanavanosista.
4.1.1.4
Koko kanaviston tiiviys on mitattava, jos kanavistossa kuljetetaan myrkyllisiä tai syövyttäviä kaasuja
sisältävää ilmaa tai muuten terveydelle vaarallista ilmaa.
4.1.1.5
Jos tiiviysluokan A tai sitä paremman tiiviysluokan laadultaan testattu ja valvottu ilmanvaihtokone toimitetaan yhtenä kokonaisuutena tai paloina siten, että työkohteessa tehdään enintään kaksi liitosta tuloilmapuolella ja/tai kaksi liitosta poistoilmapuolella, ei työkohteessa tarvitse tehdä tiiviyskoetta. Muille
tiiviysluokan A tai sitä paremman tiiviysluokan laadultaan testatuille ja valvotuille ilmanvaihtokoneille
tehdään tiiviyskoe pistokokeena. Kokeiden laajuus on 20 % ilmanvaihtokoneista kuitenkin vähintään
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yksi ilmanvaihtokone.
Koneen tiiviystestaus pois - vaatimus B riittää ja tehdastakuu. Muutenkin tulisi ohjeistaa tuotteiden
testausta ja laadunvalvontaa tehtaalla (rakennustuoteasetuksen hengen mukaan) jolloin työmaalla pääsääntöisesti ei tuotteita enää uudelleen testata kuin korkeintaan pistokokein

4.1.2
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus on tarkastettava ja järjestelmä on tarvittaessa puhdistettava ennen ilmavirtojen mittausta ja säätöä.
Tähän kaivataan tarkempia ohjeita siitä miten puhtaus tarkastetaan Ohje- tai opasteksteihin voidaan ottaa
tekstiä Sisäilmastoluokituksesta ja standardista EN 15780..
Ilmanvaihtojärjestelmän ilmavirrat on mitattava ja säädettävä, ominaissähköteho on mitattava ja järjestelmän
toiminta sekä puhtaus on todettava suunnitelman mukaiseksi ennen rakennuksen käyttöönottoa. Selvitykset
näistä on liitettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaan.
Tämän kohdan arvostusta tulisi lisätä. Tähän myös ohjeistusta ilmavirtojen ja järjestelmän puhtauden säännöllisten tarkastusten suunnitteluun ja niitä koskeviin asiakirjoihin.
4.1.2.1
Ilmanvaihtojärjestelmän sähkölaitteiden toiminta kokeillaan lopullisilla virtayhteyksillä sulakkeet kiinnitettyinä.
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4.1.2.2
Toimintakokeet suoritetaan ennen ilmavirtojen mittausta ja säätöä. Ennen kokeiden aloittamista tarkistetaan, ettei rakennus tai ilmanvaihtojärjestelmä ole niin keskeneräinen, että se vaikuttaisi ilmavirtoihin,
paineisiin tai siirtoilman virtaussuuntiin. Tällöin tarkistetaan, että rakennus on riittävän puhdas, tiloissa
ei enää tehdä pölyäviä rakennustöitä, ilmanvaihtolaitteiden suodattimet on asennettu sekä ovet ja ikkunat ovat paikallaan. Rakennuksen ja sen ilmanvaihtojärjestelmän riittävän puhtauden vähintään silmämääräinen tarkastus varmennetaan rakennustyön tarkastusasiakirjaan.
4.1.2.3
Ilmavirtojen perussäätö tehdään yleisimmän käyttötilanteen mukaisella käyttöajan tehostamattomalla
ilmavirralla. Säätölaitteiden asetus suoritetaan eri vuodenaikojen keskimääräisiä olosuhteita vastaavissa
käyttötilanteissa. Paineiden suunnitelmanmukaisuus todetaan savukokein tai ilmavirta- ja paineeromittauksin.
4.1.2.4
Ilmanvaihtojärjestelmän virtaus-, ääni-, sähkö- ja lämpötekniset suoritusarvot mitataan vähintään järjestelmän käyttöajan tehostamattomalla mitoitusilmavirralla ja asunnoissa myös tehostetulla mitoitusilmavirralla. Hyväksyttävät poikkeamat mitoitusarvoista ovat yleensä seuraavat:
1) ilmavirta järjestelmäkohtaisesti
± 10 %;
2) ilmavirta huonekohtaisesti
± 20 %;
3) ilman nopeus oleskeluvyöhykkeellä
+ 0,05 m/s;
4) sähköteho
+ 10 %; sekä
5) lämmitysteho
-10 %.
Hyväksyttävät poikkeamat sisältävät sekä mittaustuloksen poikkeamat että mittausepävarmuuden.
Määriteltävä tarkemmin mitä mitataan, ei pelkkiä poikkeamia. Vaatimus huonekohtaisesta mittauksesta
saattaisi olla tarpeen!
4.1.2.5
Mittaukset ja mittausarvojen muuntaminen vastaamaan mitoitusarvoja suoritetaan voimassa olevien
standardien mukaisesti. Mittauksissa käytetään laitteita, joiden kalibrointi on voimassa ja menetelmiä,
joiden mittausepävarmuus on yleensä enintään puolet kohdassa 4.1.2.4 luetelluista hyväksyttävistä
poikkeamista.

Selvityksen perusteella ollaan yksimielisiä siitä että asetukseen pitää ottaa mukaan suunnitelmien sisältöä ja laatua koskevat vaatimukset.
Samoin pitäisi lisätä enemmän huollettavuuteen ja käyttöön liittyviä näkökohtia. Huolto-ohjeet tehdään
mutta niiden laatua ei valvota.
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LIITE 1
Ilmavirtojen, ilman liikkeen ja äänitason ohjearvoja
Taulukoissa 1-11 esitetään ohjearvot käyttöajan ilmanvaihdon mitoittamiseen. Ulkoilmavirta määräytyy ensisijaisesti
henkilöperusteen mukaan. Jos henkilökuormituksen mukaiselle ilmavirtojen mitoitukselle ei ole riittäviä perusteita
käytetään pinta-alaan perustuvaa mitoitusta. Ilmakanavien mitoituksessa on otettava huomioon käyttöajan tehostetut
ilmavirrat.
Pitäisikö ilmanvaihdossa, kanava- ja konemitoituksessa ottaa huomioon myös tilojen käytön eriaikaisuus (rakennuksen
tai asunnon tilat eivät ole koskaan yhtä aikaa käytössä). Esimerkkinä mm päiväkotien leikki- ja lepohuoneet tai tarpeenmukaisesti ohjatussa toimiston VAV järjestelmässä huoneiden käyttöaste. Tämähän on otettu jo huomioon energialaskelmissa ja laadittaessa käyttöprofiileita tuntitasolla. Myös prEN 15251:ssä on liitetaulukkona eri tilojen käyttöprofiilit tunneittain.
Selvityksessä huomio on kiinnittynyt myös ilmanvaihdon ohjearvojen eri suuruuteen eri tiloissa, vaihteluvälin ollessa 610 l/s,hlö. On myös kysytty riittäisikö 5 l/s,hlö ja voisiko talvella käyttää pienempää ilmanvaihtoa kuin kesällä. prEN
15251 antaa ilmanvaihdon ehdottomaksi alarajaksi 4l/s,hlö tilanteessa jossa ei ole muita epäpuhtauslähteitä kuin ihminen itse.
Ulkoilmavirrat on määritelty sisäilman laadun ylläpitämiseksi, kun rakennus- ja sisustusmateriaaleina käytetään vähäpäästöisiä materiaaleja. Sisäisten ja ulkoisten epäpuhtaus- tai lämpökuormien aiheuttaman pitoisuuden tai huonelämpötilan kohoamisen rajoittaminen ilmanvaihdon avulla edellyttää taulukossa esitettyjä ilmavirtojen ohjearvoja suurempia
ilmavirtoja, jotka on otettava huomioon ilmakanavien mitoituksessa.
Vähäpäästöisten materiaalien määrittelyssä tulisi katsoa prEN ja TR 15251 määrittelyjä.
Ilmanvaihdon tarpeenmukainen ohjaus on yleensä toteutettava vähintään niissä tiloissa, joiden henkilö- tai epäpuhtauskuormitus vaihtelee merkittävästi.
Tämän kohdan painoarvoa on lisättävä! Kaivattiin ohjeita siitä, kuinka suuri säätövaran tulisi olla, jotta markkinoilla
olevat laitteet vielä pystyisivät siihen. 100-25%?.
Rakentamismääräyskokoelman osassa C1 on annettu määräyksiä ja ohjeita LVIS-laitteiden ja muiden niihin rinnastettavien laitteiden aiheuttamista suurimmista sallituista äänitasoista rakennuksen sisätiloissa ja ulkopuolella. Rakentamismääräyskokoelman osan C1 mukaiset äänitasot on liitteen taulukoissa esitetty lihavoidulla tekstityypillä. Nämä äänitasot ovat osan C1määräysten mukaisia arvoja asuinhuoneiden sekä keittiöiden osalta ja osan C1 ohjeiden mukaisia arvoja potilashuoneiden, lasten lepohuoneiden, opetustilojen ja toimistojen osalta.
Äänitason ohjearvot ovat rakennuksen LVIS-laitteiden ja muiden niihin rinnastettavien laitteiden aiheuttama Ataajuuspainotettu keskiäänitaso LA,eq,T (dB) ja enimmäisäänitaso L A,max (dB) huoneessa. Ohjearvoja sovellettaessa on
otettava huomioon ilmanvaihdon ja muiden äänilähteiden yhteisvaikutus. Jos tilaan tulee ääntä useammasta kuin yhdestä äänilähteestä, tulee kunkin äänilähteen erikseen tuottaman äänitason olla niin alhainen, ettei niiden yhteisesti aiheuttama äänitaso ylitä sallittua äänitasoa. Usean äänilähteen vaikutus huonetilan kokonaisäänitasoon otetaan huomioon
laskemalla kaikkien huonetilaan ääntä aiheuttavien laitteiden äänitaso yhteen seuraavan kaavan avulla
LAtot = 10 lg(10LA1/10 + 10LA2/10 + ... +10LAn/10),
jossa LAtot on laitteiden yhteisesti aiheuttama äänitaso ja LA1…LAn on kunkin laitteen erikseen aiheuttama äänitaso.
Oleskeluvyöhykkeen ilman liikettä kuvaavat ilman nopeuden arvot taulukoissa 1-11 vastaavat kohdassa 2.2 määriteltyjä
huonelämpötiloja. Epäviihtyisyyttä aiheuttavaa ilman nopeutta eri huoneilman lämpötiloissa voidaan arvioida lisäksi
kuvan 1 vetokäyrien avulla. Mitä suurempi on huonelämpötila, sitä suurempi saa ilman nopeus olla viihtyisyyden heikentymättä. Käyrien väliarvot voidaan arvioida.
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Vetokäyrät
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Ilman nopeus, m/s
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26

Ilman lämpötila, °C

Kuva 1. Vetokäyrät kuvaavat epäviihtyisyyttä aiheuttavan ilman liikkeen riippuvuutta ilman lämpötilasta.
Jos ilmanvaihto- tai kierrätysilmalaitteiden tehostusta voidaan ohjata henkilökohtaisesti käyttöajan ohjearvoja suuremmiksi, voidaan tehostuksen aikana taulukoiden ilman nopeuden ohjearvot ylittää + 0,1 m/s ja äänitason ohjearvot
(LA,eq,T ja LA,max) + 10 dB.

0,1 m/s tuntuu mitättömän pieneltä.
Ilman nopeutta voidaan käyttää myös enemmän jäähdytysvaikutuksen aikaansaamiseen kuten jo EN
15251:2007 esittää.
Pitäisikö tarpeenmukaisuutta korostaa seuraavissa taulukoissa esittämälle se vaatimuksena ja antamalla myös
ohjeita säätötarpeesta ja toteutustavoista: asunnot, koululuokat, ravintolat jne.
Myös vyöhykekohtainen ilmanvaihdon ohjaus pitäisi mahdollistaa, nyt ei ole mahdollista.
Taulukot on tarkastettava niin ettei taulukkoarvoja käytettäessä päädytä tulo- ja poistoilmavirtojen epätasapainoon. Koskee erityisesti asuntoja.
Taulukosta puuttuu tiloja, joissa tapahtuva toiminta aiheuttaa ainakin ajoittain merkittäviä ja juuri ko

tilatyypille ominaisia epäpuhtaus- ja/tai hajukuormia. Tällaisia ovat esimerkiksi kampaamot ja
eläinten hoitotilat.
Henkilöperusteiset arvot pitäisi olla mukana. Voisiko kaikissa tiloissa käyttää arvoa 6 l/s,hlö, ehkä liikuntatiloja, hoitohuoneita ja joitakin muita poikkeuksia lukuun ottamatta.
Taulukoiden ilmavirrat yhdenmukaistettava D3 kohdan 3.2.1 kanssa.
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Taulukko 1.

Asuinrakennukset

Asuntojen ilmanvaihto mitoitetaan yleensä taulukon poistoilmavirtojen perusteella siten, että asuntojen ilmanvaihtokerroin on vähintään 0,5 1/h ja ulkoilmavirtojen riittävyys varmistetaan vähintään ohjearvojen mukaisiksi.

Tämä ensimmäinen lause on harhaanjohtava - ilmanvaihto tulee liian suureksi pienissä asunnoissa. Tässä
myös korostettava koko asunnon tulo- ja poistoilmavirtojen tasapainoa
Pienten asuntojen poistoilmavirrat mitoitetaan yleensä ohjearvoja pienemmiksi siten, että huoneiston käyttöajan
ilmanvaihtokerroin on enintään 0,7 1/h ja poistoilmavirran tehostusta voidaan ohjata tila- tai asuntokohtaisesti tarpeen mukaan. Jos poistoilmavirran tehostusta voidaan ohjata vain rakennuskohtaisesti, voidaan pienten asuntojen
poistoilmavirrat mitoittaa ohjearvoja pienemmiksi siten, että huoneiston ilmanvaihtokerroin on vähintään 1,0 1/h.
Suurten asuntojen poistoilmavirrat mitoitetaan yleensä ohjearvoja suuremmiksi, jotta tilakohtainen ulkoilmavirta
olisi ohjearvon mukainen ja huoneiston ilmanvaihtokerroin olisi vähintään 0,5 1/h.
Tila / käyttötarkoitus
UlkoilmaUlkoilmaPoistoilma- Äänitaso
Ilman
virta
virta
virta
LA,eq,T /
nopeus
Huom!
LA,max
talvi
(dm3/s)/hlö (dm3/s)/m2 dm3/s
dB
m/s
Asuintilat:
6
Asuinhuoneet
0,5
0,20
*C1 määräys
28 / 33 *
Keittiö
#S
8 #A
0,20
*C1 määräys
33 / 38 *
- käyttöajan tehostus
#S
25
33 / 38
0,20
Vaatehuone, varasto
#S
3
33 / 38
Kylpyhuone
#S
10 #B
38 / 43
0,20
- käyttöajan tehostus
#S
15
38 / 43
0,20
WC
#S
7 #B
33 / 38
- käyttöajan tehostus
#S
10
33 / 38
Kodinhoitohuone
#S
8
33 / 38
0,30
- käyttöajan tehostus
#S
15
33 / 38
0,30
Huoneistosauna
2 #C
2/m2 #C
33 / 38
Yhteistilat:
Porrashuone
Varastot
Kylmäkellari (myös asuntokylmiö, jos pinta-ala > 4m2)
Pukuhuone
Pesuhuone
Saunan löylyhuone (liian suuri)
Talopesula
Kuivaushuone
Askarteluhuone, kerhohuone

0,5 1/h
0,35

0,5 1/h
0,35 /m2

38 / 43
43 / 48

0,2
2
3
2
1
2 #D
1 #E

0,2 / m2
2 / m2
3 / m2
2 / m2
1 / m2
2 / m2 #D
1 / m2 #E

43 / 48
33 / 38
43 / 48
33 / 38
43 / 48
43 / 48
33 / 38

0,20
0,20

0,20

#A
Ohjearvo, kun liesikuvun ilmavirran tehostusta voidaan ohjata tila- tai asuntokohtaisesti, muussa tapauksessa
on liesikuvun ohjearvo 20 dm³/s. (liian pieni)
#B
Ohjearvo, kun ilmavirran tehostusta voidaan ohjata tila- tai asuntokohtaisesti, muussa tapauksessa ilmavirran
ohjearvo on käyttöajan tehostuksen mukainen.
#C
Kuitenkin vähintään 6 dm3/s. Saunan ilmavirtaa ei oteta huomioon laskettaessa asunnon ilmanvaihtokerrointa,
jos saunan ulkoilmavirta on yhtä suuri kuin poistoilmavirta.
#D
Voidaan mitoittaa pienemmäksi kun käytetään ilmankuivainta.
#E
Edellyttää tuuletusmahdollisuutta; muuten 1,5 (dm3/s)/m2.
#S
Ulkoilmavirta korvataan yleensä asuinhuoneista johdettavalla siirtoilmavirralla.

Vaipan tiivistyminen ei salli suuria eroja poisto- ja tuloilmavirroissa.
Asuntoilmanvaihdon ohjeisto on tarkastettava vastaamaan nykyistä rakennusten tiiviyttä ja näistä arvoista saatuja kokemuksia. Ongelmia: tehostus, poissaolo, erillispoistot: takka, keskuspölynimuri, liesituuletin.
Miten mitoiteaan henkilömäärän mukaan kun henkilömäärä ei ole tiedossa (esim makuuhuoneeet yhdelle vai kahdelle),
siirtoilma ulkoilmaan verrattavaksi? Asuntoilmanvaihto on käsitelty uudella tavalla myös prEN 15251:ssä. Asunnon
pohja vaikuttaa. TR 15251:ssä mukana myös pohjakuvia. Siirtoilmankäyttö mukaan.
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Ovien ollessa auki koko asunnon ilma sekoittuu.
Liesikupujen ilmavirtaa pidettiin liian pienenä.
Saunan ilmanvaihto jatkuvana kohtuuttoman suuri, tarve lyhytaikainen. Tarkempaa opastusta tarvitaan.

Taulukko 2.

Toimistorakennukset #1

Tila / käyttötarkoitus

Toimistohuone ja vastaavat tilat
Neuvotteluhuone
Asiakastila
Käytävätila
Kahvio, taukotila
Arkisto, varasto
Tupakointitila:
– rakennuksen käyttöaikana
– rakennuksen käyttöajan
ulkopuolella
Kopiointihuone
#1
#2
#3
#4

Ulkoilmavirta

Ulkoilmavirta

Poistoilmavirta

(dm3/s)/hlö

(dm3/s)/m2
1,5
4
2
0,5
5

(dm3/s)/m2

8

Äänitaso
LA,eq,T /
LA,max
dB
33 / 38 *
33 / 38
38 / 43
38 / 43
38 / 43

Ilman
nopeus
talvi / kesä
m/s
0,20 / 0,30
0,20 / 0,30
0,30 / 0,40
0,30
0,25

38 / 43

0,30

Huom!

*C1 ohje
#3
#2,
#2,

0,35
20

1

10
4

#4
#4

Hygieniatilojen poistoilmavirrat kts. taulukko 11 Hygieniatilat.
Kiinteiden työpisteiden ilman nopeuden ohjearvot kuten toimistohuoneessa.
Jos rakennuksessa on kolme tai useampia neuvotteluhuoneita, on niiden ilmanvaihto oltava ohjattavissa tarpeen mukaan.
Tupakointitilan on aina oltava alipaineinen ympäröiviin tiloihin nähden.

Neuvotteluhuone, kahvio, käytävä, taukotila, varasto, arkisto, kopiohuone – liian suuret ilmavirrat. Ohjeistusta myös
toimisto- aula- tai käytävätilojen yhteydessä oleviin tai seinäkkeillä erotettuihin kahvio-, kopiointi- yms. tiloihin, sekä
siirtoilman käyttöön

Taulukko 3.

Oppilaitokset #1

Tila / käyttötarkoitus

Opetustilat
Käytävät / Aulat
Liikuntasali:
– liikuntasalikäyttö
– juhlasalikäyttö
Luentosali
Ryhmätyötila
Ruokala
Varastot

Ulkoilmavirta

Ulkoilmavirta

Poistoilmavirta

(dm3/s)/hlö
6

(dm3/s)/m2
3
4

(dm3/s)/m2

8
8
6

2
6
6
4
5
0,35

Äänitaso
LA,eq,T /
LA,max
dB
33 / 38 *
38 / 43

Ilman
nopeus
talvi / kesä
m/s
0,20 / 0,30

38 / 43
33 / 38
33 / 38
33 / 38
33 / 38

0,30
0,25
0,20 / 0,30
0,20 / 0,30
0,25

Huom!

#4, *C1 ohje
#2
#3

#4
#4
#S
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#1
#2
#3
#4
#S

Hygieniatilojen poistoilmavirrat kts. taulukko 11 Hygieniatilat.
Kiinteiden työpisteiden ilmannopeuden ohjearvot kuten toimistohuoneessa.
Sisäilmasto ja ilmanvaihto mitoitetaan vaativimman käytön mukaisesti, oltava ohjattavissa tarpeen mukaan eri käyttötilanteisiin.
Tilan ilmanvaihto on oltava ohjattavissa tarpeen mukaan.
Voi käyttää siirtoilmaa

Käytävät ja aulatilat -liian suuri ilmanvaihto.
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Taulukko 4.

Ravintolat ja hotellit #1

Tila / käyttötarkoitus

Ulkoilmavirta

Ulkoilmavirta

Poistoilmavirta

(dm3/s)/hlö
10
6
10

(dm3/s)/m2
10
6
1
0,5
2
4

(dm3/s)/m2

Ravintolat
Henkilöstö- ja lounasravintolat
Hotellihuone
Käytävä
Aula
Kokoustila
8
Ravintolan tupakointitila
- ravintolan käyttöaikana
- ravintolan käyttöajan ulkopuolella
#1
#2
#3

#4
#T

30

Äänitaso
LA,eq,T /
LA,max
dB
38 / 43
38 / 43
28 / 33
33 / 38
33 / 38
33 / 38

Ilman
nopeus
talvi / kesä
m/s
0,20
0,20
0,20
0,25
0,20
0,20

Huom!

#2, #T
#2
#2
#2
#3
#4

10

Hygieniatilojen poistoilmavirrat kts. taulukko 11. Hygieniatilat.
Kiinteiden työpisteiden ilmannopeuden ohjearvot kuten toimistohuoneessa.
Ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta ja sen ilmanvaihdosta säädetään toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetulla lailla (693/1976), sellaisena kuin se on laissa 700/2006, valtioneuvoston asetuksella toimenpiteistä
tupakoinnin vähentämiseksi (225/1977), sellaisena kuin se on asetuksessa 963/2006, ja sosiaali- ja terveysministeriön
asetuksella ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta (964/2006).
Kuitenkin vähintään 180 dm³/s oviaukon neliömetriä kohden.
Ravintolan ilmanvaihto on oltava ohjattavissa tarpeen mukaan.

Ravintoloiden ilmavaihto on ehdottomasti liian suuri, jopa puoletkin saattaa olla liikaa. Pitäisi myös erotella erityyppiset ravintolat. Ehdotettu 4-6 l/s,m2
Kahvilat mukaan.
Hotellihuoneissa on liian suuri iv, samoin auloissa.
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Taulukko 5.

Myymälät ja teatterit #1

Tila / käyttötarkoitus

Myymälä
Teatterin katsomo
Teatterin näyttämö
Aula, lämpiö
Konserttisali
Elokuvateatteri

Ulkoilmavirta

Ulkoilmavirta

Poistoilmavirta

(dm3/s)/hlö

(dm3/s)/m2
2

(dm3/s)/m2

8
3
5
8
8

Äänitaso
LA,eq,T /
LA,max
dB
43 / 48
28 / 33
28 / 33
38 / 43
25 / 30
33 / 38

Ilman
nopeus
talvi / kesä
m/s
0,25
0,20
0,25
0,25
0,20
0,20

Huom!

#2, #T
#T
#2
#T
#T
#T

#1
Hygieniatilojen poistoilmavirrat kts. taulukko 11. Hygieniatilat.
#2
Kiinteiden työpisteiden ilman nopeuden ohjearvot kuten toimistohuoneessa.
#T
Ilmanvaihto on oltava ohjattavissa tarpeen mukaan.
Myymäläilmavaihto (marketit yms) on liian suuri, puoletkin tuntuu olevan liikaa. Eroteltava suuren hajukuorman myymälät.
Aulat ja lämpiöt –iv liian suuri.

Taulukko 6.

Urheilutilat, uimahallit ja kasarmit #1

Tila / käyttötarkoitus

Liikuntatilat:
– Kuntosali
– Liikuntasali
– Liikuntahalli
– Katsomo
Käytävät/aulat, joissa oleskellaan
Käytävät, joissa ei oleskella
Uima-allastila
Kasarmitilat:
Miehistötila
Ruokala
Pesuhuone
Käytävä
Oleskelutila
Opetustila

Ulkoilmavirta

Ulkoilmavirta

Poistoilmavirta

(dm3/s)/hlö

(dm3/s)/m2

(dm3/s)/m2

Äänitaso
LA,eq,T /
LA,max
dB

Ilman
nopeus
talvi / kesä
m/s

38 / 43
38 / 43
38 / 43
33 / 38
38 / 43
38 / 43
38 / 43

0,25
0,25
0,25
0,25
0,30
0,30
0,40

33 / 38
33 / 38
38 / 43
38 / 43
33 / 38
33 / 38

0,20
0,25
0,30
0,25
0,20
0,20

Huom!

#T
6
4
2
8
5
1
2

8
6

2
5

6

1
3
3

5

#2
#K

#S

#1
Hygieniatilojen poistoilmavirrat kts. taulukko 11. Hygieniatilat.
#2
Kiinteiden työpisteiden ilmannopeuden ohjearvot kuten toimistohuoneessa.
#T
Ilmanvaihto on oltava ohjattavissa tarpeen mukaan.
#K
Kosteuden poisto on mitoittava tekijä. Lasketaan tapauskohtaisesti.
#S
Siirtoilmavirtana
Kuntosalien iv liian pieni
Liikuntahallien katsomoissa liian suuri iv.
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Taulukko 7.

Hoitolaitokset #1

Tila / käyttötarkoitus

Sairaalan potilashuone
Sairaalan toimenpidehuone
Sairaalan kuntoutushuone
Sairaalan oleskelutila
Lastenhoitotilat
Pitkäaikaispotilaiden hoitotilat
Käytävä
Odotustilat
Potilas- ja odotustilojen WC
Huuhteluhuone
Pidätettyjen vastaanottotila
Putkakäytävä
Juoppoputka
Sellikäytävä
Selli
Päiväkodit:
Lepohuoneet
Leikki- ja ryhmähuoneet
Vesileikkihuone
Eteinen
Märkäeteinen
#1
#2
#3
#4
#E
#S

Ulkoilmavirta

Ulkoilmavirta

(dm3/s)/hlö
10

(dm3/s)/m2
1,5
2
2
3
2
2
0,5
3

Poistoilmavirta
(dm3/s)/m
(dm3/s)/m2

30 / paikka
10

8

6
6

3
3
8
2
2,5

1
10
3

2,5
2,5
2
2

Äänitaso
LA,eq,T /
LA,max
dB
28 / 33 *
33 / 38
33 / 38
33 / 38
33 / 38
33 / 38
33 / 38
33 / 38
38 / 43
38 / 43

Ilman
nopeus
talvi / kesä
m/s
0,20 / 0,30
0,20 / 0,30
0,20 / 0,30
0,20
0,20 / 0,30
0,20 / 0,30
0,20 / 0,30
0,20 / 0,30
0,20
0,20

33 / 38
38 / 43
33 / 38
38 / 43
33 / 38

0,20
0,20
0,20
0,30
0,20

#4

28 / 33 *
33 / 38
33 / 38
33 / 38

0,20 / 0,30
0,20 / 0,30
0,20 / 0,30
0,20

*C1 ohje

5

Huom!

*C1 ohje
#E

#3
#2
#2
#3

#S
#S

#3, #S

Hygieniatilojen poistoilmavirrat kts. taulukko 11 Hygieniatilat.
Kiinteiden työpisteiden ilmannopeuden ohjearvot kuten toimistohuoneessa.
Poistoilmavirtaa ja vastaavasti ulkoilmavirtaa suurennetaan kohdepoistojen ja / tai hajujen hallitsemisen edellyttämällä
määrällä.
Poistoilma ympäröivien hygienia- ymv. tilojen kautta.
Erikoistilojen, kuten leikkaussalien, toimenpidehuoneiden, röntgentilojen, välinehuoltotilojen, potilaiden pesuun käytettävien tilojen jne. ilmanvaihto suunnitellaan tapauskohtaisesti.
Siirtoilmavirta

Toimenpidehuoneet – liian pieni iv
Odotustilat -liian suuri iv
Vanhusten palvelutalot mukaan erillisenä ml pesuhuoneet, aulat, ja huoneet.
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Taulukko 8.

Muut julkiset tilat #1

Tila / käyttötarkoitus

Ulkoilmavirta

Ulkoilmavirta

Poistoilmavirta

(dm3/s)/hlö

(dm3/s)/m2

(dm3/s)/m2

Äänitaso
LA,eq,T /
LA,max
dB

Ilman
nopeus
talvi / kesä
m/s

Huom!

Liikenneasemat:
Odotustila ja käytävä

5

43 / 48

Näyttelyihin käytettävät tilat:
- Näyttelytilat
- Museot
- Messutilat

4
4
4

33 / 38
33 / 38
38 / 43

0,20/0,40
0,20 / 0,40
0,20 / 0,40

#2, #T
#2, #T
#2, #T

2
2

33 / 38
33 / 38

0,20 / 0,40
0,20 / 0,30

#2

Kirjastot:
– Kirjastosali
– Lukusali
– Varasto

8
8

Kirkot:
– Kirkkosali
– Muut yleisötilat

6

#1
#2
#S
#T

#2

0,5

#S

33 / 38
33 / 38

5

0,20
0,20

#T
#T

Hygieniatilojen poistoilmavirrat kts. taulukko 11 Hygieniatilat.
Kiinteiden työpisteiden ilmannopeuden ohjearvot kuten toimistohuoneessa.
Siirtoilmavirta
Ilmanvaihdon tarpeenmukaisen käytön oltava mahdollista.

”Liikenneasema” on terminä vieras
Liikenneasemien odotustilat ja käytävät - liian suuri iv, ehdotettu 1,5 l/s,m2

Taulukko 9.

Työtilat yms. #1, #2 ja #3
Tarvittako tätä, jos pidetään mukana niin tulisi tarkoin harkita mitä tiloja jätetään, tehdastyö muistuttaa yhä enemmän
toimistoympäristöä, autokorjaamoja on monenlaisia. Kaikkia ei voi panna saamaan kategoriaan.

Tila / käyttötarkoitus

Ulkoilmavirta

Ulkoilmavirta

Poistoilmavirta

(dm3/s)/hlö

(dm3/s)/m2

(dm3/s)/m2

Tehdastyö:
– Kevyt
– Keskiraskas

10
10

1,5 #4
1,5 #4

Laboratoriot (kemian)

8

1

Autokorjaamo, katsastustilat

7 #5

Äänitaso
LA,eq,T /
LA,max
dB

Ilman
nopeus
talvi / kesä
m/s

Huom!

0,20 / 0,30
0,25 / 0,50

3

38 / 43

0,20 / 0,40

43 / 48

0,25

#E, T
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#1
#2
#3
#4
#5

#E
#T

Hygieniatilojen poistoilmavirrat kts. taulukko 11 Hygieniatilat.
Rakennukseen kuuluvissa toimistotiloissa sovelletaan toimistorakennuksen ohjeita.
Poistoilmavirtaa ja vastaavasti ulkoilmavirtaa suurennetaan kohdepoistojen ja/tai epäpuhtauksien hallitsemisen edellyttämällä määrällä.
Ilmanvaihtolaitos mitoitetaan vähintään ko. ilmavirralle. Laitosta voidaan käyttää pienemmällä ilmavirralla työtavoista
yms. tehtävän selvityksen epäpuhtauspäästöjen ja lämpökuormien perusteella. Ilman nopeudet ovat esimerkkejä. Työn
luonne ratkaisee lämpötilatason ja ilman nopeuden tapauskohtaisesti.
Edellyttää paikallista pakokaasun poistoa, jonka suuruus on vähintään 100 dm3/s henkilöautoille ja 300 dm3/s kuormaautoille. Mikäli käytetään pakokaasunpoistokiskoa, joihin ajoneuvot ovat liitettyinä koko ajan, voi ilmavirta olla
2 (dm3/s)/m². Poistoilmavirta mitoitetaan ottaen huomioon pakokaasunpoisto siten, ettei tila ole alipaineinen, ks. myös
standardi SFS 3352.
Tapauskohtainen suunnittelu.
Ilmanvaihdon tarpeenmukaisen käytön oltava mahdollista.

Taulukko 10.

Ruoanvalmistus- ja säilytystilat

Tila / käyttötarkoitus

Ulkoilmavirta

Ulkoilmavirta

Poistoilmavirta

(dm3/s)/hlö

(dm3/s)/m2
15
10
5
3

Keittiötilat:
– Valmistuskeittiö
– Kuumennuskeittiö
– Jakelukeittiö
– Kahvikeittiö
Varastotilat:
– Kuivavarasto
– Kylmävarastot >4 m2
– Jätehuone
– Jäähdytetty jätehuone
#1
#E
#S

(dm3/s)/m2

Äänitaso
LA,eq,T /
LA,max
dB

Ilman
nopeus
talvi / kesä
m/s

15
10
5
30 1/s/keittiö

38 / 43
38 / 43
38 / 43
33 / 38

0,25 / 0,50
0,25 / 0,50
0,25 / 0,50
0,20 / 0,40

0,5
0,2
5
2

Huom!

#E
#E
#E

#S
#S
#1
#1

Tilan on aina oltava alipaineinen ympäröiviin tiloihin nähden.
Minimi-ilmavirtoja. Ilmavirrat mitoitetaan tapauskohtaisesti lämpökuormien perusteella.
Siirtoilmavirta

Keittiöt pitäisi luokitella uudelleen ja tarkastaa ilmavirrat, pääasiallisesti alaspäin uusista ruonvalmistusmenetelmistä ja
tehokkaista huuvista johtuen.

Taulukko 11.

Muiden kuin asuntojen hygieniatilat sekä muut tilat

Tila / käyttötarkoitus

Ulkoilmavirta

Ulkoilmavirta

Poistoilmavirta

(dm3/s)/hlö

(dm3/s)/m2

(dm3/s)/m2

Äänitaso
LA,eq,T /
LA,max
dB

20 / paikka

38 / 43

#S

30 / paikka

38 / 43

#S

5,
4/kaappi
2

38 / 43
38 / 43
38 / 43

WC:t
– työpaikkatiloihin tai vastaaviin
liittyvät
– yleisön käyttämiin tiloihin liittyvät
Pesuhuone
Pukuhuone
Saunan löylyhuone

3
5
1

Ilman
nopeus
talvi / kesä
m/s

0,20
0,20

Huom!

#S
#S
#S
126

Siivoustilat

4

Porrashuone
Hissikuilu
Hissikonehuone
#1
#2
#S

0,5 1/h
4

0,5 1/h

#S
38 / 43

8
17

#1

#2

Ilmanvaihtokerroin
Tarkistetaan lämpökuorman perusteella. Konehuoneen enimmäislämpötila on 35 °C.
Siirtoilmavirta

Pesu- ja pukuhuoneiden iv liian suuri.
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LIITE 2
Moottoriajoneuvosuojien ilmanvaihto-ohjeet
Uusintaselvitys meneillään, mukaan toivottu myös tunneleita!
Autojen päästöt ovat pienentyneet!
Lämpimän ja kylmän tallin ero emissioidenkin osalta!
Suuntauspainepuhaltimet?
Näitä ohjeita sovelletaan pääasiassa paikoitukseen tarkoitettuihin moottoriajoneuvosuojiin. Jos suojien yhteydessä on
huolto- ja korjaustiloja, lastaus- ja linja-autoterminaaleja tai muita tiloja, joissa työskennellään jatkuvasti, ei näitä ohjeita voida suoraan soveltaa.
Moottoriajoneuvosuojien ilmanvaihto järjestetään siten, etteivät ilman epäpuhtaudet aiheuta terveydellistä haittaa suojien käyttäjille. Mikäli autojonojen syntyminen on mahdollista esim. pysäköintimaksu- tai liikennejärjestelyjen takia,
tehostetaan näiden alueiden ilmanvaihtoa sijoittamalla lisäpoistoja ruuhkakohtiin. Tehostettu poisto voi tällöin olla
epäpuhtauspitoisuuden (esimerkiksi CO-pitoisuus) mukaan ohjattu. Jos autosuojissa tai niiden yhteydessä on työpaikkoja, järjestetään ilmanvaihto työpaikkojen vaatimusten mukaisesti.
Jos moottoriajoneuvosuoja on muun rakennuksen yhteydessä, sen ilmanvaihto järjestetään siten, että suoja on alipaineinen muihin tiloihin nähden.
Moottoriajoneuvosuojan tuloilma voi olla siirtoilmaa.
Tulo- ja poistoilma-aukot sijoitetaan siten, että suojan eri osien riittävä ilmanvaihto varmistuu. Aukot sijoitetaan siten,
ettei ilma pääse tarpeettomasti leviämään alueilta, joissa epäpuhtauspitoisuus on suuri. Suojaan ei myöskään saa jäädä
kohtia, joissa ilman epäpuhtauspitoisuudet voivat paikallisesti ylittää sallitut arvot. Tämän estämisessä voidaan käyttää
esim. paikallispoistoja tai siirtoilmapuhaltimia.
Koneellisen ilmanvaihdon poistoilmavirta on:
- tiloissa, joissa tapahtuu keskimäärin yksi ajo autopaikkaa kohden vuorokauden vilkkaimman 8 tunnin jakson aikana,
vähintään 0,9 (dm3/s)/m2. Tällaisia ovat esimerkiksi asuintalojen paikoitustilat;
- tiloissa, joissa ajoja on vastaavasti 2-4, vähintään 2,7 (dm3/s)/m2. Näitä ovat esimerkiksi toimisto- ja virastotilojen
henkilökunnan paikoitustilat; sekä
- tiloissa, joissa ajoja on vastaavasti useampia, on poistoilmavirran oltava vähintään n x 0,9 (dm3/s)/m2. Kaavassa n
tarkoittaa ajojen lukumäärää ja sen lukuarvo on vähintään 4. Näitä tiloja ovat esimerkiksi varsinaiset paikoitustalot sekä
toimisto-, virasto- ja liikerakennusten asiakaspaikoitustilat.
Riviautosuojissa ja enintään 60 m2:n moottoriajoneuvosuojissa voidaan käyttää painovoimaista ilmanvaihtoa. Riviautosuoja on moottoriajoneuvosuoja, jossa ei sisällä ajeta ja jonka syvyys on enintään 7 m tai 14 m silloin, kun suoja on
tarkoitettu linja-autoille tai muille pitkille ajoneuvoille. Suojan tulee olla kokonaan maanpäällä tai ilmanvaihdon kannalta tätä vastaavasti, esimerkiksi rinteessä. Tulo- ja poistoilma-aukot sijoitetaan siten, että riittävä ilmanvaihto ja ilman
kierto saavutetaan. Tuloilma-aukko voidaan sijoittaa ulkoseinän tai oven alaosaan. Poistoilma-aukko sijoitetaan yleensä
seinän yläosaan tai kattoon tuloilma-aukon vastakkaiselle puolelle. Sekä tulo- että poistoilma-aukon vapaa poikkipintaala on vähintään 0,1 % lattiapinta-alasta, kuitenkin vähintään 150 cm2.
Jos lämmittämättömän moottoriajoneuvosuojan, esim. pysäköintitalon ulkoseinästä vähintään 30 % on avointa ja aukkojen pinta-ala on vähintään 10 % kunkin tason lattiapinta-alasta, ei suojassa vaadita erillistä ilmanvaihtoa. Tilassa ei
kuitenkaan saa olla ilmankulkua huomattavasti haittaavia esteitä kuten väliseiniä tai palkkeja.
Moottoriajoneuvosuojan ilmanvaihtoa voidaan vähentää normaalin käyttöajan ulkopuolella, kun ilmanvaihtoa ohjataan
epäpuhtauspitoisuuden mukaan ja suojaan asennetaan erillinen hälytysjärjestelmä. Ilmanvaihto käynnistyy täydelle
teholle, kun yhden anturin kohdalla epäpuhtauspitoisuus ylittää asetetun raja-arvon (esimerkiksi CO-pitoisuus 50 ppm).
Hälytys tapahtuu, kun epäpuhtauspitoisuus ylittää asetetun raja-arvon (esimerkiksi CO-pitoisuus 70 ppm). Ohjaus- ja
hälytysantureita asennetaan suojaan vähintään 3 kpl kullekin tasolle, yleensä ajoluiskien ja ajoreittien läheisyyteen.
Anturien toiminta on säännöllisesti tarkastettava ja ne on kalibroitava vähintään kerran vuodessa. Kalibrointitodistus
liitetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeeseen.
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Opastavia tietoja
SUOMEN RAKENTAMISMÄÄRÄYSKOKOELMA
Tilanne 1.7.2012 tämän asetuksen antopäivän 30.3.2011 tiedoin
(ajantasainen sisällysluettelo www.ymparisto.fi)
A
A1
A2
A4
A5

YLEINEN OSA
Rakentamisen valvonta ja tekninen tarkastus
Rakennuksen suunnittelijat ja suunnitelmat
Rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje
Kaavamerkinnät

Määräykset ja ohjeet
Määräykset ja ohjeet
Määräykset ja ohjeet
Määräykset

2006
2002
2000
2000

B
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10

RAKENTEIDEN LUJUUS
Rakenteiden varmuus ja kuormitukset
Kantavat rakenteet
Pohjarakenteet
Betonirakenteet
Kevytbetoniharkkorakenteet
Teräsohutlevyrakenteet
Teräsrakenteet
Tiilirakenteet
Betoniharkkorakenteet
Puurakenteet

Määräykset
Määräykset
Määräykset ja ohjeet
Ohjeet
Ohjeet
Ohjeet
Ohjeet
Ohjeet
Ohjeet
Ohjeet

1998
1990
2004
2005
2007
1989
1996
2007
1993
2001

C
C1
C2
C4

ERISTYKSET
Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa
Kosteus
Lämmöneristys

Määräykset ja ohjeet
Määräykset ja ohjeet
Ohjeet

1998
1998
2003

D
D1
D2
D3
D4
D5
D7

LVI JA ENERGIATEHOKKUUS
Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot
Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto
Rakennusten energiatehokkuus
LVI-piirrosmerkit
Rakennuksen energiankulutuksen ja lämmitystehontarpeen laskenta
Kattiloiden hyötysuhdevaatimukset

Määräykset ja ohjeet
Määräykset ja ohjeet
Määräykset ja ohjeet
Ohjeet
Ohjeet
Määräykset

2007
2012
2012
1978
2007
1997

E
E1
E1
E2
E3
E4
E7
E8
E9

RAKENTEELLINEN PALOTURVALLISUUS
Rakennusten paloturvallisuus
Rakennusten paloturvallisuus
Tuotanto- ja varastorakennusten paloturvallisuus
Pienet savuhormit
Autosuojien paloturvallisuus
Ilmanvaihtolaitosten paloturvallisuus
Muuratut tulisijat
Kattilahuoneiden ja polttoainevarastojen paloturvallisuus

Määräykset ja ohjeet
Muutos
Ohjeet
Ohjeet
Ohjeet
Ohjeet
Ohjeet
Ohjeet

2002
2008
2005
2007
2005
2004
1985
2005

F
F1
F2

YLEINEN RAKENNUSSUUNNITTELU
Esteetön rakennus
Rakennuksen käyttöturvallisuus

Määräykset ja ohjeet
Määräykset ja ohjeet

2005
2001

Määräykset ja ohjeet

2005

G ASUNTORAKENTAMINEN
G1 Asuntosuunnittelu
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MITTAUSMENETELMIÄ
Lämpöolot
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