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Esipuhe
Ympäristöministeriö tilasi nämä selvitykset The Finnish Association of HVAC Societies, FINVAC ry:ltä
kesällä 2017. Selvityksen tavoitteena oli tehdä ehdotus ilmanvaihdon ilmavirtojen ohjearvoiksi.
Selvityksen lopputulos on synteesi asiantuntijoiden kokemuksista ja näkemyksistä sekä
kansainvälisistä ilmanvaihtostandardeista. Selvityksessä käytettiin hyödyksi myös tärkeimpiä viime
vuosina tehtyjä ilmanvaihtoa käsitteleviä tutkimuksia.
Hanke kohdistui pääasiallisesti ilmanvaihdon ulkoilmavirtojen valintaan ja mitoittamiseen, mutta
tilaajan toivomuksesta mukaan otettiin sekä yleisiä että rakennustyyppikohtaisia suunnitteluun ja
ilmanvaihdon järjestelyyn liittyviä opastuksia.
Ilmanvaihdon suunnitteluun ja toteuttamiseen liittyy aina vedon ja melun välttäminen. Vetoa
hankkeessa käsiteltiin ja opastavat arvot sisällytettiin lopputulokseen. Melu rajattiin hankkeen
kuluessa työn ulkopuolelle. Rakennustyyppien osalta hankkeen ulkopuolelle rajattiin samat
rakennustyypit kuin asetusluonnoksessa. Pääpaino hankkeessa oli niissä rakennuksissa ja tiloissa,
joita rakennetaan merkittäviä määriä ja joiden ilmanvaihdossa on ollut puutteita.
Ympäristöministeriöstä työtä ovat valvoneet rakennusneuvos Pekka Kalliomäki ja ympäristöneuvos
Maarit Haakana.
Työtä ohjaamaan nimettiin asiantuntijaryhmä, johon kutsuttiin sisäilmasto- ja
ilmanvaihtoasiantuntijoita eri aloilta. Asiantuntijaryhmä kokoontui hankkeen aikana neljä kertaa.
Asiantuntijaryhmään kuuluivat
Maarit Haakana, YM
Pekka Kalliomäki, YM
Jari Hotokainen, Granlund Oy
Risto Kosonen, Aalto yliopisto
Minna Launiainen, Helsingin kaupunki, ATT
Kimmo Liljeström, Optiplan Oy
Tomi Marjamäki, Helsingin kaupunki, rakennusvalvontapalvelu
Vesa Pekkola, STM
Juha Pentikäinen, Climaconsult Oy
Mika Reinikainen, Granlund Oy
Ari Saarinen, YM
Marianna Tuomainen, Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennetun omaisuuden
hallinta
Asiantuntijaryhmän lisäksi hankkeessa on kuultu, useita erilaisia menetelmiä käyttäen, satoja
asiantuntijoita ja annettu mahdollisuus esittää oppaan sisältöä koskia parannusehdotuksia.
Projektiryhmän muodostivat
Olli Seppänen, FINVAC ry
Tuomo Niemelä, FINVAC ry
Jorma Railio, SuLVI ry
Tiina Strand, SuLVI ry
Siru Lönnqvist, VSF rf/FINVAC ry
Jorma Säteri, Sisäilmayhdistys
Mervi Ahola, Sisäilmayhdistys
Hankkeen vastuullisena johtajana, asiantuntijaryhmän ja projektiryhmän puheenjohtajana toimi Olli
Seppänen ja sihteerinä Siru Lönnqvist FINVAC ry:stä.
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Hankkeen työmenetelmät
Hankkeen primääritehtävä oli tarkistaa D2/2012-säädöksen /1/ liite 1 taulukkoineen, ottaen
huomioon Suomessa saadut kokemukset ja viimeinen Suomen kannalta relevantti kansainvälinen
tieto.
Hankkeessa määriteltiin erilaisten rakennusten tyypillisten huonetilojen ilmanvaihdon tarve,
laitemitoituksen ja käytön kannalta, lähtien liikkeelle tilan tyypillisestä epäpuhtauskuormasta ja
tavoitellusta sisäilman laadusta. Hankkeessa ei käsitelty ulkoilmavirtojen mitoitusta ja käyttöä
lämpöolojen tai erityisten epäpuhtauslähteiden kannalta. Ulkoilman käyttö tilojen jäähdytykseen
johtaa yleensä suurempiin ilmavirtoihin kuin sisäilman laadun perusteella määritellyt ilmavirrat.
Hankkeessa tarkistettiin myös D2/2012-säädöksessä esitetyt vetokriteerit.

Hankkeen toteuttaminen ja menetelmät
Hankkeessa lähdettiin liikkeelle D2/2012-ohjeen taulukoista ja Suomen LVI-liiton D2uusintatarveselvityksessä 2014 /2/ esille tulleista puutteista ja muutostarpeista. Ulkoilmavirtojen
määrittelyssä otetiin huomioon asetusluonnoksen /3/ sisältö ja toimintaympäristön muuttuminen,
kuten asuinrakennusten ja muiden rakennusten tilojen käytön muutokset, ilmanvaihto- ja
rakennustekniikan kehittyminen. Lisäksi työssä selvitettiin uusien eurooppalaisten
standardiehdotusten /4, 5/ vaikutus uusintatyöhön.
Hankkeessa kerättiin kokemukseen perustuvaa tietoa ilmanvaihdon mitoituksesta ja riittävyydestä
ilmanvaihdon asiantuntijoilta. Hankkeen alussa järjestettiin kaksi työpajaa, joissa hanke esiteltiin
suunnittelijoille ja muille ilmanvaihdon asiantuntijoille. Työpajoissa esitettiin hankkeen taustatiedot:
uusi asetusluonnos, D2-uusintatarveselvityksen 2014 tulokset sekä kansainvälisiä standardeja ja
tutkimuksia. Lähtökohtana hankkeessa käytettiin vuonna 2014 tehtyä D2-uusimistarveselvitystä. Sen
tulokset osoittivat, miten nykyisiä rakennusten ilmanvaihdon ilmavirtoja ja niiden ohjausta pitäisi
muuttaa vastaamaan paremmin nykypäivää ja rakentamista.
Työpajoja edelsi asiantuntijoille laadittu ilmanvaihdon suuruutta ja toimintaa käsittelevä kysely.
Kyselyssä tarkennettiin 2014 selvityksessä esille tulleita uusimistarpeita. Kyselyn vastauksia
tarkennettiin työpajassa ja sen jälkeen asiantuntijatapaamisin.
Työpajoihin kutsuttiin asiantuntijoita, Suomen LVI-liiton ja muiden hankkeessa mukana olevien
yhdistysten jäseniä ja yhteistyökumppaneita. Työpajat pidettiin viikolla 33 ympäristöministeriön
pankkisalissa.
Työpajatyöskentelyn ohella, erityisesti sen jälkeen, tehtiin valittujen rakennusalan yritysten ja
organisaatioiden tarkentavia haastatteluja.
Kansainvälisessä katsauksessa päähuomio kohdistui keskeisiin EU-hankkeisiin ja niissä saatuihin
tuloksiin. Hankkeessa otettiin huomioon CEN-standardien sisältö ja soveltuvuus Suomessa sekä
kerättiin tietoa Pohjoismaiden säännöksistä ja ohjeista.
Suositusilmavirtojen määrittelyssä otettiin huomioon myös muut suomalaiset säädökset,
sisäilmaluokitus ja muut ohjeet.
Hankeen lopputulos muodostui synteesinä yllä kuvatulla tavalla kerätystä tiedosta (käyttäjien,
suunnittelijoiden ja rakennuttajien kokemukset, suomalaiset selvitykset ja kansainväliset
suositukset) ja suomalaisista säädöksistä ja ohjeista kuten Sisäilmaluokitus.
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Luonnos hankkeen oleellisista tuloksista lähetettiin kommenteille hankkeessa mukana olleille
tahoille ja henkilöille. Kommentit otettiin huomioon hankeraportissa. Loppuraportin osana on
taulukkomuotoinen esitys hankkeen tuloksista.

Työn organisointi
Hankekokonaisuuden toteutuksesta vastasi FINVAC ry. Hankkeen hallinnon hoiti alihankkijana VSF ja
siellä toiminnanjohtaja Siru Lönnqvist. FINVACin alihankkijana toimi Jamira Oy, joka toimii hankkeen
koordinaattorina sekä tieteellisenä ja vastuullisena johtajana. Jamira Oy:ssä tehtävää hoiti Olli
Seppänen, joka laatii myös hankkeen loppuraportin. FINVACin hallituksen jäsenet osallistuivat
hankkeen ohjaukseen.
Työpajan käytännön järjestelyt sekä kyselyt ja niiden tulosten kokoamisen hoiti alihankkijana
Suomen LVI-liitto SuLVI ry toiminnanjohtaja Tiina Strandin johdolla. Tietojen ja tulosten käsittelyyn
osallistui Jorma Railio SuLVIn oman henkilökunnan lisäksi. Sisäilmayhdistys koordinoi hankkeen
Sisäilmastoluokituksen ja muiden suomalaisten säädösten ja ohjeiden kanssa ja viimeisteli
asuntoilmanvaihtoa koskevan oppaan Jorma Säterin johdolla.

Ilmanvaihdon merkitys
Ilmanvaihto vaikuttaa merkittävästi rakennusten sisäilmaston laatuun ja energian käyttöön.
Ilmanvaihdon tavoitteena on ylläpitää terveellistä ja viihtyisää ilman laatua siten, ettei sisäilmassa
olisi liian suuria pitoisuuksia haittaa aiheuttavia epäpuhtauksia.
Ilmanvaihtoon käytetty ilmavirta lämmitetään tai jäädytetään sopivaan lämpötilaan, jolloin
käytetään merkittäviä määriä energiaa, myös ilmanvaihtoilman siirtäminen rakennuksessa vaatii
yleensä puhallinenergiaa. Lämmitysenergian vähentämiseksi käytetään yleisesti lämmöntalteenottoa
ulospuhallusilmasta, samalla kuitenkin lisätään ilmanvaihtopuhaltimien sähkön käyttöä.

Ilmanvaihdon vaikutus sisäilmastoon
Huono sisäilmaa on edelleen merkittävä terveyshaitta koko EU:n alueella. EU:n EnVIE-projektissa
2014 /6/ on todettu, että sisäilman epäpuhtaudet (tupakansavu pois lukien) aiheuttavat vuosittain
kahden miljoonan henkilövuoden menetyksen, ennenaikaisine kuolemineen ja sairauksineen.
Väkiluvuilla suhteutettuna Suomen osuus tästä on 20 000 henkilövuotta. Parantamalla sisäilmaa ja
pienentämällä altistusta haitallisille epäpuhtauksille, kuten pienhiukkaset, formaldehydi, haihtuvat
kemialliset yhdisteet (VOC) ja radon, tätä lukua voidaan merkittävästi pienentää. Tämä voidaan
tehdä vähentämällä epäpuhtauslähteitä tai parantamalla ilmanvaihtoa.
HealthVent-projekti oli EU-komission toimesta käynnistetty ja toteutettu laaja eurooppalainen
hanke, jossa tehtiin ilmanvaihdon suuruuden terveysvaikutuksista kattava tieteellisten tutkimusten
yhteenveto /12/. Sen tuloksena todettiin, että sisäilmaan liittyvät oireet vähenevät ilmanvaihdon
määrän mukana aina ilmanvaihdon suuruuteen 7-9 dm3/s,hlö. Koska valtaosa tutkimuksista, joihin
yhteenveto perustui, on jo useamman vuoden vanhoja, projektinryhmä ei kuitenkaan ehdottanut
tämän suuruista ilmanvaihtoa otettavaksi käyttöön eurooppalaisena suosituksena. Katsottiin, että
kontrolloimalla emissiolähteitä voidaan ilmanvaihdon tarvetta pienentää. Eräänlaiseksi ilmanvaihdon
referenssiarvoksi ”valittiin” 4 dm3/s,hlö, jonka suuruinen ilmanvaihdon tulee vähintään olla silloinkin,
kun tilassa ei ole muita epäpuhtauslähteitä kuin ihminen itse. Tämä arvo otettiin myös ehdottomaksi
ilmanvaihdon vähimmäisarvoksi CEN-sisäilmastandardiehdotukseen /4/.
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Sisäilmalla ja ilmanvaihdolla on terveysvaikutusten lisäksi myös muita vaikutuksia. Ilmanvaihdon
suuruus korreloi positiivisesti työn tehokkuuteen toimistotyyppisessä työssä (kuva 1). Kouluissa hyvä
ilmanvaihto parantaa oppimistuloksia. Tuore ja kattava yhteenveto sisäilman ja ilmanvaihdon
vaikutuksista työn tuottavuuteen ja oppimisnopeuteen (kuva 2) on viitteessä /7/. Se vahvistaa
suurelta osalta REHVA-oppaassa /8/ esitettyjä sisäilman ja toimistotyön tuottavuuden välisiä
yhteyksiä. Ilmanvaihdon suuruudella on positiivinen vaikutus työn tuottavuuteen ja oppimistuloksiin
selvästi suuremmilla ulkoilmavirroilla kuin asetusluonnoksessa esitetty 6 dm3/s,hlö ja työn
tuottavuuden osalta aina ilmanvaihtoon 10-20 dm3/s,hlö saakka.

Kuva 1 Työn tuottavuuden paraneminen toimistotyössä riippuvana ilmanvaihdon määrästä henkilöä kohden,
lähteessä /7/.

Kuva 2 Koululaisten oppimisnopeuden riippuvuus ilmanvaihdon määrästä henkilöä kohden määritettynä,
lähteessä /7/.

Ilmanvaihdolla on myös selvästi aistittava vaikutus ilman laatuun. Raikkaaksi aistitulla sisäilmalla on
edelleen monia myönteisiä vaikutuksia. Sisäilman aistittua laatua on yleisesti käytetty
ilmanvaihtosäädösten perusteena Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa.
Sisäilman laatua ei pystytä vieläkään kovin helposti objektiivisesti mittaamaan. Tämän vuoksi
ilmanvaihdon suuruutta käytetään yleisesti ilman laadun ilmaisijana. Henkilökuormitteisissa tiloissa
yleisesti käytetty indikaattori on myös ilman hiilidioksidipitoisuus, jonka suuruus riippuu
ilmanvaihdosta ja tilaa kuormittavien henkilöiden määrästä (aineenvaihdunnan hiilidioksidin
tuotosta). Hiilidioksidipitoisuus sellaisenaan ei ole kuitenkaan tavanomaisissa pitoisuuksissa
haitallinen, mutta se indikoi aistitun ilman laatua, kun ihmiset ovat tilan pääasiallinen
epäpuhtauslähde.
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Johtopäätös
Suomessa on jo vuosia kiinnitetty huomiota rakennus- ja sisustusmateriaalien epäpuhtauspäästöihin.
Rakennuksia voidaan pitää vähäpäästöisinä, jolloin Suomessa valittu vähimmäisilmanvaihto
6 dm3/s,hlö tuntuu luontevalta terveysvaikutusten kannalta. Selvästi suurempia arvoja voidaan
perustella työn tuottavuuden kannalta toimistotyyppisessä työssä. Ilmanvaihdon kasvattamisen
hyötyvaikutukset työn tuottavuuden parantuessa ovat selvästi suuremmat kuin siihen käytetty
investointi ja energiakustannus. CEN-standardiehdotuksen arvoa 4 dm3/s,hlö on pidettävä
ehdottoman alarajana kaikissa olosuhteissa.

Ilmanvaihto ja energia
Ilmanvaihdon osuus rakennusten energiankäytöstä 1 on merkittävä sekä lämmitysenergiantarpeen
että kiinteistösähkön käytön osalta. Molemmat riippuvat ilmanvaihdon ilmavirroista sekä
ilmanvaihtojärjestelmän rakenteesta ja toiminnasta. Lämmitysenergian käyttöä on
menestyksellisesti vähennetty poistoilman lämmöntalteenotolla ja puhaltimien sähkönkäyttöä
järjestelmäsuunnittelua ja puhaltimien valintaa kehittämällä. Sähkönkäytön tehokkuutta on
oleellisesti parannettu asettamalla vaatimuksia ilmanvaihtojärjestelmän ominaissähköteholle.
Ilmanvaihdon käyttämän energian osuus riippuu ilmavirtojen suuruudesta sekä järjestelmän
suunnittelusta ja käytöstä. Lämmöntalteenotolla voidaan merkittävästi pienentää ilmanvaihdon
lämmitysenergian tarvetta ja suunnittelun sekä puhaltimien valinnan avulla ilmanvaihdon
sähköenergian tarvetta. Ilmanvaihdon energiakulutus vaihtelee rakennustyypeittäin. Kuvassa 3 on
esitetty neljän tyypillisen rakennuksen nettoenergia jakauma säännösten mukaisesti laskettuna.
Kuvat havainnollistavat ilmanvaihdon lämmöntalteenoton merkitystä nettoenergiatarpeen
pienentäjänä. Kuvissa ei ole otettu huomioon energiamuotojen kertoimia.

1

Raportin tueksi energialaskemia ovat suorittaneet Optiplan ja Equa Finland
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Kuva 3 Neljän tyypillisen rakennuksen nettoenergian tarpeen jakauma ilmavavaihdon lämmöntalteenotolla ja
ilman voimassa olevien säännösten mukaisesti laskettuna.
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Johtopäätös
Ilmanvaihto käyttää merkittävän osa rakennusten tarvitsemasta energiasta, karkeasti arvioituna
kolmanneksen. Kun rakennusten osuus Suomen koko energiankäytöstä on noin 40 %, ilmanvaihdon
osuudeksi tulee 10-15 %, joka on merkittävä yksittäinen erä. Ilmanvaihdon lämmitysenergiankäyttöä
on voitu merkittävästi pienentää lämmöntalteenoton avulla.
Ilmanvaihdon mitoituksen ja erityisesti käytön tulisikin perustua ilmanvaihdon todelliseen
tarpeeseen, ei liikaa eikä liian vähän. Liian pienen ilmanvaihdon kustannusvaikutukset ovat
suuremmat kuin ilmanvaihdossa saavutetut säästöt. Erityisesti pitää kiinnittää huomiota
ilmanvaihdon käyttöön tarpeen mukaan.

Ilmanvaihdon suuruus Suomen rakentamissäädöksissä
Ilmanvaihtoa koskevat säädökset ovat olleet mukana Suomen rakentamismääräyskokoelmassa sen
perustamisesta, vuodesta 1976, lähtien. Tätä ennen ilmanvaihtoalaa ohjasivat Suomen LVI-liittoa
edeltäneen yhdistyksen julkaisemat normaaliohjeet ja Lämpöinsinööriyhdistyksen asuinrakennusten
ilmanvaihto-ohjeet. Vuoden 1976 D2-määräyksissä ei annettu vielä ilmanvaihdon suuruudelle
ohjearvoja. Vähimmäisilmavirtoina tuli käyttää sisäasianministeriön ja muiden viranomaisten
määräyksissä ja ohjeissa hyväksymiä arvoja.
Ensimmäiset D2-määräykset ja -ohjeet olivat suppeat, ainoastaan 10 sivua. Vuonna 1978 D2määräykset ja -ohjeet laajenivat ja mukaan tuli taulukko ilmanvaihdon tilakohtaisista ohjearvoista 58
huonetilalle. Vuonna 1987 D2-määräykset ja -ohjeet laajenivat edelleen 21 sivuun ja ilmavirtojen
ohjetaulukko löytyi 113 tilalle. Seuraava D2-versio julkaistiin vuonna 2003. Siinä tilojen määrä oli
lähes ennallaan, mutta ilmanvaihdon järjestelystä annettiin tarkempia ohjeita mm. siirtoilman
käytön ja tehostuksen osalta. D2/2010- ja D2/2012-versiot olivat rakenteeltaan ja sisällöltään paljolti
D2/2003-version kaltaiset, laajimmillaan D2 oli vuonna 2010, 37 sivua. Ilmavirtojen
ohjearvotaulukossa ei vuoden 2003 jälkeen tapahtunut suuria muutoksia. Taulukoon 1 on poimittu
joidenkin tilojen ilmanvaihdon ohjearvoja eri vuosien julkaisuista.
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Taulukko 1. Eräiden tilojen ilmanvaihdon ohjearvoja Suomen Rakentamismääräyskokoelman osan
D2 mukaisesti eri vuosina.
Tila
Asuinhuone

Yksikkö
dm3/s, hlö
dm3/s, m2
Keittiö
dm3/s,
perus
dm3/s
tehostettu
WC
dm3/s,
perus
dm3/s
tehostettu
KH
dm3/s,
perus
dm3/s
tehostettu
Toimistohuone dm3/s, hlö
dm3/s, m2
Toimistohuone, dm3/s, hlö
tupakointi
sallittu
dm3/s, m2
Luokkahuone
dm3/s, hlö
dm3/s, m2
Päiväkoti
dm3/s, hlö
dm3/s, m2
Ravintolasali
dm3/s, m2
tupakointi
dm3/s,hlö
kielletty
Ravintolasali
dm3/s, m2
tupakointi
dm3/s, hlö
sallittu

1976
-

1978
22

1987
4
0,7
50

2003
6
0,5
8 3)/20

2010
6
0,5
8

2012
6
0,5
8

2017
6
0,35
-

-

-

20 2)

25

25

25

-

-

8

10

7

7

7

-

-

-

-

10

10

10

-

-

16

15

10

10

10

-

-

-

-

15

15

15

-

-

0,8
-

10
1
-

1,5
-

1,5
-

1,5
-

6
0,35
-

-

1,6
2 1)…3
2,5
5

6
3
5
2
10
10

6
3
5
2,5
10
10

6
3
5
2,5
10
10

6
3
5
2,5
10
10

6
0,35
6
0,35
6
0,35

-

10
15

10
10

15…20
15…20

-

-

-

1) jos mahdollisuus tuuletukseen välituntien aikana
2) jos keittiössä liesikupu, muuten 50 dm3/s
3) jos ilmavirran tehostusta voidaan ohjata tila-tai asuntokohtaisesti, muuten 20 dm3/s

Johtopäätös
Viranomaissäännökset ovat vakiinnuttaneet asemansa ilmanvaihdon suunnittelun ohjauksessa 40vuotisen historiansa aikana. Viimeisten 30 vuoden aikana muutokset ohjeen sisältöön ovat olleet
vähäisiä. Samana ajanjaksona ilmanvaihdon suuruudesta ja sen vaikutuksista on tehty monia
tutkimuksia, jotka ovat tuoneet uutta tietoa ilmanvaihdon vaikutuksista. Monien tilojen nimikkeet ja
käyttö ovat muuttuneet, samoin ilmanvaihdon tarve. Oli siis varsin perusteltua toteuttaa D2-ohjeen
uusimistarveselvitys vuonna 2014. Sen tulokset johtivatkin tämän hankkeen käynnistymiseen.
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D2-uusintatarveselvitys
Ympäristöministeriö tilasi D2-säädöksen uusimistarvetta koskevan selvityksen Suomen LVI-liitto
SuLVI ry:ltä talvella 2014. Selvitys /2/ oli luonteeltaan D2-uusimistarvetta kartoittava ja se pohjautui
asiantuntija-arvioihin, kansainvälisiin standardeihin ja uusimpaan tutkimustietoon. Selvityksen
mukaan ilmanvaihdon ilmavirtojen ohjeellisia arvoja pidettiin yleisesti välttämättömänä suunnittelun
apuvälineenä. Selvityksessä tuli esille eräitä tarkennus- ja parannustarpeita. Erityisesti pidettiin
tärkeänä ilmanvaihdon säätämistä ja käyttöä todellisen tarpeen (epäpuhtauskuorman ja tilan
käytön) mukaan. Ilmanvaihtoa käsittelevissä ohjeissa tulisi, selvityksen mukaan, kiinnittää huomiota
siihen, miten tarpeenmukaisuutta voidaan edistää esimerkiksi määräämällä se pakolliseksi joissakin
tiloissa. D2/2012:n liitteen 1 ohjeellisten ilmavirtojen tarkastustarpeita tuli selvityksessä ilmi
runsaasti. Erityisesti seuraavien tilojen ilmanvaihto tuntui tarpeettoman suurelta
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asunnot
o Ongelmana liian suuri ilmanvaihto pienissä asunnoissa, jos se perustuu
poistoilmavirtoihin
o Makuuhuoneen ilmanvaihto on ongelma – mitoitetaanko 1 vai 2 hengelle?
o Kodinhoitohuone: riittäisikö 10 dm3/s?
o Onko saunan ilmanvaihto liian suuri?
Päiväkotien kokonaisilmanvaihto tulee liian suureksi, jos kaikkien huoneiden ilmanvaihto
mitoitetaan ja käytetään niin kuin kaikissa tiloissa olisi enimmäiskuorma
Työpaikkojen sosiaalitilojen, taukotilojen ja pukukoppien/-kaappien ilmanvaihto
muuttuneissa tilanteissa – käyttöaika ja ilmakapasiteetti
Keittiöt ovat muuttuneet ruoan valmistuksen ja huuvien myötä
Toimisto- ja liikerakennusten kahvio ja taukotilat (jo 5 dm3/s,m2 on liian suuri)
Ravintoloiden ilmanvaihtoa 10 dm3/s,m2 pidettiin yleisesti aivan liian suurena, ravintolat
pitäisikin erotella hienojakoisemmin, kahviloille tms. 3 dm3/s,m2 on usein riittävä, pizzerioille
6 dm3/s,m2
Tavaratalot, kauppakeskukset, marketit – ilmanvaihto liian suuri
Käytävä- ja aulatiloissa, joissa oleskellaan satunnaisesti, ilmanvaihto on usein liian suuri
Liikenneasemien odotustilat
Myös oppilaitosten käytävät ja aulat (erityisesti ala-asteella)
Muiden kuin asuntojen pesu- ja pukuhuoneet, erityisesti pukuhuoneet
Hotellihuoneet
Myymälät – ilmanvaihto usein liian suuri. Nykyistä 2 dm3/s,m2 ehdotettiin pienennettäväksi
puoleen, jopa sen alle
Pienet autokorjaamot
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 ohjearvo 20 dm3/s
Vanhusten palvelutalot, joiden ilmanvaihtoa pidettiin yleisesti liian pienenä
Sairaaloiden toimenpidehuoneet
Koulujen opetustilat.
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Kyselyllä selvitettiin, onko D2/2012:n liitteessä 1 kaikki tarpeelliset tilat ja pitäisikö siihen lisätä tai
poistaa tiloja. Seuraavia tiloja toivottiin lisättäväksi tai määrittelyä muutettavaksi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erityisen haju-/epäpuhtaus-kuormitetut liiketilat, kuten kampaamot, eläinkaupat jne.
Sähkö-, elektroniikka- ja IT-tilat
Liikuntasali ja sen katsomo
Uima-allastilat
Kahvilat, jotka eivät ole ravintoloita tai työpaikkaruokaloita
Ravintolat yksityiskohtaisemmin eriteltynä kuin D2/2012-ohjeessa
Korjaamot
Eläinten hoitotilat (tässä pitäisi raja vetää maa- ja metsätalousministeriöön päin)
Ryömintätilojen ja likaisten teknisten tilojen ilmanvaihdolle pitäisi antaa ohjeita.

Selvityksessä tuli esille tiloja, joiden ohjeellisia ilmanvaihtomääriä tulisi tarkistaa niin, että ohjeelliset
tulo- ja poistoilmavirrat eivät johtaisi merkittäviin paine-eroihin. Selvityksessä todettiin myös, että
useat tilanimikkeet ja tilojen käyttö on muuttunut, eivätkä esitetyt ilmanvaihdon ilmavirrat ole näin
ollen soveliaita suunnittelun ohjeeksi.

Johtopäätös
Ilmanvaihtoa koskevat säädökset ovat ohjanneet käytäntöä jo yli 40 vuotta. Tänä aikana
asiantuntijoille on kertynyt kokemuksia säädösten lukuarvoista. Näiden kokemusten kerääminen oli
tärkeää ilmanvaihdon oppaan uusinnassa. Valtaosa, joskaan ei ihan kaikkia, kerätyistä ehdotuksista
voitiin ottaa huomioon hankkeen lopputuloksena syntyneissä oppaissa. Useiden tilojen ohjearvoja
pienennetiin ja monen tärkeän tilan ilmanvaihdon ohjearvoja suurennettiin. Kaikkia, volyymiltaan
vähäisiä, erikoistiloja ei voitu ottaa mukaan.
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Ilmanvaihdon suuruus muiden maiden ohjeissa
Asuntoilmanvaihto
Kansainvälisen tilanteen kartoituksessa ja vertailussa voidaan käyttää pääosin tuoreessa JRC:n
raportissa /9/ esitettyjä yhteenvetoja, jotka pohjautuvat HealthVent-projektissa /10/ kerättyyn
tietoon eri maiden ilmanvaihdon ohjeista. Kansallisten ohjeiden vertailua vaikeuttaa tapa, jolla
ilmanvaihto esitetään ja määritellään eri maissa.
Esimerkkinä tästä on suhteellisen tuore taulukko 2 BPIE-raportista (julkaistu myös JRC:n raportissa
/9/), jossa on esitetty eräiden EU-maiden asuntojen ilmanvaihtoa koskevia ilmanvaihto-ohjeita.
Table 2. Ventilation standards for new dwellings in eight EU MS (Source: BPIE 2015 report based on feedback
from country experts).
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Koska ilmanvaihdon suuruus esitetään eri maiden ohjeissa eri tavoin, vertailun tekeminen pelkkien
lukuarvojen perusteella ei ole tarkoituksenmukaista. Tämän vuoksi HealthVent-projektissa asuntojen
osalta ohjearvoja vertailtiin kahden eri kokoisen tyyppiasunnon avulla (50 m2 ja 90 m2).
Ilmanvaihtuvuuden osalta D2:n mukainen mitoitus johtaa selvityksen mukaan pienissä asunnoissa
keskimääräistä suurempaan ilmanvaihtuvuuteen ja suurissa asunnoissa eurooppalaiseen
keskimääräiseen arvoon (kuva 4 ja 5).

Kuva 4. Asunnon (50 m2) ilmanvaihdon suuruutta koskevat käytännön ohjeet eräissä EU-maissa HealthVentprojektin mukaan.

Kuva 5. Asunnon (90 m2) ilmanvaihdon suuruutta koskevat käytännön ohjeet eräissä EU-maissa HealthVentprojektin mukaan.
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HealthVent-projektissa tehtiin myös eräiden muiden tyypillisten huonetilojen ilmanvaihdon
ohjearvojen vertailu (kuvat 6-8 ). Kuvissa on kansallisten ohjearvojen lisäksi esitetty eurooppalaisen
ilmanvaihtostandardiehdotuksen prEN 16798-1 /4/ (korvaamassa standardia EN 15251:2007)
ilmanvaihdon ohjearvot neljässä eri ilmanvaihtoluokassa (kategoriassa), joita standardi kuvaa
seuraavasti:
• Category I täyttää korkeat odotusarvot
• Category II vastaa tavanomaisia odotuksia
• Category III vastaa kohtalaisia odotuksia
• Category IV vastaa alhaisia odotuksia.
D2/2012:ssa esitetty keittiön poistoilmavirta 20 dm3/s on eurooppalaisittain keskimääräistä
suurempi, sen sijaan käyttöajan ilmanvaihto 8 dm3/s pieni (kuva 6). Märkätilojen poistoilmavirtojen
ohjearvot (kuvat 7 ja 8) ovat keskimääräistä eurooppalaista tasoa.

Kuva 6. Asuntojen keittiön ilmanvaihdon suuruutta koskevat käytännön ohjeet eräissä EU-maissa HealthVentprojektin mukaan. Suomen arvot päivitetty D2/2012:n mukaisiksi.
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Kuva 7. Asuntojen WC:n ilmanvaihdon suuruutta koskevat käytännön ohjeet eräissä EU-maissa HealthVentprojektin mukaan. Suomen arvot päivitetty D2/2012:n mukaisiksi.

Kuva 8. Asuntojen kylpyhuoneen ilmanvaihdon suuruutta koskevat käytännön ohjeet eräissä EU-maissa
HealthVent-projektin mukaan. Suomen arvot päivitetty D2/2012:n mukaisiksi.
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Muut kuin asuinrakennukset
JRC:n raportissa /9/ on vertailtu myös muiden kuin asuinrakennusten ilmanvaihdon ohjearvoja
eräissä maissa, jälleen perustuen HealthVent-projektissa /10/ kerättyihin tietoihin. Luokkahuoneita,
päiväkoteja ja toimistohuoneita koskevat tulokset ovat kuvissa 9-11.
Luokkahuoneiden ja päiväkotien ilmanvaihdon vertailu on tehty 50 m2 tiloissa, joissa on yhteensä 25
ihmistä.
Suomi asettuu luokkahuoneiden ilmanvaihdon vertailussa hieman keskitasoa pienemmäksi, Latvian,
Puolan ja Tšekin tasolle, kun taas päiväkotien osalta D2-ohjearvot ovat EU-maiden keskitasoa.
Suomen osalta ohjearvojen käsittelyssä alkuperäisessä raportissa oli virhe. Kun D2/2012 antaa
vaihtoehtoisina mitoitusarvoina luokkahuoneille 3 dm3/s,m2 tai 6 dm3/s,hlö ja päiväkodeille
2,5 dm3/s,m2 tai 5 dm3/s,hlö, ne oli tulkittu summautuviksi, ei vaihtoehtoisiksi. Kuvissa 9 ja 10 nämä
virheet on korjattu. Tämä osoittaa samalla eri maiden säädösten vertailuun liittyvät
tulkintavaikeudet.
Toimistohuoneiden ilmanvaihdon vertailussa Suomen D2/2012:n arvo sijoittuu vertailun kärkipäähän
(kuva 11).

Kuva 9. Luokkahuoneen (50 m2) ilmanvaihdon suuruutta koskevat käytännön ohjeet eräissä EU-maissa
HealthVent-projektin mukaan. Suomen arvo päivitetty D2/2012:n mukaisiksi.
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Kuva 10. Päiväkodin leikkihuoneen (50 m2) ilmanvaihdon suuruutta koskevat käytännön ohjeet eräissä EUmaissa HealthVent-projektin mukaan. Suomen arvo päivitetty D2/2012:n mukaisiksi.

Kuva 11. Yhden hengen toimistohuoneen (12m2) ilmanvaihdon suuruutta koskevat käytännön ohjeet eräissä
EU-maissa HealthVent-projektin mukaan.
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Johtopäätös
Ilmanvaihdon suuruutta ohjataan Euroopan maissa eritasoisilla säädöksillä ja ohjeilla. Niillä pyritään
turvaamaan sisäilman laatu ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Säädökset eroavat maittain. Tähän on
johtanut erot kulttuurissa, rakennustekniikassa ja ihmisten odotuksissa. Yhtenäisiä eurooppalaisia
ilmanvaihto ohjeita ei ole. Maakohtainen selvitys osoitti selvästi, että ohjeet on katsottu
tarpeellisiksi monessa maassa ja että Suomessa käytetyt ilmanvaihdon ohjeelliset ilmavirrat
vastaavat keskimääräistä eurooppalaista käytäntöä.

Ilmanvaihdon tehostuksen vaikutus huonelämpötilaan
Tässä hankkeessa ilmanvaihdon ohjeelliset ilmavirrat perustuvat sisäilman laadun ylläpitämiseen.
Lämpöolojen kannalta (jäähdytys tai lämmitys) ilmavirrat voivat olla selvästi suurempia. Suomessa
ulkoilmaa voidaan käyttää sisäilman jäähdyttämiseen suuren osan vuodesta. Pelkästään ulkoilman
lämpötilaan perustuvalla jäähdytyksellä voidaan alentaa sisäilman keskilämpötilaa, mutta ei niinkään
huippulämpötilaa, koska sisäilman huippulämpötilajaksojen aikana myös ulkolämpötila on
korkeimmillaan ja sen jäähdytysvaikutus vähäinen.
Esimerkkinä tarkasteltiin tavanomaista kerrostaloasuntoa käyttötilanteen ilmavirroilla ja 30 %:a
tehostettuna. Ilmanvaihdon suurentaminen laski D3:n mukaista astetuntisummaa (yli 27 °C)
244 astetunnista 94 astetuntiin. Huippulämpötila laski vain 0,6 °C, 29,3 °C:sta 28,7 °C:een.

Johtopäätös
Ilmanvaihtoa suurentamalla voidaan sisätilojen keskilämpötilaa laskea. Huippulämpötilaan
ilmanvaihdon suurentamisella on kuitenkin vain vähäinen vaikutus. Liitteenä olevissa oppaissa ei
käsitellä mitoitusta sisälämpötilojen kannalta.

Hiilidioksidituoton, ilmanvaihdon ja pitoisuuden välinen yhteys
Hiilidioksidipitoisuutta käytetään usein ilmanvaihdon suuruuden indikaattorin tiloissa, joissa ainoa
hiilidioksidin lähde on tilassa olevat ihmiset. Hiilidioksidi ei ole terveydelle haitallinen sellaisenaan
pitoisuuksissa, joita yleensä tavataan tavanomaisissa rakennuksissa (alle 5 000 ppm). Hiilidioksidia
vapautuu huoneilmaan hengityksen mukana. Tuoton määrä riippuu aineenvaihdunnasta. Tuotto
kasvaa aineenvaihdunnan vilkastuessa esim. liikuttaessa. Tuottoon vaikuttavat henkilön fyysiset
ominaisuudet ja ruokavalio. Standardiehdotuksessa /4/ ja sitä tukevassa teknisessä raportissa /5/
laskelmissa on käytetty seuraavia arvoja:
•
•
•

Paikallaan oleva istuva henkilö (sedentary activity), aineenvaihdunnan vilkkaus 1,2 met: CO2tuotto 20 dm3/h
Päiväkodissa oleva henkilö: CO2-tuotto 23,3 dm3/h
Myymälässä olevat henkilö: CO2-tuotto 26,6 dm3/h

Ilmanvaihdon määrän (qiv), CO2-pitoisuuden nousun (ΔCO2) ja CO2-tuoton (qCO2) välillä on yhteys
ΔCO2 = qCO2/qiv
EN-standardiin liittyvässä teknisessä raportissa /5/ esitetyt yhteydet ovat taulukossa 3.
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Table 3. CEN-standardiehdotuksen hiilidioksidipitoisuuden nousun arvot neljässä
sisäilmakategoriassa. − B2.8 - Default design CO2 concentrations above outdoor concentration
assuming a standard CO2 emission of 20 L/h,person.
Category

Corresponding CO2 concentration
above outdoors in PPM for nonadapted persons

Tarkka arvo

I

550 (10)

555

II

800 (7)

794

III

1350 (4)

1388

IV

1350 (4)

1388

Note: The above values correspond to the equilibrium
concentration when the air flow rate is 10, 7 and 4 dm3/s,person
for cat. I, II, and III, IV, respectively, and the CO2 emission is
20 dm3/h,person.
D2/2017 arvolla 6 dm3/s ja CO2-tuotolla 20 dm3/s päädytään
CO2-pitoisuuteen 926 ppm
D2/2017 arvoilla 6 dm3/s ja CO2-pitoisuuden nousulla 800 ppm
päädytään CO2-tuottoon 17,3 dm3/h
D2/2017 arvolla CO2-nousu 800 ppm ja standardin mukaisella
tuotolla päädytään ilmanvaihdon suuruuteen 6,94 dm3/s

Johtopäätös
Vaikka CEN-standardiehdotus antaa suomalaisesta käytännöstä poikkeavia arvoja, hankkeessa
päädyttiin käyttämään Suomessa vakiintunutta käytäntöä CO2-tuoton osalta. Laskelmien
perusarvona voidaan käyttää CO2-tuottoa 17,3 dm3/s,hlö, joka vastaa hiilidioksidipitoisuuden nousua
800 ppm ilmanvaihdon ilmavirralla 6 dm3/s,hlö. Laskelmissa on otettava huomioon
hiilidioksidituoton riippuvuus aineenvaihdunnan tehosta (toiminnan fyysinen rasittavuus).

EU-standardit
EU-komissio antoi CENille mandaatin uusia Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toteuttamiseen
liittyvät eurooppalaiset standardit (ns. EPBD-standardit) maakohtaisten säädösten yhtenäistämiseksi
ja direktiivin toimeenpanon nopeuttamiseksi. Standardien oli määrä valmistua lausuntovaihetta
varten jo syksyllä 2014. Aikataulu kuitenkin venyi. Standardit tulivat lausunnolle vuoden 2016/2017
vaihteessa. Tavoitteena oli tehdä entistä yksinkertaisempia standardeja ja niihin liittyviä teknisiä
raportteja, joihin siirretään aiemmin standardissa ollut ohjeellinen osuus. Itse standardeihin on
jätetty vain velvoittavaa tekstiä. Tähän noin 50 standardin ryhmään kuuluu kaksi olennaisilta osiltaan
D2-säädökseen liittyvää standardia /4/ ja /5/. Lopullisessa äänestyksessä näitä ei kuitenkaan
hyväksytty, vaan ne ovat tätä kirjoitettaessa korjattavana, eikä tarkkaa tietoa ollut jatkokäsittelystä
marraskuussa 2017 2. Standardilla EN 15251:2007 /13/ on ollut merkittävä ohjaava vaikutus
eurooppalaisen ohjeiston kehittymiseen.

2

Kimmo Konkarinkoski Metsta, marraskuu 2017
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Standardin mukaan ilmanvaihto muodostuu kahdesta komponentista kaava (1). Ensimmäinen termi
tulee henkilömäärästä ja toinen termi huoneen pinta-alasta ja ominaisuuksista.
Henkilöpohjaisessa termissä on kaksi vaihtoehtoista arvoa, jotka pohjautuvat ilman laatukriteeriin,
joko huoneeseen raikkaasta ilmasta tulevien kannalta tai huoneessa pitkää olleiden kannalta.
Materiaaliemissiota kuvaavalle toiselle termille on kolme vaihtoehtoa, hyvin vähäpäästöinen
rakennus, vähäpäästöinen rakennus ja ei-vähäpäästöinen rakennus.
Ilmanvaihdon suuruus on standardissa määritelty kolmessa kategoriassa (2007) ja neljässä
kategoriassa (2017), joista kategoria I vastaa korkeimpia ilman laatua koskevia odotuksia.

qtot =n ⋅ q p + AR ⋅ qB

(1)

missä
qtot = total ventilation rate for the breathing zone, l/s
n = design value for the number of the persons in the room
qp = ventilation rate for occupancy per person, l/(s* person)
AR = floor area, m2
qB = ventilation rate for emissions from building, l/(s,m2)

Taulukko 4. Kaavan (1) ihmisistä riippuva termi qp
Table B2.1. Basic ventilation rates for diluting emissions (bio effluents) from people
for different categories.

Category

Expected
Percentage of
Dissatisfied

Airflow per nonadapted person

Airflow per adapted
person

l/s/person

l/s/person

I

15

10

3,5

II

20

7

2,5

III

30

4

1,5

IV

40

2,5

1,0

EN 16798-1 requires a minimum of 4 l/s per person of total ventilation. The value is
based on an European study Ventilation and Health and was recommended where the
major contributer to the emission would be people.

Taulukko 5. Kaavan (1) rakennusmateriaaleista riippuva termi qBTable B2.2. Design ventilation rates for diluting emissions from different type of buildings.

Category

Very low polluting
building
l/(s m2)

Low polluting building
l/(s m2)

Non low-polluting
building
l/(s m2)

I

0,5

1,0

2,0

II

0,35

0,7

1,4

III

0,2

0,4

0,8

IV

0,15

0,3

0,6
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CEN-standardiehdotus johtaa kategorioissa l-ll selvästi suurempiin ilmanvirtoihin kuin D2/2012 ja
kategorioissa lll-lV yleensä suomalaista käytäntöä pienempiin ilmavirtoihin. On huomattava, että
CEN-standardiehdotuksen ja sitä edeltäneen standardin ilmanvaihdon suuruuden määrittävänä
kriteerinä on huoneilman aistittu laatu, ei terveysvaikutukset. Terveysvaikutusten osalta
standardiehdotus antaa ilmanvaihdon ehdottomaksi alarajaksi 4 dm3/s, hlö.
On myös huomattava, että standardiehdotuksessa esitetyt ilmanvaihdon määrät riippuvat siitä,
käytetäänkö kriteerinä tilan ilman laatuun adaptoituneiden vai tilaan raikkaasta ilmasta tulevien
arviota ilman laadusta. Näistä jälkimmäinen johtaa selvästi suurempaan ilmanvaihtoon kuin
ensimmäinen.
Ilmanvaihdon suuruutta määritettäessä on myös huomattava ilmanvaihdon suuruuden muut
vaikutukset. Työn tuottavuuden on monessa tutkimuksessa todettu paranevan toimistotyyppisissä
rutiinitöissä, jos ilmanvaihto on suurempi kuin 6 dm3/s,hlö; lyhyt yhteenveto sisäilmaston
vaikutuksista tuottavuuteen ja oppimistuloksiin on viitteessä /7/. Myös oppimistulokset ovat
tutkimuksissa parantuneet ilmanvaihdon suuruuden myötä. Yhteenveto sisäilmaston ja
ilmanvaihdon vaikutuksista työn tuottavuuteen on kerätty myös eurooppalaisen järjestön REHVAn
oppaaseen /8/.

Johtopäätös
Eurooppalainen standardi /13/ on otettu käyttöön monessa maassa, samalla on luovuttu
kansallisista ilmanvaihtostandardeista, mm. Saksassa. Viranomaisäännöksiin standardilla ei ole
kuitenkaan yhtä suurta vaikutusta. CEN-standardin tavoitteena on ollut ilmanvaihdon mitoituksen
järkiperäistäminen ja yhdenmukaistaminen, ottaen huomioon tavoitteena olevat ilman laatu ja
epäpuhtauslähteet. Tuloksena on aistittuun ilman laatuun perustuva menetelmä, jossa otetaan
huomioon sekä ihmisistä että rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtauslähteet. Tavoiteltu ilman
laatu ja siihen johtavan ilmanvaihdon suuruus on esitetty kolmessa /4/ (2007) tai neljässä /13/
(2017) kategoriassa. Suomen D2/2012-arvot sijoittuvat kategorioiden II (medium level of
expectations) ja III (moderate level of expectations) paikkeille. Suomessa jo pitkään käytössä ollut
M1-luokitus on omalta osaltaan pienentänyt ilmanvaihdon tarvetta standardinkin mukaan, kun
rakennuksia voidaan pitää erittäin vähäpäästöisinä. D2/2012-ohje ja tämän hankkeen
lopputukoksena syntyneet oppaat sisältävät huomattavasti yksityiskohtaisempia ohjeita
ilmanvaihdon suunnitteluun kuin CEN-standardi. Standardi ei sellaisenaan ole riittävä ohjaamaan
ilmanvaihdon suunnittelua Suomessa.
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Pohjoismaiset säädökset
Asuinrakennukset
Norjassa määräys TEK 10 määrittelee asuntojen ilmanvaihdon vähimmäismääräksi 0,33 dm3/s,m2
käytön aikana ja 0,19 dm3/s,m2, kun asunto ei ole käytössä. Makuuhuoneissa ilmanvaihdon tulee olla
käytön aikana vähintään 7,2 dm3/s,hlö. SINTEFin opas /14/ antaa yksityiskohtaisempia ohjeita kuin
säädökset ja hieman suurempia ilmavirtoja, asunnoille vähimmäismäärä on 0,4 dm3/s,m2.
Ruotsin rakennuslainsäädäntö määrittelee asuntojen vähimmäisilmanvaihdoksi 0,35 dm3/s,m2
käytön aikana ja 0,10 dm3/s,m2, kun asunto ei ole käytössä.
Tanskassa ilmanvaihdon on oltava nykyisen lainsäädännön mukaan vähintään 0,3 dm3/s,m2. Sama
arvo on myös lausunnolla olevassa BR18/2018-ehdotuksessa. Keittiön vähimmäisilmanvaihto on
20 dm3/s, kylpyhuoneen 15 dm3/s ja WC:n 10 dm3/s. Omakotitalojen kellarien poistoilmavirran tulee
olla vähintään 10 dm3/s.

Muut rakennukset
Muita kuin asuinrakennuksia koskevia säädöksiä on pohjoismaissa vähän.
Norjassa TEK 10 määrittelee vähimmäisilmanvaihdoksi 0,19 dm3/s,m2, kun tila ei ole käytössä.
Ruotsissa työsuojelulainsäädäntö (AFS 2009:2, 8/6/2015) antaa työpaikoille vaatimukseksi vähintään
7,2 dm3/s,hlö ja 0,35 dm3/s,m2.
Tanskassa valmisteilla oleva rakennussäädös antaa joitakin vaatimuksia:
Päiväkodeissa tulee sisään puhallettavan ulkoilman ja poistoilmavirran olla vähintään 3,0 dm3/s,lapsi
ja vähintään 5,0 dm3/s,aikuinen, ja 0,35 dm3/s,kerrosala-m2. Luokkahuoneissa kouluissa ja
vastaavissa on sisään puhallettavan ulkoilman ja poistoilmavirran oltava vähintään
5,0 dm3/s,henkilö, ja 0,35 dm3/s,kerrosala-m2. Päiväkodeissa sekä koulujen tai vastaavien
luokkahuoneissa on myös varmistettava, että sisäilman CO2-pitoisuus ei nouse yli 1 000 ppm
mitoitusolosuhteissa.
Muiden tilojen ilmanvaihto tulee mitoittaa ottaen huomioon huoneen koko ja käyttö.

Johtopäätös
Yhteenvetona voidaan todeta, että asuinrakennusten ilmanvaihdon säätelyssä Pohjoismaat ovat
hyvin lähellä toisiaan. Tämä juontaa juurensa jo 1980- ja 1990-luvuilla tehdyistä tutkimuksista, joissa
päädyttiin asuntojen vähimmäisilmanvaihtuvuuteen 0,5 1/h mm. kosteuteen liittyvien vaatimusten
kannalta. Tämä ilmanvaihtuvuus on otettu käyttöön ohjeissa kaikissa Pohjoismaissa, lattiapinta-alaa
kohden muutettuna vaatimuksena, noin 0,35 dm3/s,m2.
Muiden rakennusten osalta yhtenäistä pohjoismaista käytäntöä ei ole.
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Vetokriteerit
Vedon tunne johtuu ihon paikallisesta jäähtymisestä. Ilmanvaihdon aiheuttamaan vetoon
vaikuttavat ilman nopeus, lämpötila ja ilman liikenopeuden vaihtelu. Vedontunteeseen vaikuttavat
lisäksi yksilölliset tekijät, fyysinen aktiviteetti, vaatetus, herkkyys vedon tunteelle ja se kehon osa,
johon ilman liike kohdistuu. Ilmanvaihtoon liittyy usein ilman ja tilan jäähdytys. Tilaan tuotavan
jäähdytystehon kasvaessa, kasvaa myös riski suurille ilman nopeuksille ja vedolle.
Ilmanjakolaitteiden valinta ja sijoittelu onkin tehtävä erityisen huolellisesti vetoriskin torjumiseksi,
käyttäen apuna huoneilman nopeuksien laskentaa. Myös kylmät pinnat voivat aiheuttaa voimakkaita
konvektiovirtauksia ja samalla lisätä vetoriskiä.
Ilmanvaihto on suunniteltava siten, että tuloilmasuihkun nopeus laskee riittävästi ennen
oleskeluvyöhykkeelle tuloa. Erityisesti asunnoissa ja vastaavissa, joissa ollaan suuri osa ajasta
paikallaan, ihmiset ovat herkkiä vedolle.
Ilman liikkeen aiheuttamia veto-ongelmia tulisi pyrkiä vähentämään. Vertailu eräisiin kansallisiin ja
kansainvälisiin standardeihin (Taulukko 6) osoittaa että D2/2012-ohjeessa esitetyt arvot ovat selvästi
korkeampia kuin CEN- ja DIN-standardeissa. Vetoon liittyvien ongelmien poistamiseksi oppaaseen
otettiin mukaan vetokriteerit muutamalle eri tilatyypille. Veto-ongelmien syistä ei kuitenkaan ole
varmuutta. Ne voivat johtua joko siitä, että D2/2012-kriteerit ovat liian väljiä, tai siitä, ettei niitä
noudateta. Tämän vuoksi oppaaseen otettiin mukaan myös vetoon liittyvien mittausten tekeminen.
Varmistusmittaukset tulisi tehdä standardin SFS-EN 12599 mukaisesti suuntariippumattomalla
nopeusanturilla, käyttäen nopeuden kolmen minuutin keskiarvoa, talvella ulkolämpötilan ollessa alle
0 °C, kesällä jäähdytystilanteessa, jos tuloilma on jäähdytetty. Mittauspisteet valitaan
oleskeluvyöhykkeeltä siitä kohdasta, jossa on odotettavissa suurimmat virtausnopeudet tai joissa
oleskelu on todennäköisesti pitkäaikaisinta. Mittauspisteiden valinnassa voidaan käyttää apuna
merkkisavua.
Taulukko 6. Eräitä vetokriteereitä (suurimpia sallittuja ilman liikenopeuksia).
DR
Maximum average Sisäilmastoluokitus STM 2015
(Draught air velocity
Rate)
CEN 16798-1

D2/2012

DIN 1946

winter
20 °C

summer talvi (21 °C)/kesä (25 21/25 °C
23 °C
°C)

%

m/s

m/s

m/s

m/s

talvi ja kesä
21/25 °C
+
käyrät 1-5 ja
lämpötilariippuvuus
m/s
m/s

Category I 10

0,10

0,12

0,14/0,20

0,225/0,35

0,2

0,13/0,175

Category II 20

0,16

0,19

0,17/0,25

0,225/0,35

0,2

0,13/0,175

Category III 30

0,21

0,24

0,2/0,3

0,225/0,35

0,2

0,13/0,175

Vedontunteeseen vaikuttavat lisäksi fyysinen aktiviteetti ja vaatetus. Tämän vuoksi tiloissa, joissa
liikutaan, voidaan sallia suurempia ilman nopeuksia. Suurempi ilman virtausnopeus voidaan
hyväksyä myös, kun ilmavirtaus on yksilöllisesti säädettävissä.
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Vedon tunteeseen vaikuttavat myös ilman lämpötila ja ilman nopeuden vaihtelu. Jälkimmäinen
voidaan ilmaista turbulenssiasteella, joka on sekoittavassa ilmanjaossa yleensä 30-60 %. Yksilölliset
erot tulevat mukaan, kun vedontunteen arvioinnissa käytetään vedon häiritsevänä tuntevien osuutta
laajasta ihmisjoukosta (englanniksi Draught Rate, DR). Sitä on käytetty vetokriteerinä CENstandardeissa /4,5,13/. Se saadaan kaavasta (2).
DR

=

(34-ta,l) (va,l - 0,05) 0.62 (0,37· va,l·Tu+3,14)

(2)

For va < 0,05 m/s insert va = 0,05 m/s.
For DR > 100 % use DR = 100 %.
where
DR is the draught rating, i.e. the percentage of people dissatisfied due to draught
ta,l is the local air temperature in degrees Celsius, 20-26 °C
va,l is the local mean air velocity in meters per second, < 0,5 m/s
Tu is the local turbulence intensity (%) defined as the ratio of the standard deviation of the
local air velocity to the local mean air velocity, 10 % to 60 %.

Johtopäätös
Hankeen aikana käydyissä keskusteluissa kävi ilmi, että vaikka DR (draught rate) on esitetty
kansainvälisissä standardeissa vedon arviointimenetelmäksi ja, että se voidaan suoraan mitata. Se on
kuitenkin liian monimutkainen Suomessa nyt käyttöön otettavaksi. Tämän vuoksi oppaisiin päätettiin
sisällyttää kriteerit vain ilman keskinopeudelle ja sen mittaamiselle.

Melu

Ilmanvaihtolaitteet aiheuttavat aina ääntä. Sen syntymistä ja siirtymistä on rajoitettava, jotta se ei
huonontaisi tilan käytettävyyttä. Huoneisiin tulee yleensä myös ääntä muualta kuin
ilmanvaihtolaitteista. Ihmiset aistivat kokonaismelutason, jolloin ilmanvaihdon äänitasolle on
asetettava hieman tiukempi vaatimus, kuin kokonaisäänitasolle, jotta hyväksyttävä
kokonaismelutaso ei ylittyisi.
Ääniympäristön suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös ympäristön meluisuus. Mitä hiljaisempi
esim. asuinympäristö on, sitä helpommin ilmanvaihdon synnyttämä melu koetaan häiritsevänä. On
myös huomattava, että melun häiritsevyys riippuu melun lähteestä. Esim. liikenteen aiheuttama
melu on hyväksyttävämpää, kuin naapureiden aiheuttama melu. Toisaalta ilmanvaihdon
synnyttämällä äänellä voidaan peittää muita ääniä tarkoituksellisesti. Esimerkiksi avotoimistossa tai
yleisöpalvelutiloissa puheen häiritsevyyttä tai ymmärrettävyyttä voidaan vähentää ilmanvaihdon
melun avulla ja samalla lisätä yksityisyyttä.
Ilmanvaihto ei saa aiheuttaa naapureita häiritsevää melua. Ilmanvaihdon synnyttämä melu ei saa
olla liian suuri (esim. yli 45 dB(A)) naapurin parvekkeella tai ikkuna-aukossa.
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Ilmanvaihdon laitteiden huoneeseen tuoman äänitehon synnyttämä äänenpainetaso riippuu
huoneen akustisista ominaisuuksista (huoneen koko, seinämien äänen absorptio ja kalustus).
Suunnittelussa on otettava huomioon äänitehon ja äänen painetason välinen yhteys. Mitä
kovapintaisempi huone on, sitä korkeampi on huoneeseen syntyvä äänen painetaso. Usein laitteiden
synnyttämä äänitaso ilmoitetaan huoneessa, jonka äänen absorptio vastaa 10 m2 absorptiopintaalaa. Sama laite kovapintaisessa huoneessa (esim. kylpyhuone) aiheuttaa selvästi korkeamman
äänen painetason.

Johtopäätös
Rakennuksen ääniympäristöä säädellään omalla asetuksella ja sitä täydentävällä oppaalla. Vaikka
ilmanvaihdon aiheuttama melu on keskeinen sisäympäristön laatuun vaikuttava tekijä, päätettiin
hankkeen asiantuntijaryhmän kokouksessa 20.9.2017 kuitenkin, että tilojen ääniympäristöä ja melua
ei käsitellä hankkeen tukoksena syntyvissä oppaissa.

Jatkohankkeet
Hankkeen aikana kävi ilmi, että viime vuosina ilmanvaihdon suuruutta ja sen määrää on tutkittu
hyvin vähän Suomessa. Myös teknisiä ratkaisuja koskevaa tutkimusta on tehty vähän, muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta (mm. seinäpuhallus ja lämmöntalteenotto). Tulevaisuuden
tutkimuksen tehostamiseksi ja suuntaamiseksi hankkeen aikana kirjattiin seuraavia esille tulleita
tutkimus- ja kehitystarpeita:
1) Elinkaarilaskelmien tekeminen ilmanvaihtoon liittyvien teknisten ratkaisujen pohjaksi (opas
ja helppokäyttöinen laskentaohjelma)
2) Ilmanvaihdon suuruuden ja käyttäjätyytyväisyyden välisen yhteyden tarkentaminen eri
rakennustyypeissä
3) Rakennuksen vaipan yli vallitsevan paine-eron todellinen merkitys rakennevaurioissa,
sisäilmaongelmissa ja niiden torjunnassa
4) Asuinrakennusten ilmanvaihtoventtiilien vaatimusten tarkentaminen palonrajoittimena
5) Korkeiden rakennusten paine-erojen hallinta ilmanvaihdon toiminnan kannalta
6) Tehostettua poistoa vastaavan ulkoilmavirran tuominen
7) Yhdenmukainen rakennusten nykyistä käyttöä vastaava tilanimikkeistö
8) Pientalojen ilmanvaihdon opas

Kokemusten ja kehitystarpeiden kerääminen
Hankkeessa koottiin kokemuksia D2/2012-ohjeesta ja sen edeltäjistä, erilaisia menetelmiä käyttäen.
Hankkeen kannalta tärkein oli asiantuntijoiden kokemusten kerääminen ilmanvaihdon ohjearvoista
ja mitoituksesta. Tämä tehtiin erilaisia menetelmiä käyttäen:
1) Vuoden 2014 D2-ohjeen uusimistarveselvitys
2) Nettipohjainen kysely ilmanvaihto-ohjeiden muutostarpeista toteutettiin kesä-elokuun 2017
aikana, kysely oli kaikkien halukkaiden vastattavissa, mutta suunnattiin erityisesti Suomen LVIliiton valikoiduille jäsenille ja yhteistyökumppaneille
3) Yksityiskohtaisten muutostarpeiden kartoittamiseksi järjestettiin ympäristöministeriön tiloissa
kaksi työpajaa, asuinrakennusten ilmanvaihtoa koskeva 21.8.2017 ja muita rakennuksia koskeva
23.8.2017
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4) Nettipohjaisen kyselyn vastausten lisäksi saatiin yksityiskohtaisia kommentteja ja materiaalia
seuraavilta tahoilta ja henkilöiltä
• Granlund Oy, Jari Hotokainen, Mika Reinikainen
• Climaconsult Finland Oy, Juha Pentikäinen
• Optiplan Oy, Kimmo Liljeström,
• HUS/Sairaalatekninen yhdistys, Riitta Kiijärvi
• Aalto yliopisto, Risto Kosonen
• YIT, Aki Pirttijärvi
• ATT, Minna Launiainen
• Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristön toimiala, Rakennetun omaisuuden hallinta,
Marianna Tuomainen
• Puolustushallinto, Petteri Lahtinen
• A-insinöörit Oy, Lari Eskola, Marko Björkroth
• Rakennustieto Oy, Marko Pulliainen
5) Oppaan sisällön yksityiskohtien käsittelemiseksi järjestettiin useita eri tapaamisia
•
Asuntoilmanvaihto
Aki Pirttijärvi, YIT
Petri Lehtinen, Caverion
Heikki Laakso, Caverion
Harri Isoviita, YIT
Tero Karislahti, YIT
• Sairaalailmanvaihto, Riitta Kiijärvi, HUS
• Muut kuin asuinrakennukset, Jari Hotokainen ja Mika Reinikainen, Granlund (kaksi
kokousta)
• Toimistot, koulut, päiväkodit, Juha Pentikäinen, Climaconsult Finland
• Yleisesittely Talotekniikkateollisuuden Sisäilmaryhmälle
• Asunnot, sisäilma, koulut jne., A-insinöörit Lari Eskola, Marko Björkroth
• Yleiskäsittely rakennusvalvonnan kannalta, Helsingin kaupungin rakennusvalvonta, Tomi
Marjamäki
• Muut kuin asuinrakennukset, tarpeenmukainen ohjaus, CO2, Optiplan, Kimmo Liljeström
• Oppaan yksikäsitteisyys, Seppo Posti, suunnittelija, asiantuntijatodistaja
6) Yksityiskohtaista tietoa kerättiin ja saatiin myös sähköpostikirjeenvaihdon avulla mm.
seuraavilta tahoilta
• Sairaalailmanvaihto, Jouko Ryynänen, Siun sote
• Sairaalailmanvaihto Jukka Vasara, Granlund
• Palvelutalot, Pekka Karsimus, Tyvene
• Opetusrakennukset ja tilat
Anttalainen Heli,OPH
Helasvuo Mikko, AVI
• Asuinrakennukset, Minna Launiainen, ATT
• Asuinrakennukset, Jarek Kurnitski
• Patrik Flöjt, VSF asiantuntija
Hankkeessa kerättiin myös usean eri tahon ohjeita kuten
• Kiinteistöjen omistajatahoja tai hallintatahoja kuten Suomen Yliopistokiinteistöt,
Helsingin kaupunki, Espoon kaupunki
• Rikosseuraamuslaitos
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Oppaat ilmanvaihdon suunnitteluun

Hankkeen kuluessa todettiin, että koska asuntorakentaminen ja muu rakentaminen poikkeavat
toisistaan, niitä käsittelevät ilmanvaihdon oppaat on hyvä pitää erillään. Tämä vahvistettiin
asiantuntijaryhmän kokouksessa 20.9.2017.
Muiden kuin asuinrakennusten ilmanvaihtoa koskevan oppaan sisältö laadittiin rakennustyypeittäin.
D2/2012-luokitusta selkeytettiin ryhmittelemällä rakennuksia ja tiloja paremmin hallinnonaloittain.
(Yrityksistä huolimatta hankkeessa ei onnistuttu löytämään Suomessa yhteisesti käytössä olevaa,
ajan tasalla olevaa, tilojen luokitusta ja nimikkeistöä.).
Ohjeiden alkuun laadittiin yleinen ilmanvaihdon järjestelyä koskeva ohje ja tämän lisäksi, kutakin
rakennustyyppiä koskevan ohjeen alkuun, lyhyt luonnehdinta ko. rakennustyypin erityispiirteistä,
erityisesti ilmanvaihtoa järjesteltäessä. Hankkeessa mukana olleet asiantuntijat pitivät selostavia
osuuksia hyödyllisinä.
Oppaat ryhmiteltiin rakennustyypin mukaisesti:
3.1

Asuinrakennukset

3.2

Toimistorakennukset

3.3

Opetusrakennukset

3.4

Sairaalat ja lääkärikeskukset

3.5

Hoitolaitokset ja palvelutalot

3.6

Ravintolat

3.7

Hotellit

3.8

Myymälät

3.9

Liikuntatilat ja uimahallit

3.10

Puolustushallinnon rakennukset

3.11

Teatterit ja muut julkiset tilat

3.12

Työtilat (muut kuin toimistot)

3.13

Keittiöt ja niiden aputilat

3.14

Tiloja, joita on monessa rakennustyypissä kuten hygieniatilat

3.15

Tekniset tilat

Oppaat ovat raportin liitteinä 3 ja 4.
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