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1

Johdanto

Työ on tuotettu Sitowise Oy:lle yrityksen toivomuksesta saada lisätietoa osatehoisten
ylläpitoilmanvaihdon ratkaisuille. Vuoden 2018 alussa voimaan tulleen asetuksen myötä
on alalla kiinnitetty enemmän huomiota ylläpitoilmanvaihdon toteutuksiin. Yrityksessä
koettiin, että suunnittelijoille olisi hyvä tuottaa järjestelmästä tietoa, joka auttaisi suunnitteluvaiheessa välttämään sisäilman laatua heikentäviä kohtia.

Ylläpitoilmanvaihto on osoittautunut monien tutkimusten myötä erittäin tarpeelliseksi ihmisten hyvinvoinnin ja viihtyvyyden kannalta. Ilman rakennuksen sisäilman toimivaa
huuhtelua sisäilmaan kerääntyy epäpuhtauksia. Pahimmillaan nämä ovat terveydelle
haitallisia ja parhaimmillaankin tiloissa oleskelua häiritseviä. Energiatehokkuuden takia
ilmanvaihtoa ei kuitenkaan kannata ajaa jatkuvasti normaalikäynnin teholla, koska sisäilman huuhtelemiseksi epäpuhtauksista riittää pienempikin, tai edes jaksottaisesti jaettu,
ilmamäärä. Väärin toteutettuna järjestelmä voi olla kuitenkin enemmän haitaksi kuin hyödyksi.

1.1

Osatehoisen käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon haasteet

Tutkimukseni aiheen koettiin olevan arvokas, koska osatehoisten järjestelmien toiminnan toteaminen voi olla vaikeaa. Itse ylläpidollisen ilmanvaihdon toteuttamiseksi on muitakin tapoja, ja näiden toiminnan periaatteita avataan hieman tässä työssä. Yrityksessä
koettiin myös, että loppukäyttäjää harvoin opastetaan tarpeeksi kattavasti ylläpitoilmanvaihdon suhteen. Huoltohenkilökunta ei välttämättä uskalla käyttää ilmanvaihtoa osateholla tai ymmärrä järjestelmän toimintaa tarpeeksi tehdäkseen tietoon perustuvia ratkaisuja käytön suhteen.

Ympäristöministeriön vuoden 2018 alussa voimaan tulleen 1009/2017 asetuksen § 10
momentin 3 mukaan muiden kuin asuinrakennusten on kyettävä tuulettamaan tiloja vähintään 0,15 (dm3/s)/m2 keskimääräisellä ilmavirralla käyttöajan ulkopuolella [1]. Asetuksen perustelumuistiossa mainitaan mahdollisuudesta ajaa järjestelmää vähennetyillä ilmavirroilla tai jaksottaisella käynnillä ylläpitävän ilmanvaihdon saavuttamiseksi. Aiemmin, nyt poistuneessa Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2, ohjeistettiin,
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että tämä voitiin toteuttaa pelkällä hygieniatilojen jatkuvalla erillispuhaltimien käytöllä. Se
miten osatehoinen järjestelmä kykenee mahdollisimman alas ajettuna toteuttamaan ilman jaon ja painesuhteiden tasaisuuden, voi olla haastavaa todentaa, varsinkin suunnittelussa.

Osatehoinen käyttöajan ulkopuolisen huuhtelun toteutus voi olla hyvä vaihtoehto sisäilman tasaisemman laadun varmistamiseksi sen ollessa oikein järjestetty. Jatkuvan sisäilman huuhtelun eduksi on katsottu jaksottaisiin käynteihin verraten se, että sisäilman
laatu pysyy tasaisesti hyvällä tasolla, kun mikrobipitoisuudet eivät lähde liialti nousemaan ilmanvaihdon ollessa täysin pois päältä. Haasteeksi muodostuu ilman jakautuminen haluttuihin kohteisiin, koska usein käytetään samoja kanavistoja kuin koneen ollessa
normaalikäytöllä. Ilmamäärät ja paineet voivat olla radikaalisti isompia normaalikäytössä,
jonka vuoksi kanavistot voivat olla kokonsa vuoksi selvästi väljempiä kuin pienemmän
ilmavirran nopeudet ja paineet sallisivat ylläpitovaiheessa. Ilman käyttäytymistä on työlästä ennakoida tällaisessa tilanteessa, joten on täysin mahdollista, että koneesta katsoen kauimmaiset tilat voivat jäädä täysin huuhtelemattomiksi, jos tähän ei kiinnitetä
huomiota.

1.2

Rajaus ja tavoite

Koska insinöörityössä käsiteltävien fysikaalisten ilmiöiden pohjalta on tehty lukuisia tutkimuksia, työssä ei keskitytä näiden suurempaan analysointiin, vaan nämä käsitellään
perusteiden tasolla yleisymmärryksen saamiseksi tarkasteltavan aihealueen ympärillä.

Työssä on rajattu tarkemmin tarkasteltavaksi aiheeksi koulujen käyttöajan ulkopuolisen
ilmanvaihdon osatehoinen käyttö. Osatehoisia järjestelmiä mitataan ja tuloksia analysoidaan ilman käyttäytymisen selvittämiseksi ylläpitovaiheessa.

1.3

Työn rakenteen kuvaus

Teoreettinen viitekehys rajaa tutkimuksen ylläpitoilmanvaihdon kannalta olennaisen perusteorian avaamiseen ja käytännön ratkaisujen käsittelyn piiriin. Teoriaa käsitellään
yleisellä tasolla painesuhteiden ja ilman ominaisuuksien osalta. Ylläpitoilmanvaihdon eri
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ratkaisuja ja mahdollisia haasteita kuvataan lyhyesti yleiskuvan saamiseksi. Käytännön
ratkaisuja analysoidaan mittaustuloksista ja suunnitelmista.

Aluksi työ johdattelee tutkimuksen aiheeseen ja esittää työn rakenteen. Aiheen teoriaa
avataan selostamalla painesuhteiden perusteet. Työssä selostetaan ilmavirtojen käyttäytymistä ja osatehoisen järjestelmän suunnitteluun vaikuttavia tekijöitä, jonka jälkeen
kuvaillaan ylläpitoilmanvaihdon eri toteutustapoja ja kunkin toiminnan perusperiaatteet.
Seuraavaksi esitellään työmenetelmät mittauksien suorittamiseksi ja esitellään kohteet
ja näissä käytössä olevat ilmanvaihdon järjestelmät, sekä ylläpitoilmanvaihdon ratkaisut.
Lopulta analysoidaan kohteista saaduista mittaustuloksista osatehoisen järjestelmän toimivuutta, ja yhteenvedossa pohditaan tutkimuksen tavoitteiden saavuttamista ja mahdollisia jatkotutkimusten aiheita, jotka voisivat tuoda lisäselvyyttä aiheeseen.
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2.1

Painesuhteet

Paine-erojen ilmeneminen rakennuksessa

Painesuhteet muodostuvat rakennukseen ulko- ja jäteilmavirtojen suhteista toisiinsa, tarkemmin ottaen näiden massavirtojen suhteista. Suhteiden vaihtelut voidaan ajatella olevan ulkovaipan yli kulkevia tai sisätilojen välisiä. Näiden muodostumiseen vaikuttaa rakenteiden läpi tapahtuvat ilmavirtaukset. Tutkimuksen aiheen rajauksen huomioiden on
kuitenkin mainittava näiden ilmiöiden vaikutusten rajaamisen olevan enimmäkseen arkkitehtuurisissa ja rakenteisiin liittyvissä ratkaisuissa. [8, s. 22.]

Kun tuloilmaa on enemmän kuin poistoilmaa rakennukseen, muodostuu ylipaine. Poistoilmaa ollessa enemmän muodostuu alipaine. Paine työntää ilmaa ylipainetilanteessa
sisältä ulospäin, ja alipaineisena se vetää ilmaa ulkoa sisäänpäin. Molemmissa tapauksissa tapahtuu rakennuksen kannalta tärkeitä ilmiöitä. On hyvä tiedostaa, että kielteiset
vaikutukset korostuvat erityisesti lämmityskaudella. [12.]

Ylipaineisessa rakennuksessa on riski rakennuksen vaipan lävistäville konvektiovirtauksille, jotka kuljettavat sisätilassa ilmenevän kosteuden rakenteissa olevista vuotorei-
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teistä. Kosteuden tiivistyessä voi rakenteisiin syntyä kosteusvaurioita. [4, s. 37.] Tavanomaisesti lämpötilaerojen vaikutuksesta ylipaine pyrkii tilojen yläosista ulospäin lämpimämmän ilman kerrostuessa yläosaan [12].

Rakennuksen ollessa suhteessa liian alipaineinen on mahdollista, että imetyn korvausilman mukana ilmenee epäpuhtauksia. Tapauksessa, jossa korvausilman saannista ei ole
huolehdittu ja alipaine on liian suuri, viileämpi ulkoa imetty korvausilma voi olla peräisin
esimerkiksi alapohjarakenteista tai ryömintätiloista. [3; 4, s. 12; 5; 12.] Koska alapohjarakenteet ovat maaperän kanssa aina tekemisissä, ne ovat jatkuvan kosteusrasitteen
alaisia, joten riski mikrobien kulkeutumiselle on suuri [3]. Epäpuhtaudet, vedon tunne ja
hajuhaitat voivat aiheuttaa sisäilman laadun heikkenemistä viihtyvyyttä, ja jopa terveyttä
haittaavilla tavoilla. Epäpuhtaudet ovat tyypillisesti rakenteista kulkeutuvia pienhiukkasia, mineraalikuituja, homeiden itiötä tai radonia. Painesuhteiden hallinnan voidaan siis
todeta olevan sisäilmaongelmien välttämisen kannalta erittäin tärkeää. [4, s. 37.]

Rakenteiden ilmanpitävyys on tärkeää epäpuhtauksien poissa pitämisessä sisäilmasta.
Yleisiä vuotokohtia rakennuksissa ovat ikkunat, parvekkeiden ovet ja porraskäytävien
ulko-ovet. Nämä eivät kuitenkaan ole yhtä haitallisia kohtia kuin ala- ja yläpohjan vuotokohdat, ellei hypoteettisena esimerkkinä vaikkapa rappuun itsessään kulkeudu kellarista
epäpuhdasta ilmaa, joka kulkeutuisi rapun kautta oleskelutiloihin. [8, s. 22; 22.]

2.2

Ilmanvaihtojärjestelmän tuottama paine-ero

Järjestelmän tuottamien massavirtojen suhde sanelee painesuhteet rakennuksessa. Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto tulisi suunnitella tasapainotilaan ulko- ja jäteilmojen
massavirtojen suhteen. Sisäilmaa käsittelevässä asetuksessa 1009/2017 säännellään
21 §:ssa, ettei tiloissa tulisi ilmetä sisään- ja ulospuhallusilmavirtojen vuoksi ylipainetta,
ja että alipaine ei edesauttaisi epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan [1].

Kuurola [16, s. 84] linjaa 0–2 Pa:n alipaineen tuoton vaipan yli olevan toivottavaa. Seppänen ja Kauppinen [4, s. 18; 20, s. 124] kommentoivat ilmanvaihtojärjestelmän käydessä toivottavan paine-eron vaipan yli olevan 0–10 Pa alipainetta. Muihin kuin asuinrakennuksiin ei ole annettu virallista ohjetta vaipan yli vaikuttavan paineen kokoluokasta.
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Jotkin erikoistilat voivat vaatia hygieniasyistä ylipaineen, jolloin epäpuhtaampi ilma ei
kulkeudu näitä kohti. Ilman on kuljettava sisäilmaltaan puhtaammista tiloista epäpuhtaampiin tiloihin päin [1]. Tämä saavutetaan tuottamalla rakennuksen sisäinen paine-ero
tilojen välillä. Tyypillisesti tämä tehdään viemällä suhteessa enemmän poistoilmaa tiloista, joissa syntyy kosteutta tai hajuja. Näitä ovat tavanomaisesti WC-tilat, keittiöt, varastot, saunat, sekä kylpy-, vaate- ja kodinhoitohuoneet. [15, s. 18.]

2.3

Lämpötilaerojen tuottama paine-ero

Ulko- ja sisäilmaolosuhteiden erotessa lämpötiloiltaan muodostuu näiden välille myös
paine-eroa. Tätä kutsutaan usein savupiippuvaikutukseksi tai termiseksi paine-eroksi.
Ilman lämmetessä sen tiheys laskee, jolloin se kohoaa kylmemmän, ts. tiheämmän ilman
yläpuolelle. Paineiden välille muodostuu neutraalitaso, joka on korkeus, jossa paine on
sama kuin vallitsee ulkoilmassa. Tason sijainti riippuu huoneen vuotokohtien määrästä
ja sijainneista, ilmanvaihdon kanavoinnista ja avoimista hormeista. Savupiippuvaikutuksen aiheuttama paine-ero on usein pientä, mutta korostuu sitä enemmän, mitä korkeampi rakennus tai poiston hormi on. [12] Kuva 1 havainnollistaa ilmiön vaikutuksia tasaisen tiiviin rakennuksen kerroksissa ja korkeissa tiloissa, kuten rapuissa ja auloissa.

6

Kuva 1. Lämpötilaerojen aiheuttama painejakauma tasaisen tiiviissä monikerroksisessa rakennuksessa [11]

Merkittävimmillään ilmiön vaikutus on lämmityskaudella, kun sisä- ja ulkolämpötilaerot
ovat suurimmat. Tällöin on korkein riski sisäilmassa vallitsevan kosteuskuorman tiivistymiselle esimerkiksi kylmän katon pintaan. Myös riski epäpuhtauksien kulkeutumiselle
alapohjan rakenteista kasvaa. [12]

Kuva 2 havainnollistaa, kuinka ilmiön vaikutukset näkyvät paine-erossa metriä kohden
eri ulkoilman lämpötilan olosuhteissa. Korkeissa rakennuksissa voidaan havaita paineeroa alkavan muodostua kymmenien pascalien edestä.
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Terminen paine-ero korkeus metriä kohden
3,0
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Kuva 2. Kaavio termisen paine-eron vaikutusten havainnollistamiseksi. Paine-ero metriä kohden
sisäilman lämpötilan ollessa +21 ºC.

Terminen paine-ero vaikuttaa kanavistossa voimakkaammin, jos kanavapaineet ovat alhaiset [7, s. 108]. Tämä voi olla ongelmallista osatehoisen ilmanvaihdon ollessa käytössä, jolloin kanavapaineet voivat olla huomattavasti alhaisempia normaalikäyttöön verraten.

2.4

Tuulen vaikutuksesta ilmenevä paine-ero

Tuuli aiheuttaa termisestä paine-erosta poiketen hetkellisiä, mutta suuruusluokaltaan potentiaalisesti suurempia paine-eroja rakennuksessa. Rakennuksien ja maaston ja ympäristön muodot vaihtelevat ja muuttavat tuulen vaikutusta rakennuspaikkojen välillä. Lisäksi painesuhteen muutoksen voimakkuus on riippuvainen tuulen nopeudesta ja tulosuunnasta. Näiden vaikeasti ennakoitavien muuttujien vuoksi tuulen vaikutusta on erittäin vaikea laskea ja mitoittaa luotettavasti. Syntyviä yli- tai alipaineen tilanteita voidaan
kuitenkin arvioida seuraavissa kappaleissa olevilla tiedoilla. [12; 16, s. 4.]

Tuulen nopeuden kuukausikeskiarvot ovat saatavissa Ilmatieteen laitokselta. Tuulenpainekertoimelle on esitetty kirjallisuudessa arvoja, jotka kylläkin vaihtelevat keskenään varsin paljon [17]. Nämä yhdistämällä saadaan arvioitua yhtälöstä 1 tuulen virtauksen aiheuttama staattinen paine rakennuksen ulkovaipan kullakin pinnalla [16].
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𝑝=

1
2

∙ 𝐶 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣2

(1)

p on staattinen paine rakennuksen ulkovaipalla, Pa
C on rakennuksen muotoon ja tuulen suuntaan perustuva tuulenpainekerroin
ρ on ulkoilman tiheys, kg/m3
v on tuulen nopeus vapaasti virratessa, m/s

Unto Siikanen on Rakennusfysiikan [13] kirjassaan todentanut tuulenpainekertoimelle C
seuraavanlaisia arvoja:
•

tuulen vastainen seinä 0,7

•

suojaisan puolen seinä –0,5

•

tuulen suuntainen seinä –0,6… –1,2

Säähavaintoasemat mittaavat nopeudet yleensä kymmenen metrin korkeudelta, joten
korkeammissa rakennelmissa on tarkasteltava nopeuksia tapauskohtaisesti. Lisäksi
sääasemat mittaavat tuulen nopeutta avoimilla alueilla. Arvioitavalta alueelta on siksi
saatava tieto ympäröivän alueen esteistä tuulen liikkeille, eli alueen tuulisuuskerroin.
Koska rakennuksen ympäröivä alue vaikuttaa tuulen nopeuteen, voidaan tuulisuuskertoimen avulla arvioida lähimmän säähavaintoaseman mittaamaa nopeutta ympäristön
huomioon ottavan nopeuden mukaan, kuten esitellään yhtälössä 2 [8; 16].
𝑣 = β ∙ 𝑣𝑟𝑒𝑓
vref on lähimmän säähavaintoaseman mittaama tuulennopeus
β on tuulisuuskerroin, ks. taulukko 1

(2)
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Siikasen kirja sisältää tuulisuuskertoimelle taulukon 1 mukaisia arvoja:

Taulukko 1.

Tuulisuuskertoimen arvoja [13].
β

Maaston tyyppi
Avoin kenttä

1,00

Harva puusto

0,70

Väljä pientaloalue

0,50

Metsä tai tiheä pientaloalue

0,35

Kerrostalojen suojaama alue

0,27

Kaupunkien keskiosat

0,18

2.5

Yhteisvaikutus paine-eroon

Näiden paine-eroja aiheuttavien tekijöiden yhteisvaikutuksesta muodostuu rakennukseen painesuhteet. Kuvassa 3 havainnoidaan, miten edellä tarkasteltujen paine-eroa
tuottavien ilmiöiden yhteisvaikutus vaikuttaa tuulenpuoleisella ulkovaipalla.

Ilmanvaihto
5 Pa

Savupiippuvaikutus
4 Pa

4 Pa

Tuuli
12 Pa

Yhteisvaikutus
13 Pa

21 Pa

Kuva 3. Yksinkertaistettu esimerkki tarkasteltujen kohtien yhteisvaikutuksesta paine-eroon tuulenpuoleisella ulkovaipan pinnalla [5].
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3

3.1

Ilmanvaihdon osat

Kanavisto

Kanavistossa ilmenee paineen kertavastuksia jokaisesta käyrästä, muunto-osasta, haarasta tai mistä tahansa muusta ilmanvaihdon osasta. Itse kanavan pinta aiheuttaa myös
kitkapainehäviötä pituuttaan myöten. Näistä koostuu kanaviston aiheuttama painehäviö
järjestelmälle. Jos paineenkorotus jää vajaaksi, ilman jakautumista vaikeimmille reiteille
kanavistossa ei voi taata. Asian huomiointi on tärkeää osatehoisen ylläpitoilmanvaihdon
järjestelmän toteutuksessa.

Ilmavirrat mitoitetaan yleensä suurimmille ilmamäärille kuin tiloissa odotetaan tarvittavan. Tarve mitoitetaan kanaviston osalta tyypillisesti energiatehokkuus ja äänentuotto
mielessä. Viihtyvyyttä vaativissa tiloissa tapana on mitoittaa kanavistot väljäksi, jolloin
ilman nopeudet ovat pienet ja kanavistot isompia. Kitkapainehäviötä ja ääntä syntyy näin
vähemmän, mikä on hyvä asia, mutta tapa ei ota huomioon käytönajan ulkopuolista ilmanvaihtoa. Siirryttäessä väljässä järjestelmässä osateholle nopeudet putoavat niin matalille tasoille, että paineenkorotus ei enää riitä kaikille reiteille.

Kanaviston toimintaa on harvemmin mietitty ilmamäärien ollessa kokonaisvaltaisesti mitoitusmääriä pienemmät. Useimmat ilmanvaihdon suunnittelussa käytetyt ohjelmat eivät
kykene kertomaan suunnittelijalle luotettavasti, kuinka ilma käyttäytyy samassa kanavistossa huomattavasti pienemmillä ilmamäärillä, kuten vaikka ajettaessa ilmanvaihtoa osateholla. Säätö- ja päätelaitteet eivät välttämättä toimi lainkaan suunnitellulla tavalla paineiden ja ilmavirtojen ollessa näiden säätörajojen ulkopuolella. Ilman käyttäytymistä on
myös vaikea ennakoida suuressa kanavassa pienillä nopeuksilla.

3.2

Puhallin

Puhallin hoitaa koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän ilman liikuttamiseen vaaditun työn.
Työtä tarvitaan esimerkiksi ilman käsittelyyn suodattimilla tai lamellipattereilla. Painovoimaisesti ilmenevä paine ei jaksaisi työntyä näistä ilmankäsittelyprosesseissa käytetyistä
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osista läpi, ainakaan luotettavasti läpi vuoden, ja jakautua tarvittaviin huonetiloihin. Puhaltimen toiminta perustuu siipipyörän siipien ilmaan tekemän työn aiheuttamasta paineen noususta, joka saa ilman liikkeelle. [7, s. 147.]

Puhaltimet ovat ilmanvaihdon järjestelmien huomattavimpia sähkön kuluttajia [25, s. 21].
Sähkön kulutukseen vaikuttaa puhaltimen ilmavirta, kokonaispaineen korotus, ja moottorin ja taajuusmuuttajan hyötysuhteet [7, s. 106]. Puhaltimia mitoittaessa otetaan usein
huomioon laitteiston sopeutumiskyky tilamuutoksiin. Useasti ennen käyttöönottoa on
suunnitteluvaiheessakin jo käynyt monta tilamuutosta, ja sen lisäksi pyritään vielä varautumaan tulevia muutoksia varten. Näihin muutoksiin varaudutaan ylimitoituksella [28].
Suunnittelijan asettamien varauksien lisäksi laitevalmistaja mitoittaa usein laitteen vielä
omilla lisäkertoimilla. Ylimitoitukset saattavat tehdä jo pelkän normaalitehoisen käynnin
epäoptimaaliseksi, ja heikentävät huomattavasti puhaltimen osatehon potentiaalisia
energiansäästön mahdollisuuksia minimiarvojen noustessa [14, s. 15]. Kuvan 4 esimerkkipuhallin on mitoitettu 2 000 m2:n tiloille 1 (dm3/s)/m2 keskimääräisellä ilmavirralla. Kuvassa on esitetty osateho tarkasteltuna asetuksen mukaisella 0,15 (dm 3/s)/m2 minimiilmavirralla.
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Kuva 4. Puhallinkäyrä ilmamäärään 2 m3/s mitoitetulle puhaltimelle, osatehon 0,15 (dm3/s)/m2
mitoituksen toimintapisteen kanssa [Acon -mitoitusohjelma, Fläktgroup Oyj]

Kuvasta

voidaan

havaita

kuinka

asetuksen

määrittelemä

minimi-ilmavirta

0,15 (dm3/s)/m2 ei ole saavutettavissa kyseisellä puhaltimella. Esimerkkipuhallin osateholle ajaessa käy noin 5 %:lla täydestä tehosta. Raatikaisen haastatteleman laitevalmistajan mukaan taajuusmuuttajalla ajettuna puhaltimien pienimpinä ilmamäärinä voidaan
pitää noin neljännestä puhaltimen kokonaisilmamäärän tuotosta. Raatikainen myös korostaa, että puhaltimen tulee toimia parhaan hyötysuhteen alueellaan mahdollisimman
suuren osan toiminnastaan. Puhaltimen käydessä osateholla niin moottorin kuin taajuusmuuttajan hyötysuhteet heikkenevät pyörimisnopeutta säädettäessä. [25, s. 24.] Lämmönsiirtimien suhteen tulee huomioida ilmavirtojen nopeuksien laskiessa, myös laminaarisen virtauksen mahdollisuus joka heikentää lämmityksen toimivuutta.

Asetuksen määräämään minimi-ilmavirtaan pyrkiessä kuvan 4 mukaisella puhaltimella,
tai edes lähelle sitä, toimintapiste olisi haitallisessa paikkaa. Liian alhaiseksi ilmamääriä
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ajettaessa on riski puhaltimen toimintapisteen siirtymisestä pumppausalueelle. Pumppausraja on merkattuna kuvassa 4 ja alue on sen vasemmalla puolen. Pumppausilmiö
johtuu paine-erosta puhaltimen paine- ja imupuolen välillä. Ilmiö aiheuttaa paineiden ja
ilmamäärien heilahteluja, jotka voivat isommilla puhaltimilla hajottaa kanaviston osia tai
jopa konehuoneen, paineen vaihteluiden hakatessa näitä. Puhallinkäyrä ja toimintapiste
on siksi hyvä mitoittaa tarpeeksi etäälle rajalta. [7, s. 159; 14; 26, s. 133.]

4

4.1

Ratkaisuja käyttöajan ulkopuoliselle ilmanvaihdolle

Vanha rakennuskanta

Vanhastaan ilmanvaihtoa on tavan mukaan suunniteltu yli kymmenen prosenttia suuremmilla poistoilmavirroilla [16, s. 2]. Julkisissa rakennuksissa on ollut erillispoistopuhaltimia, jotka käyvät jatkuvasti. Mikäli ilmanvaihtoa on haluttu ajaa pienemmälle käyttöajan
ulkopuolisena aikana, nämä erilliset puhaltimet ovat saaneet aikaan massataseen epätasapainon. On saatettu ajatella, että ilma huuhtoutuu kohti hygieniatiloja, jolloin käytön
ajan ulkopuolinen ylläpito saavutettaisiin näin. Sisäilmauutisten tutkimuksessa [22] kommentoitiin juuri erillispoistojen tuottavan haitallisia paine-eroja rakennuksissa, vieläpä
usein siksi, että näiden massataseen vaikutusta ei ole huomioitu päätoimisen ilmanvaihtojärjestelmän rinnalla. Nykyisen sisäilmaa käsittelevän asetuksen perustelumuistion
mukaan [2] näiden hygieniatiloja palvelevien jatkuvasti käyvien puhaltimien korvausilman saantiin tulee kiinnittää huomiota!

4.2

Nykyinen rakennuskanta

Nykyrakentamisessa on järkevää tähdätä ilmanvaihtojärjestelmän massavirtojen tasapainoon, ja huomioida kaikki rakennuksen ilmavirtojen massataseeseen vaikuttavat koneet ja erillispuhaltimet. Paine-eroa vaipan yli on suositeltu olevan 0–2 Pa alipainetta
koneellisia tulo- ja poistoilmanvaihdon järjestelmiä käytettäessä [16, s. 84].

Nykyisellään erillispoistoja pyritään muuttamaan säädettäviksi. Pelkkä erillispuhaltimen
säätäminen pienemmälle teholle ei kuitenkaan aina riitä, jos päätoiminen ilmanvaihto
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suljetaan kokonaan. Erillispoistojen aiheuttamia massavirtojen muutoksia pitää voida
kompensoida [2].

Hygieniatilojen erillispoistopuhaltimista on monissa paikoissa siirrytty omiin tulo- ja poistokoneisiin. Näissä on käytetty poistopuolelta vuotoa tulopuolelle välttäviä LTO-järjestelmiä, kuten levylämmönsiirtimiä, jotta pahoja hajuja ei pääse tuloilmaan. Koneita on liitetty
yleisilmanvaihdon koneiden tueksi samaan tulokanavistoon. Koneet ovat usein massavirroiltaan taseessa. Monissa ratkaisuissa on kuitenkin oletettu, että tilojen huuhtelu kävisi käytäviltä ja huoneista kohti hygieniatiloja. Tällaisen ratkaisun huuhtelun tehokkuutta
on tarkasteltu tutkimuksen mittausosiossa.

4.3

Tulevaisuuden ratkaisuvaihtoehtoja

Kuurola mainitsee ilmanvaihdon ohjauksesta paine-eromittauksella, tarkalla, tuulelta
suojatulla anturilla, jonka avulla ilmamääriä ohjattaisiin tuulen ja termisten voimien kompensoimiseksi [16, s. 84]. Näin tarkkaa järjestelmää ei toistaiseksi ole markkinoilla, ja
sen tarpeellisuudesta on eriäviä mielipiteitä. Usein tuuleen varaudutaan vain tarkkaa hygieniaa vaativien prosessien suojelun ollessa kyseessä.

Arkisemmissa rakennuksissa, kuten kouluissa tai toimistoissa, paine-eroihin varautumiseen riittäisi anturi, joka asennetaan monta tilaa edustavaan referenssipisteeseen. Anturi
mittaisi pidemmän aikavälin aikana paine-eroja, tietojen tullessa suoraan käyttäjälle.
Trenditietojen ollessa jatkuvasti käyttäjän arvioitavissa voitaisiin reagoida helpommin ja
nopeammin massataseen ylläpitämiseen, eikä ulkopuolista ammattilaista tarvitsisi tilata
suorittamaan kartoitusta [28]. Massataseen ollessa kunnossa ja ilman vaihtuvuuden ollessa huuhtelun kannalta sopiva ratkaisulla voitaisiin parantaa sisäilman laatua valvonnan kautta. Joissain tapauksissa voisi vain järjestelmän hienosäätäminen riittää, kun
taas toisissa saadun tiedon pohjalta olisi helpompaa tilata tarvittavia muutostöitä.

5

Käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon eri toteutustavat

Asetuksen [1] perusteella muiden kuin asuinrakennusten käyttöajan ulkopuolinen tilojen
huuhtelu voidaan toteuttaa usealla eri tavalla.
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5.1

Aikataulupohjaiset käynnit

Perustelumuistiossa asetuksesta uuden rakennuksen sisäilmastolle [2] mainitaan vähimmäisilmavirran toteutumisen, edes keskimääräisesti käyttöajan ulkopuolella, riittävän ylläpidon toteuttamiseksi. Nämä käytettävästä järjestelmästä riippumattomat aikataulupohjaiset tavat toteuttaa ylläpitoilmanvaihto ovat sallittuja keinoja ylläpidon toteuttamiseksi, kunhan 0,15 (dm3/s)/m2 ilmavirta ja ilmanvaihtuvuus toteutuu. Aikataulumalleja
on kolmenlaisia: edeltävä käynti, jälkikäynti ja satunnaiset käynnit.

Sisäilmayhdistyksen raportissa 23 [23] esitetään, että ilmatilavuuden vaihtuessa tiloissa
kolmesti, epäpuhtaudet huuhtoutuvat laskennallisesti katsoen 90-prosenttisesti pois. Sisäilmastoluokitus 2018 [10] linjaa, että ilmanvaihdon onkin siksi riittävää käydä kaksi
tuntia ennen käyttäjien saapumista tiloihin. Tiloissa ei tosin saa olla ihmisiä koneiden
ollessa poissa päältä, ja mahdollinen tilojen siivous käyttöaikojen ulkopuolella tulee huomioida tältä osin. Täten voi todeta edeltävän ilmanvaihdon käynnin toteuttavan ylläpitoilmanvaihdolle esitetyt ehdot.

Jälkikäynnissä koneet jätetään päälle käyttäjien poistuttua tiloista. Huuhtelun keskimääräinen tavoite suoritetaan käyttöajan ulkopuolisen ajanjakson alkuvaiheessa. Tällä aikatauluprofiililla voidaan tehokkaasti huuhdella käyttäjistä peräisin olevat epäpuhtaudet,
kuten kosteuskuorma, pois hetimmiten.

Satunnaisilla käyntiprofiileilla koneiden käynnit on jaoteltu tasaisemmin käyttöajan ulkopuolelle. Lehtorannan [14, s. 23] haastattelemien asiantuntijoiden mukaan on huomioitava rakennuksessa mahdollisesti toimivien jatkuvasti käyvien hygieniatilojen erillispoistojen tuloilman saanti ja vältettävä painevaihtelut, jotka voisivat johtua satunnaisista
käynnistyksistä. Lisäkäynnistykset eivät uudemmissa koneissa haastatellun ilmanvaihtokoneiden valmistajan mukaan kuormita juurikaan laitteistoa.

Aikataulupohjaisella käynnillä voi periaatteessa toteuttaa huuhtelun tehokkaalla lyhyellä
impulssimaisella huuhtelulla, jossa ilmanvaihtuvuus on suuri, keskimääräisen ilmavirran
toteutuessa [27].
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5.2

Rinnakkaisjärjestelmä

Järjestelmän eduiksi voidaan laskea teoriassa helpommin saavutettava tasainen ilmanlaatu rakennuksessa käyttöajan ulkopuolella, kuin osatehoisesti järjestettäessä. Järjestelmä on oma erillinen kokonaisuus, täysin irrallaan päätoimisesta ilmanvaihdon toteutuksesta. Ylläpitoilmanvaihdon ilmamäärätarpeet ovat yleisesti ottaen huomattavasti pienemmät, kuin normaalitilanteen vaatimat ilmamäärät. Rinnakkaisella järjestelmällä ilma
on helpompi jakaa haluttuihin tiloihin alennetuilla ilmamäärillä, kanaviston ollessa pienemmille ilmamäärille suunnitellun kokoinen ja kanaviston säätölaitteiden pystyessä varmasti säätämään halutut arvot kullekin haaralle.

Järjestelmän toteutusta useimmissa kohteissa voivat jarruttaa ajatukset sen lisäkustannuksista, kun periaatteessa tiloihin tulee kaksinkertaiset kanavistot ja lisäkoneita. Suunnittelu voi olla haastavampaa tilavarausten jäädessä hyvin niukoiksi alakatoissa. Konehuoneissa taas ylimääräiset koneet vievät kallisarvoista tilaa.

Sisäilmauutisissa Savitie [24] käsittelee järjestelmän toteutusta tulevassa Lahteen rakennettavassa pilottikohteessa. Epäilykset järjestelmän lisäkustannuksista nousivat uutisessa esiin, kuten myös vaaditut tilavaraukset. Pilottikohteen ilmanvaihtoa suunnitteleva Mika Kauppinen kertoo kuitenkin, että isommissa projekteissa suhteellinen kustannus jää pieneksi, tässä tapauksessa vain yhteen prosenttiin kokonaiskustannuksista. Tilavaraukset olivat yllättävän pieniä pienempien kanavien mahtuessa isompien rinnalle
ongelmitta pilottikohteen tapauksessa. Energiakustannukset jäävät kymmenyksiin isompien puhaltimien rinnalla, kertoo Kauppinen, suunniteltuaan kohteeseen kahdensadan
watin puhaltimet ylläpitoilmanvaihtoa varten.

5.3

Osatehollinen ajo

Osatehoinen ylläpidon toteutus voi olla hankintakustannuksiltaan maltillisempi kuin täysin erillisen rinnakkaisjärjestelmän toteutus, ylimääräisen kanaviston jäädessä pois.
Osatehoisen toteutustavan eduiksi voidaan laskea, teoriassa toteutuva, tasaisempi ilmanvaihtuvuus tiloissa, aikatauluihin pohjautuviin toteutustapoihin verraten. Laajan tut-
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kimuksensa pohjalta Alanko [6, s. 98] totesi, että jaksottaisen käynnin ja osateho käyttöisen ratkaisun välillä ei ole juuri sisäilmaston olosuhteiden kannalta muuta eroa kuin,
että koneiden sammuttamisen yhteydessä on pienen pieni riski kostean sisäilman takaisinvirtaamiselle kanavistoon, jolloin kondensoituva kosteus voisi aiheuttaa kanaviston
pölyiseen sisäpintaan mikrobikasvustoa. Tämä kuitenkin siinä tapauksessa, että raitisja jäteilman sulkupellit eivät olisi tiiviitä.

Järjestelmää ollaan toteutettu kahdella tapaa. Yksi tapa on ollut yhdistää pienempi kone
päätoimisen koneen kanavistoon, jolloin käytönajan ulkopuolinen ilmanvaihto toteutetaan pienemmällä koneella. Toteutus tarvitsee tilavarauksen konehuoneesta, kuten rinnakkainen järjestelmä, mutta kanavoinnissa säästetään. Tutkimuksessa on tarkasteltu
mittaamalla kahta kohdetta, joissa osateho on toteutettu kyseisellä tavalla. Näissä kohteissa kanavistoon on liitytty ilmanvaihtokoneen kyljestä, puhaltimen imupuolelle, ennen
lämpöpatteria.

Toinen osatehon toteutustapa on ajaa yleisilmanvaihtoa alemmaksi puhaltimen pyörimisnopeutta alentamalla. Puhaltimen mitoituksessa on kuitenkin huomioitava luvussa
3.2 mainitut asiat. Osatehokäytöllä puhaltimen, moottorin ja säätölaitteen hyötysuhteet
voivat heikentyä sen verran, että toteutustapaa miettiessä kannattaa laskea, onko energiansäästön kantilta hyödyllisempää tähdätä pidempään tuuletusjaksoon pienellä osateholla vai lyhyempään aikataulupohjaiseen huuhteluun [14, s. 21].

Luvussa 3.1 esiin tuoduista syistä, osatehoisesti järjestetyssä huuhtelussa voi ilmanvaihtuvuus olla puutteellista osassa tiloja. Raatikaisen tekemien haastattelujen ja tutkimuksen perusteella osissa tiloja voi käytön alkaessa aamuisin olla heikko ilmanlaatu osatehoisen huuhtelun jäljiltä [25, s. 35]. Sisäilmastoluokitus 2018 linjaakin, että minimi-ilmanvaihdon jakson jälkeenkin voi edeltävä kahden tunnin täyden tehon tuuletus ennen käyttöajan alkua olla tarpeellinen [10, s. 16]. Alanko myös tutkimuksessaan tuo esiin oikosulkuvirtauksien riskin osatehoisesti järjestelmää ajaessa. Hänen mittauksissaan järjestelmän käydessä osateholla osassa huonetiloja huuhtelu kärsi jossain määrin oikosulkuvirtauksien vuoksi. [6, s. 94.]
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6

Mittausmenetelmät

Kohteiden mittaukset ovat tehty kalibroidulla TSI Accubalance -8380 monitoimimittarilla.
Laitteen tekniset tiedot esitettynä liitteessä 7. Tulokset ovat saatu paine-eroon, kanavanopeuteen tai laitteen hupun tilavuusvirran mittaukseen perustuvilla menetelmillä. Kanavanopeuden mukaan mitatut ilmavirrat on mitattu pitot-putkella viisipistemenetelmällä
standardin SFS 5512 mukaisesti [29]. Huppumittarilla mitatessa laite ei tulosta tilavuusvirran lisäksi muita suureita. Täten niitä ei esiinny mittauspöytäkirjassa.

Paine-erot ovat mitattu säätöpeltien yhteistä mittauspainekäyrästöjen perusteella. Paineero mittaukset perustuvat yhtälöön 3.

𝑞𝑣 = 𝑘 ∙ √∆𝑝

(3)

qv on ilmavirta, dm 3/s
k on säätö- tai päätelaitteen määrittelemä k-arvo
Δp on säätö- tai päätelaitteesta mitattu paine-ero, Pa

Mittaukset suoritetaan päätoimisen koneen käydessä normaaliolosuhteissa ja vain osatehoisen huuhtelun suorittavan koneen päällä ollessa. Kanavistoa mitataan vähintään
neljästä kohtaa, kahta läheltä konetta sekä kahta vaikeimmalta reitiltä. Näin voidaan verrata ilman jakaantumista helpolla ja vaikealla reitillä. Vaikein reitti on määritelty suunnitelmista hyödyntäen MagiCADin kanaviston tasapainotus ominaisuutta.

Mittauksien tarkkuutta on arvioitu kokonaisvirheen kasautumislain perusteella, yhtälöön
4 pohjautuen [29].

𝑚 = ± √𝑎1 𝑚12 + 𝑎2 𝑚22 + ⋯ 𝑎3 𝑚32

(4)

m on mittauksen suhteellinen epätarkkuus
m1, m2…, mn ovat komponenttisuureisiin liittyvät laitevirheet, menetelmän epätarkkuus,
havaitsemisvirhe
a1, a2…, an ovat kertoimia, jotka ottavat huomioon epätarkkuuksien vaikutuksen lopputulokseen
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7

Kohteiden esittely

7.1

Kohde 1

Kohde on Martinlaaksossa sijaitsevan Mercurian kauppaoppilaitoksen laajennuksen tilat, joissa on suunniteltu ylläpitoilmanvaihdon toteutus osatehoisena rinnakkaisella hygieniatiloja palvelevalla pienemmällä ilmanvaihtokoneella. Kohteessa on tarkasteltu yhtä
runkolinjaa kahdesta mahdollisesta ja tämän haaroja alku- sekä loppupäästä.

7.2

Järjestelmän kuvaus

Tilat ovat IMS-ohjattuja. Osatehoisen käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon suorittaa
erillinen ilmanvaihtokone, joka on liitetty päätoimiseen ilmanvaihtokoneeseen tulopuolelle ennen lämpöpatteria. Käyttöajan ulkopuolisen huuhtelun suorittava kone on nykyisellään päätoimisen ilmanvaihtokoneen tukena molempien käydessä samanaikaisesti.
Kone suorittaa hygieniatilojen poistoa ja tuottaa lisäksi noin 0,4 m3/s lisätilavuusilmavirran pääkoneelle. Automaatio säätää IMS-pellit täysin auki TK13:n ollessa pois päältä.

Osatehoista käytön ajan ulkopuolista ilmanvaihtoa ei olla käytännössä hyödynnetty tiloissa viime aikoina, vaan koneet ovat käyneet päivin ja öin. Taulukossa 2 on esitetty
tarkasteltavien koneiden kilpiarvot verrattuna suunnitelmien arvoihin. TK14:n kilpiarvoissa oli selkeä kirjoitusvirhe tilavuusvirroissa ja tarkoituksenmukaiset määrät on merkitty taulukkoon.
Taulukko 2.

Puhaltimien kilpiarvot verrattuna suunniteltuihin ilmamääriin ylimitoituksen tarkasteluksi

Puhaltimen kilpiarvot

Suunnitellut il- Ylimitoimamäärät
tus

m3/s

kW

m3/s

m3/s

TK13

6,6

9,2

5,256

20 %

PK13

5,9

7,5

5,9

0%

TK14

0,4

0,75

0,4

0%

PK14

0,4

0,75

0,4

0%

Kone
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Ilmamääriä säädetään suhteellisesti muuttamalla puhaltimen pyörimisnopeutta taajuusmuuttajien välityksellä, kohti kanavapaineen tavoite arvoa. TK 14:n tuottama ilmamäärä
on suunniteltu olevan neliöllisesti noin 0,3 (dm3/s)/m2, joka on kaksinkertainen verrattuna
asetuksen [1] antamaan minimi-ilmavirtaan.

Kuvassa 5 on esitetty koulun laajennusosan ilmanvaihdon periaatekaavio. TK 13 palvelee laajennuksen yleisilmanvaihtoa. TK 14 on WC-tiloja palveleva tulo- ja poistokone,
jonka lämmöntalteenotto on toteutettu levylämmönsiirtimellä. Tulopuoli on liitettynä TK
13:n kylkeen ennen lämpöpatteria. Molemmat koneet käyvät samanaikaisesti käytön aikana. Käyttöajan ulkopuolella TK 14:n on suunniteltu hoitavan huuhtelu omillaan.

Kuva 5. Mercurian laajennuksen ilmanvaihdon toiminnan periaatekaavio, osatehoisen ylläpidon
suorittavan koneen liityntä pääkoneen tuloilmaan.

Ratkaisussa on liitetty vakioilmavirransäädin koneiden välille, jonka tarkoitus on estää
isomman koneen puhaltimen imupaineen vaikutuksia pienemmän koneen suuntaan.
Tämä on havainnoitu edeltävässä periaatekaaviossa ja kuvassa 6.
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Kuva 6. Liitos koneiden TK13 ja TK14 välillä konehuoneessa, välissä vakioilmavirransäädin.

Kohteessa suoritettujen mittausten mittauspisteitä ja kanavoinnin reittejä avaavat kuvat
ovat liitteessä 2.

7.3

Kohde 2

Kohde on Kulosaaren ala-asteen ja päiväkodin käytössä oleva Kulosaaren korttelitalo.
Kohteeseen on suunniteltu osatehoinen käytön ajan ulkopuolinen ilmanvaihto, jonka hoitaa kaksi erillistä pienempää konetta. Pohjoispuolella toinen koneista on yhdistetty neljän
päätoimisen ilmanvaihtokoneen kylkeen, ennen lämpöpatteria. Eteläisellä puolella ylläpitokone on liitettynä kahteen koneeseen. Kohteessa on mitattu yhden koneen runkolinjaa ja sen haaroja alku- ja loppupäässä. Kone palvelee koulun toimistoja rakennuksen
pohjoispuolella.
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7.4

Järjestelmän kuvaus

Tilat ovat IMS-ohjattuja. Erillistä käytön ajan ulkopuolista ilmanvaihtoa suorittava kone
TK209 on yhdistettynä neljään ilmanvaihdon koneeseen. Kuten aiemmassa kohteessa,
koneen päätoiminen tarkoitus on WC-tilojen poistoilman tuotto, ja se tukee siihen liitettyjen koneiden tuloilman jakoa samanaikaisesti. Käytön ajan ulkopuolella TK209:n poistopuhallinta ajetaan osateholla korvausilman saannin kompensoimiseksi.

Automaatiojärjestelmästä tarkasteltujen aikataulujen perusteella tiloissa hyödynnetään
osatehoista käyttöajan ulkopuolista ilmanvaihtoa suunnitelmien mukaisesti. Tilojen käyttöajan ulkopuolinen huuhtelu on mitoitettu keskimäärin noin 0,15 (dm3/s)/m2, joka täyttää
tuolloisen määräyksen ja nykyisen asetuksen minimi-ilmavirtojen arvon. Taulukosta 3
nähdään TK209:ään liitettyjen koneiden kilpiarvot. Kilpiarvoja on verrattu suunniteltuihin
arvoihin mahdollisien ylimitoituksien tarkasteluksi.
Taulukko 3.

Kone
TK201TF1
TK201PF1
TK204TF1
TK204PF1
TK205TF1
TK205PF1
TK206TF1
TK206PF1
TK209TF1
TK209PF1

Puhaltimien kilpiarvot verrattuna suunniteltuihin ilmamääriin ylimitoituksen tarkasteluksi.

Puhaltimen
kilpiarvot

Suunnitellut il- Ylimitoimamäärät
tus

m3/s

m3/s

m3/s

3,5
3,3
2,1
1,7
1,1
0,7
0,85
0,75
0,7
0,7

4,02
3,8
2,2
1,7
1
0,74
0,85
0,75
0,75
0,82

-15 %
-15 %
-5 %
0%
9%
-6 %
0%
0%
-7 %
-17 %

Kuvassa 7 on leikattu tarkasteltavien koneiden liitoksia kuvaavat osat periaatteellisesta
toimintakaaviosta. TK209 liittyy neljään eri koneeseen, ja liitoksissa on liityttävän koneen
koosta riippuen eriävät ilmamäärät. TK205:een on suunnitelmien mukaan ohjattu
0,1 m3/s TK209:ltä käytön ajan ulkopuoliselle ilmanvaihdolle.
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Kuva 7. Kulosaaren ilmanvaihdon toteutuksen periaatekaaviosta leikattu, tutkittavia koneita esittävä osa.

Kulosaaren kohteessa koneiden välillä on suunnitelmista poiketen asennettu perinteiset
säätöpellit ohjaamaan halutut ilmavirrat päätoimiselle koneelle. Poikkeama on esitetty
kuvassa 8. Mittauksissa tarkastellaan rajatusti tämän valinnan vaikutuksia koneiden
käynnin eri olosuhteissa koneiden TK201, TK205 ja TK209 välillä, jonka mittaustulokset
on esitetty liitteessä 5.

Kuva 8. Liitos TK209:n ja TK205:n välillä.

Kuten kohteessa 1, osatehoinen kone liittyy päätoimiseen koneeseen ennen lämmityspatteria. Kuvassa 9 esitettynä mitattavan TK205:n laitteet ja runkokanavan mittauspiste.
Koneen koko tuloilman palvelualue sijaitsee toisessa kerroksessa, joka näkyy kuvasta
9. Mittauspisteitä ja reittejä selventävät kuvat on esitetty liitteessä 4.
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8

8.1

Mittaustulokset

Kohde 1

Mercuriassa kokonaisilmavirran saaminen mitattavassa runkokanavassa osoittautui
mahdottomaksi. Tarkastellun runkokanavan suuren koon vuoksi mittauksen suojaetäisyydet jäivät liian pieniksi, joka aiheutti valtavan mittausvirheen pitot-mittauksen suorittamisessa. Koneessa ei ollut kokonaisilmaa mittaavaa anturia.

Kohteen tulopuolen kanavapaineessa oli myös poikkeuksia. Suunnitellun tulopuolen kanavapaineen 230 Pa sijaan kohteessa käytettiin 100 Pa:n kanavapaineita. Poistopuolella
kuitenkin kanavapaineet olivat suunnitelmien mukaiset noin 230 Pa. Suoritin normaalikäynnin tilanteen mittaukset 100 ja 230 pascalissa. 100 pascalin kanavapaineilla saadut
tulokset heittelivät suunnitelluista rungon loppua kohden huomattavasti. Mittaustulokset
on tutkimuksessa esitetty suunnitelluilla 230 pascalin kanavapaineilla normaalikäynnin
tilassa, ilmamäärien oltua täten lähempänä suunniteltuja määriä tarkastelluissa pisteissä.

Ilmavirtojen mittaukset suoritettiin neljästä mittauspisteestä ilmavirtojen jakautumisen
tarkasteluksi. Kaksi helpomman reitin referenssipistettä valittiin lähempää konetta, kolmannesta ja ensimmäisestä kerroksesta. Kaksi vaikeampaa reittiä valittiin kauempaa
koneelta, ensimmäisestä ja kellarikerroksesta. Vaikein reitti ja referenssipisteet valittiin
MagiCADin tasapainotuskomennon avulla kohteen suunnitelmista. Kanavien reititykset
olivat silmämääräisesti todeten pysyneet tarpeeksi suunnitelmien mukaisina.

8.2

Mittaustulokset

Raportti kohteen 1 ilman jakautumisen mittaustuloksista liitteessä 1. Mittauspisteitä ja
reittejä selventävät kuvat on esitetty liitteessä 2. Molemmissa mittaustilanteissa ovat
IMS-pellit olleet käsiasetuksella avattuina ilmamäärien heilahteluiden välttämiseksi mittauksen aikana.
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Normaalikäynnin tilanteessa mittaukset on suoritettu seuraavien parametrien vaikuttaessa:
•

Koneen TK13 puhaltimien käynti asetettu käsiohjauksella 230 Pa:n kanavapaineeseen

•

Puhallin käy noin 94 %:n tehoalueella, noin 44 Hz:n taajuuden muunnolla.

•

TK14 käy normaalisti TK13:n tukena.

Käyttöajan ulkopuolista tilannetta mitatessa tilanne ollut seuraavasti:

8.3

•

Koneen TK13 puhaltimet ovat sammutettuina.

•

Raitis- ja jäteilman pellit ovat suljettuina.

•

TK14 käy normaalisti ja suorittaa ylläpitoilmanvaihtoa.

Kohde 2

Päätoimisten ilmanvaihtokoneiden ja osatehoa suorittavan koneen välissä oli suunnitelmista poiketen asennettu Haltonin PRA säätöpellit. Tämän vaikutukset olivat nähtävissä
ilman jakautumisessa koneiden välillä eri käyntiolosuhteissa. Tästä on ylimääräinen mittauspöytäkirja vaikutuksen tarkasteluksi.

Ilmavirtojen mittaukset suoritettiin kanavistossa viidessä mittauspisteestä ilmavirtojen jakautumisen tarkasteluksi. Kaksi referenssipistettä valittiin lähempää konetta rungon toisesta haarasta. Vaikein reitti ja sen ylimääräinen referenssipiste valittiin eteläiseltä osalta
MagiCADin tasapainotuksen avulla. Vaikeimman reitin kokonaisilmavirtaa tarkasteltiin
tämän haaran alkupäässä lähellä konetta. Kanavoinnissa oli pieni muutos vaikeimmalla
reitillä yhden päätelaitteen puuttuessa ennen vaikeimmaksi määriteltyä mittauspistettä.

8.4

Mittaustulokset

Raportti ilman jakautumisen mittauksista kohteessa 2 on liitteessä 3. Mittauspisteitä ja
reittejä selventävät kuvat ovat esitettyinä liitteessä 4. Molemmissa mittaustilanteissa ovat
IMS-pellit säädetty käsin täysin avatuiksi heilahteluiden välttämiseksi ilmavirroissa mittauksen aikana.

26

Koneiden käydessä normaalisti on automaatiosta tarkastettu tilanteen olevan seuraavanlainen mittausta varten:
•

Tarkastellun TK205:n kanavapaine 230 Pa.

•

Puhallin käy noin 90 %:n teholla, 49 Hz;n taajuusmuunnolla.

•

Kokonaisilmavirta 1,0 m3/s

•

TK209 käynyt normaalisti TK201:n, TK204:n, TK205:n ja TK206:n rinnalla.

Ilmanvaihdon toiminta on ollut seuraavanlainen käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon tilanteessa:
•

TK205:n tuloilman kanavapaine automaatiosta tarkastettuna 0 Pa.

•

TK209 käy normaalisti, TK201:n, TK204:n, TK205:n ja TK206:n ollessa
pois päältä.

Mittalaite ei hupulla mitatessa tulosta muita suureita kuin tilavuusvirran suureet. Tämän
vuoksi pöytäkirjassa ei paineen arvoja ole annettu päätelaitteita hupulla mitatessa. Punaisella merkityt arvot eivät ole olleet laitteen toiminta-alueen rajoissa. Ne ovat olleet
tässä tapauksessa liian pieniä ollakseen täysin luotettavia.

Kohteessa 2 on lisäksi mitattu koneiden liitosten välisiä säätöpeltejä samoissa olosuhteissa kuin ilman jakautumisen mittauksia. Raportti mittauksista on liitteenä 5.

8.5

Analyysi

8.6

Kohde 1

Kemikaalivaraston kanavaosuuden suunnitelmista poikkeavaan ilmamäärään normaalikäynnin tilanteessa en osaa arvioida syytä. Mittaus on suoritettu runsaalla suojaetäisyydellä vakiovirtasäätö- ja sulkupellistä. Joka tapauksessa käyttöajan ulkopuolisessa tilanteessa ilma ei jakaudu kanaviston osalla. Nopeudet olivat mittalaitteen rajojen ulkopuolella osassa nopeuden keskiarvon laskentaa kemikaalivaraston kanaviston osalla.
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TK13:n tulopuhallinta on ylimitoitettu 20 % verran suunnitelmiin nähden. Puhaltimen osateholle ajamisessa käytönajan ulkopuolisen ilmanvaihdon toteuttamiseksi voi siis ilmaantua puhaltimen ja moottorin hyötysuhteiden heikkenemistä. Todennäköisesti puhallinta
ei voida ajaa kovinkaan alhaiselle osateholle, joten energiansäästöjä tällä ei välttämättä
saataisi. Nykyisellään laajennuksen tilat on mitoitettu ilmavirralle noin 0,3 (dm3/s)/m2
käyttöajan ulkopuolella. Jatkuvan osatehoisen käynnin toteutukseksi kanavisto vaatisi
suurempia ilmavirtoja, joilla saavutettaisiin paremmat kanavapaineet. Tilojen käyttöajan
ulkopuolisen ilmanvaihdon toteuttamiseksi voisi siksi olla järkevää harkita aikataulupohjaista huuhtelun ratkaisua energiasäästöjen löytämiseksi. Suppeiden mittaustenkin perusteella on mahdollista todeta ilman heikko jakautuminen muun muassa kellarikerroksen bänditilaan. Heikot tuloilman kanavapaineet saattaisivat nykyisillä osatehoisen
huuhtelun toteutuksilla altistaa ainakin kellaritilat liialliselle alipaineelle, kun WC-poistot
huuhtelevat näitä ja terminen paine-ero vaikuttaa alimpaan osaan.

Kohteessa tulisi osatehoisen huuhtelun suorittamiseksi pyrkiä suurempiin kanaviston
paineisiin. Voi olla, että terminen paine-ero puskee neljän kerroksen välillä heikkoja kanavapaineita vastaan, estäen ilman kulun kellariin.

8.7

Kohde 2

Tuloksista käy ilmi, että ilma ei jakaudu ainakaan näillä kanavapaineilla kanaviston
kauimmaisimpaan päähän. Erikoista kyllä ilma ei myöskään kulkeudu reitin ensimmäisestä päätelaitteestakaan. Suunnitelmissa toimistotilojen alueille on suunniteltu noin
600 dm3/s poistoilmaa käytön aikana. Käyttöajan ulkopuolella poistoilman määrä on puolitettu. Jos tuloilmaa ei näille alueille tule osin lainkaan, on riski liiallisen alipaineen kehittymiselle.

Vakioilmavirtasäätimen uupuminen koneiden välillä saa aikaan poikkeamia TK209:n
suunnitellulle tarkoitukselle eri käyntitilanteissa. Koska liitännät ovat puhaltimien imupuolella, isommat puhaltimet imevät suuremman osan tarpeesta niiden kanavistoihin ja heikentävät käytön ajalle suunniteltuja tuloilmamääriä. Käyttöajan ulkopuolella tällä ei pitäisi
olla vaikutusta, jos säätöpellit olisivat säädetyt käyttöajan ulkopuoliseen tilanteeseen.
Vakioilmavirransäädin takaisi suunnitellut ilmamäärät molemmissa käynnin tilanteissa.
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Säätöpellistä mitatun kokonaisilmavirran ja rungon haarasta mitatun haaran kokonaisilmavirran välillä ilmenee poikkeamaa ilmeisesti mittauksen epätarkkuuksien vuoksi. Pitotmittausta varten on putkessa pystytty käyttämään kuitenkin noin neljän metrin suojaetäisyyttä molempiin suuntiin, jolla tarkkuus on hyvää tasoa.

9

Yhteenveto

Tutkimuksen tavoite ilman jakautumisen tarkastelun kannalta toteutui varsin selvästi.
Osatehoisesti järjestelmää ajaessa, olkoon se sitten puhallinta alas ajamalla tai erilliseltä
koneelta otettuna, tulisi taata kanaviston riittävät paineet, jotta ilma jakautuisi kauimmaisimpiin osiin. Puhaltimen tuottaman paineen tulisi pystyä kuljettamaan ilma hormeissa
termistä paine-eroa vastaan, ja sen tulisi riittää kauimmaisimmille päätelaitteille. Paremman ilmanlaadun takaava suurempitehoinen osatehon järjestelmä veisi toisaalta energian säästöistä isomman siivun. Osatehon ja käyntiaikojen aikataulutuksen energian
säästöjä olisi viisasta verrata keskenään käyttöajan ulkopuolisen huuhtelun ratkaisun
valintaa tehdessä. Koneiden ollessa pois päältä voi ilmetä erinäisiä riskejä monien ohjeiden mukaan. Ylläpitoilmanvaihto voidaan kuitenkin toteuttaa yhdistelemällä näitä ratkaisuja. Joissain kohteissa voi olla hyvä hyödyntää yhdistelmäratkaisuja, jos ilmanlaadun kanssa epäillään ilmenevän ongelmia. Kuitenkin niin aikataulukäyntejä kuin osatehoista ajoakin pohtiessa täytyy pitää mielessä massavirtojen suhteet puhaltimien eri
käyntien aikana, jotta painesuhteet eivät pääsisi heittelemään rakennuksessa. Huonot
painesuhteet ovat kuitenkin useiden tutkimuksien mukaan suurin taustalla oleva syy sisäilmanlaadun ongelmakohtien ilmestymisessä.

Täten voidaankin todeta, että osatehoista käyttöajan ulkopuolista ilmanvaihtoa harkitessa tulisi kiinnittää enemmän huomioita ilmanvaihtojärjestelmän mitoittamiseen osatehon tilanteessa. Osatehoisessa järjestelmässä on potentiaalia energian säästöjen lisäksi
tasaisen tyydyttävälle ilmanlaadulle rakennuksessa. Asetuksen 1009/2017 10 §:n asettaman minimi-ilmavirran määrillä ei todennäköisesti pääse kovinkaan usein tyydyttävään
sisäilman laatuun kaikissa rakennuksen tiloissa. Asetuksen perustelumuistiossa [2]
muistutetaankin, että asetettua minimi-ilmavirtaa ei tarvitse havitella, vaan sitä pienemmäksi ei saada mennä. Jos minimi-ilmavirtojen arvoilla ei päästä tyydyttävään ilman
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vaihtuvuuteen kaikissa tiloissa, täytyy tyytyä suurempaan keskimääräiseen ilmanvaihtuvuuden arvoon, vaikka se ei olisikaan täysin optimaalista energian säästön kannalta.

Asetuksen esittämiin minimi-ilmavirtoihin pyrkiessä osatehoisella järjestelmällä voisi lisäselvyyttä tuoda erinäiset virtaustekniset tarkastelut kanavistoille normaalitilanteen ja
osatehoisen tilanteen välillä. Tutkitun mitoitusarvon määritteleminen kanavistolle, joka
huomioisi käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon, voisi tuoda varmuutta osatehoisen toteutuksen suunnittelulle.
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Liite 1

Mittauspöytäkirja ilman jakautumisesta – Kohde 1
Taulukko 1.

Mittauspöytäkirja kohteesta 1, punaisella merkityt tulokset eivät ole olleet mittalaitteen teknisellä toiminta-alueella.
MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Mittaaja: Miika Heikkinen

Kohde: Kohde 1

Mittalaite: Accubalance 8380, huppu ja pitot (5-piste)

Pvm: 20.2.2019

TULOILMA
huone

mittausmenetelmä

venttiili tai
osio

koko

nopeus
(m/s)

suunniteltu
laitteella
(pa)

paine
(pa)

suunniteltu (l/s)

mitattu
(l/s)

Normaalikäynti – kanavapaine 231 Pa
Kanava osuus

Ø800

Huppu

ULA

Ø160

0133, Tele

Pitot

Kanava osuus

Ø100

0126, kem.var

Pitot

Kanava osuus

Ø200

-1K02, bändi

Pitot

Kanava osuus

Ø315

Runkokanava
2334,
keit.kom.

3329
20
3,3
2,0
1,8

6,7
2,4
2,0

27
30
145
140

37
26
63
142

Osateho 7,5 % ilmamäärillä – kanavapaine 1 Pa
Kanava osuus

Ø800

Huppu

ULA

Ø160

0133, Tele

Pitot

Kanava osuus

Ø100

0126, kem.var

Pitot

Kanava osuus

Ø200

-1K02, bändi

Pitot

Kanava osuus

Ø315

Runkokanava
2334,
keit.kom.

255
0,03
0,3
0,2
0

0,04
0,02
0

2
2
11
11

5
2

5
0

Liite 2
1 (3)
Mittauspisteet ja reitit tasokuvista esitettyinä – Kohde 1

Kuva 1. Huoneesta 2334 mitattu ULA-160, alkupäässä kanavistoa, 3. kerroksessa.

Liite 2
2 (3)
Mittauspisteet ja reitit tasokuvista esitettyinä – Kohde 1

Kuva 2. Tilojen 0126 kemikaalivaraston mittauspiste kanavaosalla ja 0133 mittauspiste kanavaosalla 1. kerroksessa, kanavan keskivaiheilla.

Liite 2
3 (3)
Mittauspisteet ja reitit tasokuvista esitettyinä – Kohde 1

Kuva 3. –1K02 bänditilan mittauspiste kanavaosalla kellarikerroksessa, kanavan loppupäässä.

Liite 3

Mittauspöytäkirja ilman jakautumisesta – Kohde 2
Taulukko 2.

Mittauspöytäkirja kohteesta 2, punaisella merkityt tulokset eivät ole olleet mittalaitteen teknisellä toiminta-alueella.
MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Mittaaja: Miika Heikkinen

Kohde: Kohde 2

Mittalaite: Accubalance 8380, huppu ja pitot (5-piste)

Pvm: 28.2.2019

TULOILMA
mittausmenetelmä

huone

venttiili tai
osio

koko

nopeus
(m/s)

suunniteltu (pa)

paine
(pa)

suunniteltu (l/s)

mitattu
(l/s)

Normaalikäynti – kanavapaine 230 Pa, 90% - 49 Hz, 1 m3/s – TK209 - 0,75 m3/s
Runkokanava

Pitot

Kanava osuus

Ø400

230, Neuv.

Huppu

DYKH+ATTC Ø160

231,
Mon.&Mat.

Huppu

DYKH+ATTC Ø160

256, Pukuh.

Huppu

DYKH+ATTC Ø160

259, Kahvila

Huppu

DKS+TRI

6,4

24
28

26

33
31
32

Ø160

793
72

801
70

60
52
62

59
20
69

Osateho 10% % ilmamäärillä – kanavapaine 0 Pa, 0%, 0 m3/s – TK209 - 0,75 m3/s
Runkokanava

Pitot

Kanava osuus

Ø800

230, Neuv.

Huppu

DYKH+ATTC Ø160

231,
Mon.&Mat.

Huppu

DYKH+ATTC Ø160

256, Pukuh.

Huppu

DYKH+ATTC Ø160

259, Kahvila

Huppu

DKS+TRI

Ø160

0,5

0,3
5,6
1,6
1,3
1,9

0,17

82
7

66
-8

6
5
6

16
0
2

Liite 4
1 (3)

Mittauspisteet ja reitit tasokuvista esitettyinä – Kohde 2

Kuva 1. Tilojen 230 neuvotteluhuoneen, 231 moniste ja materiaalihuoneen, ja runkokanavan
mittauspisteet, 2. kerroksessa, kanavan alkupäässä.

Liite 4
2 (3)
Mittauspisteet ja reitit tasokuvista esitettyinä – Kohde 2

Kuva 2. Tilojen 256 pukuhuoneen ja 259 henkilökunnan kahvion mittauspisteet, 2. kerroksessa,
kanavan loppupäässä.

Liite 4
3 (3)
Mittauspisteet ja reitit tasokuvista esitettyinä – Kohde 2

Kuva 3. IVKH säätöpeltien välisten liitosten tarkastelu säätöpelleistä

Liite 5

Mittauspöytäkirja ilmanvaihtokoneiden välisistä säätöpelleistä – Kohde 2

Taulukko 3.

Mittauspöytäkirja kohteesta 2, ilmanvaihtokoneeseen TK209 liitettyjen TK201 ja
TK205 välisten säätöpeltien ilmavirtaukset eri käyntiolosuhteissa
MITTAUSPÖYTÄKIRJA

Mittaaja: Miika Heikkinen

Kohde: Kohde 2

Mittalaite: Accubalance 8380, paine-ero mittaus

Pvm: 28.2.2019

TULOILMA
yhdyskohta

mittausmenetelmä

laite

koko

asento

suunniteltu (pa)

paine
(pa)

suunniteltu (l/s)

mitattu
(l/s)

ero suunnitellusta
%

Normaalikäynti, kaikki liitoskoneet päällä – TK209 - 0,75 m3/s
TK205
TK201

Paine-ero
Paine-ero

PRA Ø200 1.5; k=8

33

14

100

30

-70 %

3;
k=36,5

41

145

350

440

26 %

PRA Ø400

Käyttöajan ulkopuolinen käynti, kaikki liitoskoneet pois päältä – TK209 - 0,75
TK205
TK201

Paine-ero
Paine-ero

m3/s

PRA Ø200 1.5; k=8

33

54

100

59

-41 %

3;
k=36,5

41

53

350

265

-24 %

PRA Ø400

Liite 6

TSI Accubalance 8380, tekniset tiedot

