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Johdanto

� Terve ja hyvinvoiva henkilöstö on merkittävä kilpailutekijä 
tuottavalle ja menestyvälle liiketoiminnalle.

� Tietointensiiviset asiantuntijaorganisaatiot: henkilöstö 90 %, 
vuokrat 9 % ja energia 1 % kokonaiskustannuksista

� Sisäilmaston laadun merkitys tuottavuuteen 

� Haasteena saavutettavien hyötyjen luotettava määrittäminen eri 
osapuolten näkökulmasta.

� Esim. sisäilman hiukkasmaiset epäpuhtaudet

� Tutkimustieto rajoittuu pitkälti ilmavaihdon lisäämisellä tai tuloilman 

suodatuksen kehittämisellä saavutettaviin hyötyihin.
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Laskentamallin kuvaus

� Taulukkolaskentapohjainen malli, jolla tarkastellaan erilaisten 
sisäilman puhdistusratkaisujen vaikutuksia

� sisäilman hiukkaspitoisuuteen,

� puhdistustehokkuuteen sekä 

� kustannuseroihin rakennuksen elinkaaren aikana.

� Näkökulmat: käyttäjä-omistaja ja vuokranantaja-omistaja

� Kustannukset: energia, investointi, huolto, sisäympäristön laatu

� Hiukkaspitoisuuden ja melutason vaikutukset tiloissa 
työskentelevien henkilöiden sairastuvuuteen ja työtehoon.
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Vertaillut puhdistusratkaisut 
(käyttäjä-omistajan näkökulma, raitisilmavirta vakioitu)

a) perustason ilmanvaihtojärjestelmä

b) perustason ilmanvaihtojärjestelmä tehokkaammilla tuloilman suodattimilla

c) perustason ilmanvaihtojärjestelmä + huoneilman puhdistimet 

d) perustason ilmanvaihtojärjestelmä + sisäilmaa puhdistavat ilmanjakolaitteet

e) perustason ilmanvaihtojärjestelmä tehokkaammilla suodattimilla + sisäilmaa 
puhdistavat ilmanjakolaitteet

f) perustason ilmanvaihtojärjestelmä tehokkaammilla suodattimilla ja palautusilman 
säädöllä niin, että saavutetaan sama sisäilman laatu kuin kohdassa d)

g) perustason ilmanvaihtojärjestelmä + tehostettu huoneilmanpuhdistimien käyttö niin, 
että tavoitteena on saavuttaa sama sisäilman laatu kuin kohdassa d)

h) perustason ilmanvaihtojärjestelmä + tehostettu huoneilmanpuhdistimien käyttö niin, 

että tavoitteena on saavuttaa sama sisäilman laatu kuin kohdassa d).

Vuokranantaja-omistajan näkökulmasta tarkastelun kohteena olivat 
vaihtoehdot c), d) ja f).
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Ote esimerkkilaskuissa käytetyistä alkuarvoista

Nimike Arvo Nimike Arvo

Rakennustyyppi 3 (tsto) Tuloilmakoneen suodattimen erotusaste 

normaalisti

0.75

Palautusilman osuus 0.25 Tuloilmakoneen suodattimen erotusaste 

palautusilmakäytössä

0.95

Huoneen pinta-ala, m2 100 Tuloilmasuodatuksen lisähinta 

palautusilmakäytössä, €/a/dm3/s

0.15

Rakennuskustannukset, €/m2 2500 Ulkoilman hiukkaspitoisuus, µg/m3 100

Ilmanvaihtojärjestelmän hinta, €/dm3/s 120 Sisäinen hiukkaskuorma, µg/m2/s 0.01

Ulkoilmavirta, dm3/s/m2 2 Henkilökulut, €/a/m2 2500

Tuloilmapuhaltimen 

kokonaishyötysuhde

0.75 Ilmanpuhdistimen vaatima lattiapinta-ala, m2 0.5

Ilmanvaihtojärjestelmän 

kokonaispainehäviö, Pa

800 Ilmanvaihdon päivittäinen käyttöaika, h/d 12

Sähköenergian hinta, c/kWh 10 Ilmanvaihdon viikoittainen käyttöaika, d/w 5

Jäähdytysjärjestelmän rajakustannus, 

€/kW

400 Jäähdytyksen käyttöaika suhteessa ilmanvaihdon 

käyttöaikaan

0.4

Annuiteettikerroin 0.18 Huonepintojen keskimääräinen äänen 

absorptiokerroin

0.15

Vuotoilmanvaihtoluku 1/h 0.2 Kuuntelijaa lähinnä olevan ilmanpuhdistimen 

etäisyys, m

2
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Sisäilman hiukkaspitoisuuden ja 
sairastuvuuden välisen riippuvuuden arviointi

Seppänen & Fisk (2006): sairaus-
poissaolojen ja ilmanvaihtuvuuden 
välinen riippuvuus

Tehollisen ilmavirran ja sairastuvuuden 
välinen yhteys huomioiden kehittyneet 
puhdistusratkaisut

SICp = 0.31*Ci
0.674
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Ilmanpuhdistimien aiheuttama sisämelu ja sen 
vaikutus työtehoon

� Ilmanpuhdistimien osalta ei ole tiedossa, mistä tasosta alkaen 
niiden aiheuttama melu koetaan häiritseväksi. 

�Työssä kehitettiin oma yksinkertaistettu laskentatapa

km = (LpAC – Lpmin)*∆WdB(A)*Kh

km = melutason nousun aiheuttaman haitan kustannukset

LpAC = ilmanpuhdistimien aiheuttama melutaso, 

Lpmin = melutaso, jonka ylittävä osuus vaikuttaa työtehoon, 

∆WdB(A) = työtehon lasku suhteessa melutason nousuun ja 

Kh = henkilökulut vuodessa lattiapinta-alaa kohden

�Minimitason Lpmin (40 dB(A)) ylitys laskee työtehoa 0.01–0.1 % 
ylittävää dB(A) -arvoa kohden. 
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Kooste laskentatuloksista
(käyttäjä-omistajan näkökulma)

Suure Järjestelmä

a b c d e f g h

Tuloilma, dm3/s/m2 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 3.74 2.67 2.67

Pitoisuus, µg/m3 29.63 14.12 11.37 10.39 5.11 10.39 8.7 13.33

Puhdistimien TIV, 
dm3/s/m2

0 0 4.33 5 5 0 6.5 3.3

Energia, €/a/m2 0 0.20 0.46 0.10 0.30 0.65 0.68 1.05

Pääoma + huolto,
€/a/m2

0 0.44 13.58 9.20 9.64 16.73 20.38 20.45

Meluhaitta, €/a/m2 0 0 6.73 0 0 0 8.27 4.03

Kulut yhteensä, 
€/a/m2

0 0.64 20.77 9.30 9.94 17.38 29.33 25.53

Tuotot, €/a/m2 0 13.6 16.44 17.52 24.00 17.52 19.45 14.39

Hyöty, €/a/m2 0 12.96 -4.33 8.22 14.06 0.13 -9.89 -11.14
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Esimerkki laskentatyökalun hyödyntämisestä

� Vuokranantaja-omistaja kehittää 100 m2 toimistotilan sisäilman 
laatua ilmanjakolaiteratkaisulla

� Vuokra normaalisti 50 €/kk/m2

� Vuokrankorotusvara 15 %

� Huoltokulujen osuus kokonaisinvestoinnista 5 % 

�Vuotuinen tuotto 8745 €/a 

�Investoinnin koroton takaisinmaksuaika 0.58 a

�Korollinen takaisinmaksuaika 7 % pääoman korolla 0.62 a 

�Investoinnin koroton nettotuotto 10 vuodessa 82340 € 

�10000 m2 toimistotalossa koroton nettotuotto 8.2 M€ 
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Yhteenveto

� Kokonaishyödyltään edullisimmat puhdistusratkaisut

� Käyttäjä-omistaja: tehostettu tuloilman suodatus + sisäilmaa 
puhdistavat ilmanjakolaitteet

� Vuokranantaja-omistaja: sisäilmaa puhdistavat ilmanjakolaitteet

� Analysoinnin tulokset ovat pääasiassa suuntaa-antavia. 

� Puhdistusratkaisujen lisäkustannukset olivat varsin alhaiset
henkilökuluihin ja rakennuskustannuksiin suhteutettuna.

� Puhtaaseen sisäilmaan kannattaa panostaa varsinkin 

kiinteästi asennettavilla ratkaisuilla.
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Kiitos!
hannu.salmela@vtt.fi


