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Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden hallinta oppimisen tiloissa

- Mittaukset

- CO2-tasemallin kehitys ja laskelmat sillä

- Mitä CFD-mallinnus voi antaa?

Nopeasti vaihtuvat kuormitukset ja jatkuvat tilamuutokset
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Terveysperusteinen ilmanvaihto

Arja Asikainen ja Otto Hänninen, THL

Sisäilmauutiset 2/2013

HealthVent-projekti   

Suuret ulkoilmavirrat tuovat paljon ulkoilman epäpuhtauksia 

sisätiloihin    

Huono sisäilma aiheuttaa Suomessa noin 13 000 terveen 

elinvuoden menetystä ja noin miljardin euron vuotuiset kulut.

Sisäilman haitallisista altisteista suurin osa on peräisin 

ulkoilmasta
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Terveysperusteinen ilmanvaihto
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Ratkaisu?

- Hybridi-ilmanvaihto (luonnollinen + koneellinen)

- Siirtoilma puhtaammista likaisempiin

- Mahdollisuudet?

- Tekninen toteutus?
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Siirtoilma – RakMk D2



Tutkimuksen lähtökohtia

Tavoite: Sisäilman laadun hallinnan parantaminen oppimisen 

tiloissa, joissa tilojen käyttö on hyvin vaihtelevaa ja tilajärjestelyjä 

muutetaan jatkuvasti 

- Ilmanvaihto ei pysy rakentamisen perässä

- Koneellinen ilmanvaihto pysäytetään illalla ja viikonloppuisin 

vessojen poistoja lukuun ottamatta, vaikka tiloja käytetään

- Yksi opetustila voi olla täynnä ja naapuritila ja käytävät 

samaan aikaan tyhjiä

- Siirtoilma puhtaammista likaisempiin päin

- Keinoja siirtoilma-aukot ja siirtoilmapuhaltimet
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Tavoitteita

- Sisäilman hallinta muutoinkin kuin ulkoilmavirtoja lisäämällä

- Onko mahdollisuuksia toimivan teknisen järjestelmän 

luomiseen?

- Voidaanko iv-järjestelmien remontoinnin kustannuksia 

alentaa?

- Huonekohtaisesti säädettävä tulo ja keskitetty poisto
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Luonnollinen, lämpötilaeroista syntyvä ilmanvaihto 

siirtoilma-aukkojen kautta
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Siirtoilma-aukot
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Tietokoneluokassa K 1243 tutkitut siirtoilma-

aukot. Aukkojen leveys on 1.16 m.
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CO2 -lähteenä joko opiskelijat tai kaasupullo

A-P Lassila

≈N x

2.8.2012



Yhtälöt
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Laskentaverkko
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CFD-laskenta / Aku Karvinen, TTY
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Tarkasteltiin sekä laminaaria että turbulenttia virtausta



CFD-laskennan tulos opetustilojen välisen 

konsentraatioeron (CO2) tasaantumiselle

31.3.2014 16



CFD-laskennan luotettavuus 

- Turbulenssimallit eivät anna järkeviä tuloksia

- Laminaari malli ja LES (Large eddy simulation) antavat 

järkevimmät tulokset

- Huonetilojen CFD-laskenta vaatii rinnalleen ehdottomasti 

mittaustietoa
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Rakoyhtälöt
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Aukon tilavuusvirta tilasta 1 tilaan 2 on 

q12 = 𝐶𝑑𝐴𝑒𝑓𝑓
𝑔𝐻∆𝑇

𝑇𝑖𝑛

missä tehollinen virtauspinta-ala on

𝐴𝑒𝑓𝑓 = 𝐴
𝑎 2

1+𝑎 1+𝑎2

Siirtoilma-aukon tehokkuus voidaan määritellä kaavalla

𝜀 =
𝑞12

𝐴∆𝑇

Sisäilman konsentraatio saadaan sisäilman hiilidioksiditaseesta
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Hiilidioksidipitoisuuden laskentamalli

Yhtälö:
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Siirtoilma-aukkojen tehokkuus

Tapaus
Aukon 

ala 

Lämpö-

tilaero

ΔT

Mittaus Laskenta

Ilmavirta Tehokkuus Ilmavirta Tehokkuus

m2 K dm3/s dm3/(sm2K) dm3/s dm3/(sm2K)

1 – ei aukkoa - - - - - -

2 – aukko 

ylhäällä ja 

alhaalla

1,31 2,9 100,3 26,4 183,3 48,2

3 – aukko 

alhaalla

0,89 2,7 76,9 32,0 49,9 20,8

4 – aukko 

ylhäällä

1,29 2,4 43,5 14,1 83,0 26,8
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Aukkojen avulla ilman hiilidioksidipitoisuus laskee noin 300 

ppm tietokoneluokassa

Ikkunatuuletuksen vaikutus suunnilleen sama
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Käytävään johtavan oven aukiolo alentaa 

hiilidioksidipitoisuutta noin 600 ppm

Hiilidioksidin tuotto vakio

(noin 25 opiskelijan CO2:n 

tuotto)

Klo 10 – 12 ovi on kiinni 

ja klo 13 – 15 auki



Luokan seiniin sijoitettiin kaksi 4 W:n 

siirtoilmapuhallinta ja kaksi noin 0,11 m2:n 

(0,535 m . 0,21m) kokoista siirtoilma-aukkoa

Kahden puhaltimen tuottama siirtoilmavirta oli 120 

dm3/s. Siirtoilman avulla saatiin tilan 

hiilidioksidipitoisuutta lasketuksi illalla noin 200 ppm 
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Tietokoneluokan siirtoilmapuhaltimet
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Tietokoneluokan siirtoilmapuhaltimien vaikutus 

illalla, kun koneellinen ilmanvaihto on pysäytetty
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Tietokoneluokan CO2-pitoisuus ilman 

siirtoilmapuhaltimia

-
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Yhteenveto (1)

- Siirtoilman käyttö voi olla uusi mahdollisuus parantaa oppimisen 

tilojen sisäilman laatua

- Tiedämmekö mitä on hyvä ja terveellinen sisäilma?

- Usein iv-järjestelmän muutokset eivät pysy tilamuutosten 

perässä

- Voidaan käyttää joko siirtoilma-aukkoja tai puhaltimia

- Aukkojen tehokkuus on noin 30 dm3/(sm2K).

- Aukon vaikutus riippuu naapuritilan tilavuudesta ja 

ilmanvaihdosta ja lämpötilasta

- Lämpötilaeron aiheuttama ilmavirta erilaisten aukkojen kautta 

alentaa CO2-pitoisuutta 200 – 600 ppm

- Lämpötilaero ollut noin 2 K

- Parhaimmillaan aukon vaikutus on ollut sama kuin koneellisen 

ilmavirran suurentaminen 50 %
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Yhteenveto (2)

- Normaali CFD-laskenta turbulentisella mallilla ei auta 

siirtoilmanvaihdon mitoituksessa

- Laminaari malli ja LES antavat järkeviä tuloksia

- Rakoyhtälöt ja huoneen CO2-tasemalli antavat 

mahdollisuuden siirtoilmajärjestelmien mitoitukseen
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Jatko

- Tutkitaan yleisesti ns. hybridi-ilmanvaihdosta saatuja 

kokemuksia

- Tutkitaan huonekohtaisen tulon ja keskitetyn poiston 

järjestelmää

- Oppimisen tiloihin järjestetään tuloilman huonekohtainen 

säätö ja keskitetty poisto, jossa ilmanvaihtokoneen 

kokonaispoistoilmavirta ja kokonaistuloilmavirta ovat 

tasapainossa

- Tavoite on löytää kustannustehokas ja joustava järjestelmä 

olemassa oleviin rakennuksiin

- Tutkitaan millaisia paine-eroja rakennuksen sisälle syntyy ja 

millaisia siirtoilma-aukkoja tarvitaan


