
Licence to Breathe, artikla 8: 𝑪𝑶𝟐-anturin sijainti tilassa

” Arvioitaessa tilan ilmanvaihdon toimivuutta tai käyttäjämäärää
hiilidioksidipitoisuuden perusteella tulee ottaa huomioon myös mittaavan anturin
sijainti ja kuinka hyvin ilma on mittauspisteessä sekoittunut.”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe –selvitykset
Tyypillisesti jatkuvatoimisia hiilidioksidimittauksia on
hyödynnetty tilojen ilmavirtojen säätämiseen
tarpeenmukaisesti. Maailmalla vallitsevan Covid-19
pandemian myötä mittausten käyttäminen myös
ilmanvaihdon toimivuuden varmistamisessa ja tilan
käyttäjämäärien arvioinnissa on nostanut päätänsä,
johtuen ilmanvaihtuvuuden merkittävästä vaikutuksesta
taudin leviämiseen aerosolien välityksellä.
Hiilidioksidipitoisuutta mittaamalla voidaankin kerätä
arvokasta tietoa ihmisten läsnäolosta, lukumäärästä ja
aktiivisuudesta rakennuksissa.

Tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toimivuuden kannalta on
tärkeää, että huoneanturi on sijoitettu tilassa sellaiseen
paikkaan, jossa sen antama lukema vastaa
mahdollisimman hyvin oleskeluvyöhykkeellä vallitsevia
olosuhteita. Toisaalta ilmanvaihtuvuuden tarkkailemisen
kannalta on tärkeää, että mittauspisteessä huoneeseen
tuleva raitisilma ja käyttäjien tuottama hiilidioksidi ovat
sekoittuneet kunnolla. Käyttäjien sijainnin ja toiminnan
lisäksi anturin optimaaliseen sijaintiin voidaan olettaa
vaikuttavan myös huoneen geometria ja ilman liike tilassa.
Tyypillinen asennuspaikka huoneanturille on huoneen
ovipieli, johon asennetaan muitakin kaapelointia
tarvitsevia laitteita. Tämä ei kuitenkaan välttämättä ole optimaalisin sijoituspaikka
anturille etenkään tilanteissa, joissa tilan ovi on avoinna toiseen tilaan tai ovi on sijoitettu
ilman sekoittumisen kannalta hankalaan paikkaan. Antureiden optimaaliseen sijoitteluun

Kuva1. Antureiden
sijainnit catering-studion
mittauksissa.

Kuva 2.  Antureiden mittaamat hiil idioksidipitoisuudet catering-studiolla ruokailujen
aikana.
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on kehitetty erilaisia virtaussimulointeihin perustuvia menetelmiä, mutta niiden
käyttäminen tavanomaisessa rakennushankkeessa voi muodostua haastavaksi mm.
niihin liittyvän osaamisen ja niistä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Osana L2B-hanketta
tehtiin alustavia mittauksia antureiden sijoittelun vaikutuksesta tilan
hiilidioksidipitoisuuden mittaamiselle Tampereen ammattikorkeakoulun catering-
studiolla. Mittaustilanteessa tilassa ruokaili useammassa kattauksessa 10 henkilöä
kuvaan 1 punaisella piirretyn pöydän ääressä. Mittausten perusteella (kuva 2) havaittiin,
että lähellä ruokailijoita sijaitsevien antureiden mittaama hiilidioksidipitoisuus poikkesi
huomattavasti poistoilmakanavasta mitattuun nähden. Tämä vaikuttaa luontevalta,
tarkasteltaessa tilan tuloilmaelinten ja ruokailijoiden sijaintia. Poistoilmakanavasta
mitattuun ilmaan on sekoittunut enemmän raitista tuloilmaa kuin ruokapöydän
läheisyydessä, jolloin voidaan ajatella poistoilmakanavasta mitatun pitoisuuden
indikoivan paremmin koko tilan ilmanvaihtuvuutta kun taas lähempänä oleskelualuetta
sijoitetut anturit olisivat tarpeenmukaisen ilmanvaihdon näkökulmasta tarkasteltuna
mahdollisesti paremmin sijoitettuja.

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet
Arvioitaessa tilan ilmanvaihdon toimivuutta tai käyttäjämäärää hiilidioksidipitoisuuden
perusteella tulee ottaa huomioon myös mittaavan anturin sijainti ja kuinka hyvin ilma on
mittauspisteessä sekoittunut. Tyypillisesti rakennushankkeessa huoneantureiden
sijoittelua ei ole tarkasteltu tästä näkökulmasta. Sijainnin vaikutusta mittaustuloksiin tulisi
tutkia laajemmin, jotta se osattaisiin ottaa huomioon suunnittelussa sekä mittauksia
hyödyntävissä analysointi- ja valvontaohjelmistoissa.
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Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Tilan ilmanjako, käyttäjien sijainti ja huoneanturin sijainti vaikuttavat
hiilidioksidimittauksen tulokseen.

 Huoneanturin sijoittamiseen tulee kiinnittää nykyistä enemmän huomiota ja
ottaa huomioon anturin pääasiallinen käyttötarkoitus.

Licence to Breathe -hankkeen muodostamat tutkimuskysymykset

 Kuinka tilan ilmanjako, käyttäjien toiminta ja huoneanturin sijainti vaikuttavat
hiilidioksidipitoisuuden mittaamiseen erityyppisissä tiloissa?

 Millä tavalla huoneantureiden sijoittaminen tulisi ottaa huomioon
suunnittelussa?


