
Licence to Breathe, artikla 9: Case KampusAreena -
Ilmanvaihdon käyttötapojen merkitys Covid-19 -
tartunnoissa

”Ilmanvaihdon aikaohjelman ulkopuolinen tilojen käyttö voi olla riski sisäilman
turvallisuuden kannalta.”
”Kaivataan keinoja varmistaa ja todentaa tilojen käyttäjille ilmanvaihdon
toimivuus myös poikkeustilanteissa.”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe -selvitykset
Covid-19 –pandemian aiheuttaman viruksen yksi merkittävä leviämisreitti on ilma, minkä
vuoksi tilojen ilmanvaihto on tartuntojen ehkäisemiseksi tärkeässä roolissa.
Ilmavälitteistä tartuntariskiä voi arvioida erilaisilla Wells-Riley -malliin pohjautuvilla
laskentaohjelmilla (Jimenez, 2020, Kurnitski ja Rehva, 2020).

Vuonna 2015 rakennetun liikerakennuksen ilmanvaihdon toimivuutta arvioitiin tilojen
toteutuneiden hiilidioksidipitoisuuksien (CO2) ja ilmamäärien avulla. Mittaustuloksia oli
käytettävissä helmikuulta 2019, jolloin rakennuksen käytön voidaan katsoa olleen
normaali ennen pandemiaa. Tartuntariskiä tarkasteltiin Jimenezin laskentaohjelmalla ja
henkilömäärät arvioitiin CO2-pitoisuuksien perusteella.

Mittaustuloksista ilmenee, että normaali-
käytössä rakennuksen ilmanvaihto toimii
suunnitellusti ja tarpeenmukaisesti. Esiin
nousee kuitenkin yksittäinen lauantai,
jolloin rakennuksessa on ollut
poikkeuksellisesti toimintaa. Tuolloin
tiloissa A129 ja A132 on ollut ilmanvaihto
aikaohjauksella ja lopuissa tiloissa ns.
yötuuletus. Kuvasta 1 näkyy lauantain
ilmanvaihdolle asetettu ilmamäärän
yläraja, minkä johdosta tilan A129 CO2-
pitoisuus on noussut tarkasteluvälin
korkeimmalle tasolle.

Ympäristöministeriön asettama terveellisen sisäilmavaatimuksen raja 800 ppm yli
ulkoilman CO2-pitoisuuden (YM 1009/2017) on arvioitu myös Covid-19 -tartuntojen
kannalta riskirajaksi, koska sen avulla voidaan helposti todentaa ilmanvaihdon
toimivuus.

Kuvassa 2 on esitetty rinnakkain laskentaohjelmalla arvioitu tartuntariski mitattujen
olosuhteiden perusteella sekä tilojen CO2-pitoisuus samassa tilanteessa. Arkena tilat
täyttävät pääasiassa sisäilmaluokan S1 (erinomainen) vaatimukset, mutta
poikkeuslauantaina olosuhteet huonontuvat sisäilmaluokkaan S3 (välttävä) tiloissa,
joissa on oleskellut enemmän ihmisiä.

Kuva 1: A129 ilmamäärä ja CO2-pitoisuus
perjantaina normaalikäytöllä ja
lauantaina poikkeuskäytöllä.
I lmamäärälle asetettu yläraja lauantaina on
estänyt hyvien olosuhteiden ylläpitämisen.



Licence to Breathe -julkaisut:
https://www.tuni.fi/fi/tutkimus/licence-breathe

Tartuntariski on ollut pieni tapahtumassa käyneiden kannalta (t.sininen, harmaa) ja
jonkin verran suurempi koko päivän tiloissa työskennelleille (oranssi, keltainen). Mikäli
ilmanvaihtokone olisi vastaavan tapahtuman aikaan epäkunnossa, nousisi tartuntariski
työntekijöillä huomattavasti (v.sininen, vihreä).

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet
Vaikka tarkastelun kohteena oli taloteknisesti hyvin toimiva rakennus, on tuloksista
nähtävissä että ilmanvaihtojärjestelmän käyttötavoilla, tilan ilmanvaihtokertoimella ja
koolla sekä oleskelun pituudella on tartuntariskin kannalta merkitystä. Tilojen käyttäjillä
ei kuitenkaan ole yleensä keinoja olla tietoisia tilanteesta.
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Kuva 2: Tartuntariski ja hiilidioksidipitoisuus eri käyttötilanteissa.
Poikkeuslauantaina t i lassa A129 CO2-pitoisuus on noussut Ympäristöminister iön 1009/17
asettamalle terveellisen sisäilmavaat imuksen rajalle. CO2-pitoisuuden ei tule nousta >800
ppm yli ulkoilman CO2-pitoisuuden.

Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Ilmanvaihdon käyttöajan ulkopuolisen käytön toimintatavat, kuten
tiedonvaihtotarve ylläpidon kanssa tai ilmanvaihdon lisäaikapainike, voivat
olla käyttäjille vieraita.

 Ilmanvaihtojärjestelmän asetukset voivat olla arjesta poikkeavia ilman että
käyttäjä on siitä tietoinen voidakseen mukauttaa toimintaansa ilmanvaihtoon
sopivaksi tai pyytää korjausta asetuksiin.

Licence to Breathe -hankkeen muodostamat tutkimuskysymykset

 Miten sisäilman turvallisuus todennetaan rakennuksen käyttäjille
reaaliaikaisesti?

 Miten varmistetaan tilojen turvallisuus ilmanvaihtojärjestelmän
aikaohjauksen ulkopuolella satunnaisen käytön aikana?
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