
Licence to Breathe, artikla 10:
Tilojen hiilidioksidipitoisuuksien todentaminen
kiinteistöjohtamisen ohjelmistoilla
”Tilan hiilidioksidipitoisuus toimii hyvänä indikaattorina tilan ilmanvaihdon
riittävyydestä ja toimivuudesta suhteessa tilojen käyttöön ”

Tutkimusaiheen esittely
Tilojen ilmanvaihdolla on suuri merkitys Covid-19 –tartuntojen hallinnassa – sen avulla
voidaan joko lisätä tai vähentää tiloissa oleskelevien riskiä saada tartunta / altistua
virukselle. Sisäilman mukana tapahtuva altistuminen Covid-19:lle aerosolien kautta on
erittäin suuri, mikäli tilojen ilmanvaihto on puutteellinen. REHVA onkin suositellut Covid-
19 -pandemian aikana käytettäväksi enimmäishiildioksidipitoisuudeksi 800 ppm tai 1 000
ppm riippuen tilan muista tekijöistä (lattiapinta-ala) (Lu et al. 2020, REHVA 2020).

Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet johtuvat pääasiallisesti kahdesta tekijästä – ulkoilman
hiildioksidipitoisuuksista (noin 400 ppm) ja tiloissa oleskelevien ihmisten
aineenvaihdunnan seurauksena (uloshengitysilma noin 50 000 ppm). Ilman
asianmukaista ilmanvaihtoa tilojen hiilidioksidipitoisuudet nousevat nopeasti korkealle
tasolle, esimerkiksi luokkatiloissa 30 minuutissa ja toimistotiloissa tunnissa (REHVA
2020).

Tutkimus

Tutkimus tehtiin vertailemalla saatua tilakohtaista hiilidioksidipitoisuusdataa asetuksen
1009/2017:n 800 ppm sekä REHVAn antamiin 800 ppm:n ja 1 000 ppm:n
suositusrajoihin, joita käytettiin lähtökohtana arvioitaessa hiilidioksidipitoisuusdataa.

Tutkimuksen käytetty hiilidioksidipitoisuusdata on Granlund Manager ohjelmistosta
helmikuulta 01.02.-28.02. 2019. Mittausajankohdaksi valittiin koronaepidemian edeltävä
ajankohta, jolloin tilojen käyttö on ollut normaalia. Tarkastelussa oli yhteensä 437 tilaa.
Saatujen tilojen osalta ei ole tiedossa tarkkoja rakennustietoja, kuten rakennusvuotta,
käyttöaikoja tai suunniteltuja tilakohtaisia ilmamääriä, anonyymin käsittelyn takia.
Mittausdatan osalta käytössä on ollut seuraavat tiedot:

 aika (päivämäärä ja kellonaika),
 tilatyyppi,
 sensorin numero,
 hiilidioksidipitoisuus ppm ja
 mittausdatan intervalli 5-15 min.

Tilojen hiilidioksidipitoisuuksien pysyvyyttä alle suositusrajojen tarkasteltiin
toimistotiloissa ma-pe klo 8-18, opetustiloissa ma-pe klo 8-22 sekä kauppakeskustiloille
ma-pe 6-22, la 9-18 ja su 12-18. Taulukoissa 1 on esitetty tutkimuksessa mukana
olleiden tilojen lukumäärä ja hiilidioksidipitoisuuksien pysyvyys alle 800 ppm ja alle 1 000
ppm tarkasteluajanjaksoina.
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Taulukko 1: Tilojen lukumäärät ja hiilidioksidipitoisuuksien pysyvyydet alle 800 ja alle 1 000 ppm
Rakennustyyppi Tilojen

lukumäärä
kpl

Hiilidioksidipitoisuudet (enimmäis)
< 800 ppm < 1 000 ppm

Toimisto, sarja A 67 98,1 % 99,4 %
Toimisto, sarja D 88 99,1 % 100 %
Kauppakeskus, sarja B 44 99,8 % 100 %
Kauppakeskus, sarja C 7 93,1% 100 %
Opetus, sarja F 231 96,0 % 98,8 %

Taulukossa 2 on esitetty toimistorakennuksessa olevan yksittäisen tilan hiilidioksidi-
pitoisuudet mittausjakson aikana.

Taulukko 2: Yksittäisen toimistotilan hiilidioksidipitoisuus mittausjakson aikana helmikuussa
2019.

Tarkastellussa tilassa hiilidioksidipitoisuus ylittää 800 ppm päivittäin lyhyitä ajanjaksoja.
Tarkastelut osoittavat, että rakennuksen olosuhteiden seuranta edellyttää tilakohtaisia
tarkasteluja. Kiinteistöjohtamisen työkaluilla voidaan seurata olosuhteita ja asettaa
hälytysrajoja, jos sisäilman olosuhteet heikkenevät.

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet

Lisätietoja: Ksenia Ruuska/ Piia Sormunen (piia.sormunen@tuni.fi)

Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Kiinteistöjohtamisen ohjelmistoilla on merkittävä rooli sisäilmaolosuhteiden
seurannassa ja taloteknisten järjestelmien toiminnan varmistuksessa, jotta voidaan
varmistua ilmanvaihdon riittävyydestä suhteessa tilojen käyttöön.

Licence to Breathe -hankkeen muodostama tutkimuskysymys

 Miten turvallisuutta parantavat hajautetut ratkaisut voidaan integroida
muuntojoustavasti rakennusautomaatioon ja kiinteistöjohtamisen työkaluihin?



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

Lähteet

1. Lu J., Gu J., Li K., Xu C., Su W., Lai Z., Zhou D., Yu C., Xu B. ja Yang Z. (2020)
COVID-19 Outbreak Associated with Air Conditioning in Restaurant, Guangzhou,
China, 2020. Emerging Infect Disease 2020. Vol. 7, s. 1628-1631.

2. REHVA. (2020) REHVA COVID19 GUIDANCE version 4.0

3. Satish U., Mendell M.J., Shekhar K., Hotchi T., Streufert S. ja Fisk W. J. (2012) Is
CO2 an Indoor Pollutant? Direct Effects of Low-to-Moderate CO2 Concentrations on
Human Decision-Making Performance. Environmental Health Perspectives 2012.
Vol. 12, s.1671-1677.

4. Ympäristöministeriö. (2017) 1009/2017 Ympäristöministeriön asetus uuden
rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta.

5. Sosiaali- ja terveysministeriö (2015) 545/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön
asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisen
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.

6. Sisäilmayhdistys. (2018) Sisäilmastoluokitus.

7. Ympäristöminsteriö. (2012) D2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto,
määräykset ja ohjeet.

8. Sisäilmayhdistys. Terveelliset tilat.

9. Työterveysministeriö. (2016) Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien
selvittämiseen.

10. Sormunen P. (2021) Ilmanvaihdon vaikutus koronaviruksen leviämiseen: Case –
altistuminen koululuokassa.

11. Granlund Manager - Fiksumpaa ja helpompaa kiinteistöjohtamista | Granlund


