
Licence to Breathe, artikla 13: Käyttöasteen arviointi

”Hiilidioksidipitoisuuden jatkuvaa mittausta voidaan hyödyntää tilan
käyttöasteen ja ilmanvaihtuvuuden arvioinnissa.”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe –selvitykset
Osana L2B-hanketta tehtiin hiilidioksidipitoisuuksien mittauksia Tampereen
ammattikorkeakoulun catering-studiolla. Mittausten yhtenä tarkoituksena oli alustavasti
kartoittaa mahdollisia kehityskohteita, joissa jatkuvatoimisia hiilidioksidimittauksia
voidaan hyödyntää. Tilojen käyttöasteen tarkkailu on tärkeää kiinteistöjohtamisen
näkökulmasta, mutta Covid-19 pandemian myötä esiin on noussut myös
terveysturvallisuuden näkökulma tilojen käyttöasteen tarkkailussa.

Kun hiilidioksidipitoisuus tilassa on saavuttanut tasapainotilan, voidaan tilan
ilmanvaihtuvuutta 𝐴𝑆 [ℎ−1] arvioida seuraavasti (Batterman, 2017)

𝑛 =
𝐴𝑆 · 𝑉 · Δ𝐶
6 ⋅ 104 · 𝐺𝑝

jossa 𝑛 on tilan henkilömäärä, 𝐴𝑆 [ℎ−1]  on ilman vaihtuvuus tilassa 𝐺𝑝 [𝑙/𝑚𝑖𝑛] on yhden
henkilön keskimäärin tuottama hiilidioksidi tilaan, 𝑉 [𝑚3] on tilan tilavuus ja Δ𝐶 [𝑝𝑝𝑚] on
tilan hiilidioksidipitoisuuden ero ilmanvaihdon korvausilmaan nähden. Kuvassa 1
nähdään eri antureiden mittausten perusteella arvioitu henkilömäärä catering-studiolla.

Tarkasteltaessa
tasapainotilannetta
huomataan, että antureiden
1 ja 6 perusteella tehty arvio
vastaa melko hyvin
todellisuutta tilanteessa,
jossa tilassa oli 10 henkilöä
sijoittuneena kuvan 2
osoittamille paikoille. Anturi
6 oli sijoitettuna tilan
poistoilmakanavaan.

Tarkastelussa yhden henkilön hiilidioksidituottona käytettiin lukua 0.258 𝑙/𝑚𝑖𝑛 (Persily,
2017). Tilan tilavuus on n. 189 𝑚3 ja ilmanvaihtuvuus tarkasteluhetkellä 7.63 ℎ−1.

Kuva1. Antureiden sijainnit catering-studion mittauksissa.



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

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet
Hiilidioksidipitoisuuden jatkuvaa mittausta voidaan hyödyntää tilan käyttöasteen ja
ilmanvaihtuvuuden arvioinnissa. Tilan ilmanjaon, käyttäjien sijainnin ja mittauspaikan
vaikutuksia tuloksiin tulee kuitenkin tutkia tarkemmin, jotta voidaan kehittää esimerkiksi
tilakohtaisia malleja arvioiden tekemiseksi. Esimerkiksi koneoppimisen hyödyntämistä
tilakohtaisten mallien luomiseksi tulisi tutkia tarkemmin.
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Kuva 2.  Henkilöiden sijainnit catering-studiolla mittausjakson aikana.

Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Hiilidioksidipitoisuuden mittausta voidaan hyödyntää käyttöasteen ja
ilmanvaihtuvuuden arvioinnissa, mutta tilan ilmanjako, käyttäjien sijainti ja
mittauspaikka vaikuttavat arvion tekemiseen.

Licence to Breathe -hankkeen muodostamat tutkimuskysymykset

 Minkälaisilla malleilla tilan käyttöastetta ja ilmanvaihtuvuutta voidaan
luotettavasti arvioida?

 Millä tavoin koneoppimista voidaan hyödyntää tilakohtaisten käyttöprofiilien
luomisessa?


