
Licence to Breathe, artikla 14: Reaaliaikainen
huonetilan riskiarviointi

”Rakennuksen tilojen hetkelliseen riskiarviointiin ei ole käytössä nopeaa
menetelmää. Rakennusautomaatiojärjestelmä voisi tarjota sellaisen.”

Tutkimusaiheen esittely ja Licence to Breathe –selvitykset
Covid-19 pandemia on johtanut siihen, että rakennusten ja tilojen käyttöä on jouduttu
rajoittamaan ja usein jopa täysin lopettamaan hallitsemattomien tartuntaketjujen
ehkäisemiseksi. Rakennukset ja tilat ovat kuitenkin hyvin erilaisia ja eri kohteissa
todellinen riskitaso voi vaihdella paljonkin. Ei kuitenkaan ole käytettävissä nopeita
menetelmiä, joilla voitaisiin saada edes suuntaa antava käsitys riskitasosta. Verrattain
turvallisenkin rakennuksen omistajan keinot osoittaa matalaa riskitasoa esimerkiksi
rakennuksen käyttäjille tai viranomaisille ovat hyvin rajalliset.

Tiloissa tapahtuvaa Covid-19:n tartuntariskiä on pyritty mallintamaan ns. Wells-Riley
mallinnuksen avulla. Mallinnuksella voidaan määrittää tilakohtaisesti, mikä on tartunnan
saamisen riskitaso, kun laskennan lähtötietoina käytetään muutamaa keskeistä
muuttujaa. Näitä mallinnuksen laskennassa käytettyjä muuttujia ovat mm.: Tilan koko,
ilmavirran suuruus, viruspartikkelin tuotto ja altistusaika. Näiden muuttujien avulla
voidaan riskitaso P laskea Wells-Rileyn mallinnusyhtälön mukaan. Tätä yhtälöä on
päivitetty Covid-19 pandemian yhteydessä. Foster ja Kinzel esittävät yhtälön muodossa:
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Rakennusautomaatio- ja tilojenohjaus-
järjestelmiä voidaan käyttää
matemaattisten laskutoimitusten
tekemiseen, niissä tarvittavien lähtötietojen
hankintaan ja tulosten jäsentelyyn ja
esittämiseen. Esimerkiksi tilan
ilmanvaihdon suuruuden on todettu
vaikuttavan merkittävästikin riskitasoon.
REHVA:n ohjeistuksessa 2020 esitetään
suhteellisen riskin kasvavan merkittävästi
pienillä ilmanvaihtomäärillä (kuva 1).

Kuva 1 Suhteellisen tartuntariskin suuruus suhteessa tilan
ilmavirtaan. Lähde: Rehva Covid 19 Guidance v.4.0



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

Hankkeen aikana tunnistetut tutkimushaasteet
Rakennuksen omistajalle ja käyttäjille on tarpeen tuottaa tietoa siitä, mikä on covid-19
tartunnan riskitaso rakennuksen tiloissa. Tämä voisi olla mahdollista tuottaa
automaattisesti automaatiojärjestelmää hyödyntäen, jolloin jo olemassa olevaa
sensoridataa voidaan hyödyntää myös riskiarviointiin. Erityisesti tiloissa, joissa on
automaatiojärjestelmän ohjaama muuttuvailmavirtainen ilmanvaihto, voitaisiin Wells-
Riley-mallinnuksen mukainen riskitaso pyrkiä määrittämään tilanteen mukaan.

Tässä yhteydessä olisi myös tarpeen selvittää, mikä olisi paras ja tarkoituksenmukaisin
tapa tuottaa ja välittää tätä informaatiota. Aiemmissa energiankulutukseen ja
olosuhteisiin liittyvissä tutkimuksissa on todettu verrattain yksinkertaisen ”liikennevalo”-
näytön toimivan hyvin ja tuottavan käyttäjille tietoa ymmärrettävässä muodossa
(LaMarche et.al.).
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Licence to Breathe -selvitysten tärkeimmät havainnot

 Tilan covid-19 tartunnan riskiarvioon on kehitetty laskennallisia malleja, joilla
voidaan arvioida tartuntariskiä erilaisissa tiloissa

 Automaatiojärjestelmä voi tuottaa dataa ja laskentaa, joita voidaan käyttää
mallinnuksen mukaisten laskelmien tekemiseen

Licence to Breathe -hankkeen muodostamat tutkimuskysymykset

 Miten automaatiojärjestelmä tai tilan käytön ohjausjärjestelmä voisi tuottaa
laskennallisen reaaliaikaisen riskiarvion tilan tartuntariskistä?

 Millä tavalla reaaliaikaista riskiarviota voitaisiin hyödyntää tilan käytön
ohjauksessa ja millä tavalla riskitasosta kannattaa tuottaa informaatiota tilan
käyttäjille ja rakennuksen omistajille.


