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Ki¡ioitteia on LVl-tckniikan osestoltr rurki¡nus-, sclvirys- ja si¡unninelutchrävissä.

Taulukko t. Eri lfüteiss¿ suosirelruja minimiulkoil¡navinoja/ henkilö.es_

sa-
,, je

it-
manvaihdgn säätöjärjestelm¿illä py-
ritään yhdistämään n¿imä kalsi teki-
jää mahdollisimman sopuisasti eli
pienennetään il¡nanvaihìon ener-
giankulurusta sisäilman laarua huo-
oontamatta.
sovelt¡misssl¿
järjestelmän y
laitcteknükan kehitrymistä kohtuu-
hin¡¿isls¡ ja samalla luotettavien
mittalaitteiden saamiseksi markki-
noille.

Mitä on tarpeenmukainen
ilm¿¡y¿iþ¿61

Tarpeenmukaisclla ilmanvaihdon säärö-
jåirjcstelmällä tarkoitetaan ilmanvaih-
don sääröjärjestelmää, jonka avulla ra-
kenoukscen n¡oreva uikoilmavina so-
peuteraan rakennuksessa kunakin her-
kcnä vallitsevaao tarÞeeseen.

Ulkoilman tarpceii mü¡ä;â, rakennus-
matcriaalcista. vapautuvien cpäpuhtauk-
sren poistaminen, ¡a&ennuksessa ole_

toiminta
epäpuh-

TäJlä hetkellä Suomessa voimassa
olevien määräystcn (D2) l2l mukaan
mää¡ää tilan vähimmäisilmanvaihdon
rakcnnusmatcriaalcista vapautuvien
epäpuhtauksicn poistumincn. Ko.

:

tavat vaatimukset. Onkin ol.ternuissa,

1Vt.9.1985

NKB, 82 /1/
ASHRr{I, 8L-82 l4t
Cain er. ej. 82, USA /t/
Fanger ct. al., Tanska 8l /6/
VZcber, Sveitsi 84 /7/
Rødahl, Noria 8l / j/
Berglund, Rûoai 83 /8/
DTÍl, 82 t8t

!l!6ilm¿yi6a l/s, hlö
el saIIim¡

D2 2l 2,8
4,0
2,5
7,5

n.8
1,1-4,2

4,3
10
L7,t
17,5-26,1

6,9-12,5

n.
j5-6

6

ä ilmavinoja
älsi rekijälsi
a muodostuu

hcnkilöidcn lukumää¡ä, kun rilassa ei
rupakoida (taulukko 1).

Tanskalaisten rutkirnusten líl mu-
keeo 80 o/o ihmisistä on tyytyväisiä
ilmanlaan¡un, kun ulkoilmavina' oo 7

myös todecu, cnä CO,-pitoisuus kor¡e-

va ulkoilmavina/hcnkilö on huomana-
vasti suurempi, n. 17,5-26,j l/s, hlö
/5/ (kuva l).

Taçeenmukaisen
ilma¡y2iftdon soveltaminen

tarVe päÌvän ¡¡iç¡rn vaihrelee. Se on
helppo lünää sckä uuteeo että olemassa
olevaa¡ rakcnnukseen,, koska scn lisää-
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Tarpeettoman ilmasrcinnin. . . -

minen ei vaadi rakennusteknisiä muu-
tostöitä eikä yleensä suuria asennui<sia.

Koska n ilmanvaih-
don tavo ansädsrö ulko-
ilmavino
haiten . ,rt"t li:t"tTä;
ovat suuria ja henkilökuormirus ja näin
myös ulkoilman tarve vaihrelee selvdsti.

Esimerkiksi saneerarraesse ennen
energialaiisiä valmisruneita rakennuk_
sia, joissa ìlmavirrar ovat yleensä selvdsri
suuremmar kuin nykyisten määräysten
mukaan rakenneruissa, voidaan' ra¡-
peenmukaisella ilmanvaihdolla saavut-
taa huomarravia säästöjä dnkimättä si_
sdilman laadusra. Samoin on asian laira
kohteissa, joissa tuloilmavir¡ar ovar
jeähdytysta¡peen vuoksi suuria. T?illöin
lämmityskaudella voidaan rakennuk-

na soPeuttaa
rarpeeseen ja

ohjataan sisäilman laadun perusteella ia
¡ kcsäaikana.lämpödlasäätööã pr*rru.á.
. Valintakytkimelle tulec viesã seke il_

, mavirran.- 1, -Èu ,

sisäänpuhalluseli¡lren heittopiniuksiin,r..
. koska,ruloilmavirrat tilaan*eiiet-muuu "

Taulukko 2' Tarpeenmukaisen ilm¿¡lvxihdon sovellettavuus eri ilmastointijärjss¡slmiin /17

Sovelletavuus
Porsto HelpPo torcuftaa

Yksivyöhyke-, jnlkilarnmitvs-. moniwöhv_
ke¡är¡csrelmä, kienoilman' kävcrömahâolli-
suus

I^S"':t9-!yE:' t{}iiämmitvs-, monivvöhy-
KcrarJesrelmä, cr kicnoilmaa

f 
l.lnama;ir¡is¡i:lqeinen jd.rjcstelmä, kienoilman

kayrromahdollßuus

Ilmamäâ¡iÍsääreinen jdrjesrelmä, ei kierroil-
mÃz

Sullrinkonvekrorir, kienoilman käyrrömah-
dollisuus

Suutinkonvekrorit, eì kierroilmaa
t

ilmavi¡¡an vaihrclualuc
r¡an vaihrclu vail<urraa
n ja heitropiruuteen

Helppo roteurca:r

Toreutcttavissa huonekohtaiseila säädöllä.
Kallis
Helppo roreufta¿

Hclppo roteuftaa

VaiJcca corcyrraa, koska. ilmavi¡¡an vaihrelu-
fajet ovar plenet

vaû'

ns.

tLt .
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Taryeettoman
ilmastoinnin..

vetta suurempr, on tarpeenmukaisella
ilmanva-ihdolla saavutertu energiansääs-
tö suurempi (kuva 3).

COr-analysaatroreiden korkean hin-
nan vuoksi muodosrur¡ CO,-sääsrö rällä
hetkellä kannanavalsi l¿ihiänä suurissa
rakennuksissa, joissa henkilökuorma
päivän mittaan selvi,sti vaihrelec. puoli-

nüden luorettavuus kuormiruwaihtelu-
jen (henkilör) seuraajana kaikissa dlan-
teissa ei olc vielä riirtävä i 1/.

Nyþtilanne

lisesti normadiin lämpötilasäätöön yh-
distenynä jo useissa rakennui<sissa. Täs-
rä huolimarta ta¡vitaan lisää rutkimusta

pien ja luoret-
n ja säätimien

Vasta rdmän
jåilk. arpeenmukai-
scf¡ zin yleisrymi-
nen c.

Iahrcer,:

manvaihto, . 1978.
/3/ Rødahl, E.,
dcnökebel Nook ÍI¡S s.581-
/4/ Thc Ashrac ventilatioa scanda¡d

Kuia
muutos
vaihtoa

3. Vuoruisen
kãvtcttäessâ
(C'O,-säärö)

9l¡

ilman-
IIuttaustcn

Indoor Air -84, Volume 5,-'5rvè11ên 1984, s.
227-231. 

'/7/ Weber, , A., Vcntilationsârgiüder úll
sþdd för passive röka¡e, WS Spccial z/Sl,

ETOKUVATEATTERIT' :

E,:NORMAAL] KAYTTö\.
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1981.
/5/ Cain, V. cr.al.,
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Ulkoilmaviran säätö voidaan suorit.
taa. portaarromasd, jolloin pcltien tai
Puhelümen tormrnta on suoraan vef-
rannollinen ilmanlaadun muutoksiin.
Milc¿ili r¿ihän ei ole mahdollisuutta,
voidaan ilmanlaadun indikaattorille

von avulla toreuftae säärö kalsinopeuk-
sisella puhaltimella. Viimeftsi .ir¡"i-
ruilla sääócavoilla ei tietenkään saavu-
teta yhtä tæaista sisäilman laarua kuin
ponaaroora sääröä käyrettäcssä, mutta
usei¡nmiren rulos on rürtävän hyoä.'

Mfü ohjaa ilmanvafütoa -onko sopivia
mitta I aittei t^ saat^vill^?

Sisäil¡næsa esünqruistä ylsittäisistä il-
¡¡enl¿¿¡¡1¡¡ vai.kuttavista kaasumaisista
epäpuhtauksista rulevat ilma¡vaihdon

lähin-
olaidi
lähes

5¿¿[¡¿ t¡llgis aiheumavat ongelmia ti-
la¡tcet, þlloin tilassa esünrfo ainoas-
taan heokilökuormitusta, koika ihmis_

ta¡peen mukaan. Tämä vaihtoehto on
kuitsnkin nyþiselle laitereknükalla
lüan kallis roteuttaval<si.

Sekä CO,:n että CO:o mittaukseen
on olemassa runsaasti erilaisia suoraa¡l

tauksia vanen, eivärkä ne uscin hinnal.
Íaøln (2t 000-t0 000 mk) eivä*ä
myöskään kaikilra orninaisuuksiltaan
(huofto) olc sellaisinaan sovellerravissa
yleisesu tarpeenrnukaisen ilmanvaihdon
ohjaulaeeo.

serune. nkin usçi.
ra hyvii, rnra. kaa-suanalys ovat ¡ncl-

"oikean" ilman-
sopivan säätökäy-
Tämä perustuu

usrakin kohteesta
saataviin kokcmusperäisiin tieroihin,
koska ilmanlaadullc ei voida ennakolta
määricää selviÍä æerusa¡voa. Tärnä on
tchtyjen mi¡tausten mukaan i l/ osoit-
taurunut melko vaikealsi, koska anru-
¡ilta ruleva viesd vaihrelce ajoittain
epiluotettavasti sa¡n¿nlcaltaisissakin
olosuhteissa.

Koska sisåiilmao hiukkasmaisten epä-
puhtaulsien tärkeimmät lfüteet ovar

cnkilöt että rupakan
CO, ci tee). Ilruaa
käyttöä ohjaussuu-

enkin ilmanv¿ihdon
ohjaulscen yleisesri sovelruvien mina-
laittcidcn puuce ja olemassa olcvan lai-
tekannan kalleus.

hiilimonolsidipitoisuudcn mittaami-
secn eikä myöskään hiukkaspitoisuus-
mitrauksiin. Puolijohdctekniikkaan pe-
rusruvilta ilmanieadun anrurcilta åas

Sisäilmastolliset
vaikurulset ja riskitekijät

ta., eftä jos rakennuksessa ci tupakoida,
aiheutravat suurimman riskín rakcnnus-

johnreo
mukaan
sallitn¡,
rusta (rupakoiotia) vaste vaz ulkoil-
mavina¿. Tärä ei tosin saewrere nor-
gadilla ilmanvaihrojärjesrelmilläläjio,
jos ulkoilmavir"r oá iuunniteltu nu-
kyisten rnääräysten /2/ mukaiscsti.

Energiansåiästö ia
taloudellisuus

Taçeenmukaisen ilmanvaihtojärjestel-
män æenramisesta ¿iheutuvat kustrn-
nukser koosruvar lähinqä-ilmar¡laadun
mittarin ja säätimen aihcunamista han-
kintakustannuksista sekä pekien tai pu-
haltimien muuttamisesn ìeadqt¿viksi.

vaihdon energiankulurulcsessa on 20-
)0 Vo. Em. luvut koskevat tila¡ns¡¡¿,
jossa raicennukseen ruodaan ulkoilmae
vain ilmanvaihdon rarverre vestaava
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