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., , määtäysehdotuksen rakennetta

D2-miiäräysehdotuksen

rakenne
poikkcaa voimassa olevista määräyk-

Taulukko L. D2-mäàräysten ja uuden ehdotu[ten sisällysluetælo.

sistä. Ehdotus pyrkü tyydyttavään
sisäihnastoon, ionka lä?ikctietcellinen määrittely on kuitenkin çävarma. Sünä on esitetty uusia vaatimuhsia tetmiselle, sisäilmastolle je
sirilm¿p laadulle. Myös ulkoilmaa
laatu on ehdotulçsen mukaan otettava huomioon suunnittelussa. Terveydcllisillä þsymyksillä on suu¡i
paino ehdotulaen kafüssa kohdissa.
i(ansainr¡älinen kehitys on otettu
huomioon, ja määräykset ia ohjeet
pryray .erottafiraaû nyþistä selvem'

Ërn

torsrstaan.

Rakennemuutos
a.nrostcltiin

puu
käynöönottoa
jcise. Samat
twkirnuksissa

ai¡esti enipuutturni-

sæta sekå

korostunut tafie

terl
ohissa

oo

asettaa. ilmastoinnille

sclvãt tavoitteet.
Taulukoesa 1 on rinnakkaín voimasse

olevicn ia ehdotusten ilmanvafütomää'
rä)¡ffcn sisällyslucttelot. Pairrotuftsien
fiIuutog licflee

sÊlvC.

K¡ns¿invälirtyminen v¿íkutta¡
Suomi oû muk¿na k¿nsainvaliscssä yhteiscyössä monin tavûin, ja tchdyt sopi'
muis.t on otettaye huonlioon màfuäyksiáÍkin laedittacssa. Êsimerkiftsi GATT'

jon

nouda
ràysten, sra
llsolnflrssa

taulukon 2 mukaista.

byggbeståimmclser) tckemiä suuntavii
v oja )e suosiruksie *n3i1i.tiT.i,?.""'

pienelle maelle

nen

ia reknisterr milräystcn la¿dinnan esiLuviksi. Suomi on ratifioinut tämän
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elindltkeä.

Nünpå kensain.¡âIiotä kehitystd on eh"
dotuksess¿

pyritty mahdollisimman pal.

lt/.
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Taulukko 2. Ohjeiden ja standardien tärkeysjär,iestys.
Osallistumist¿so

Standa¡disointi-

Toimialajãrjestöt

ISO
IEC

UIC

IIsø

IRU

IDF

ECE

CEN

EC

CENETEC
SEV

EEFCO
EUROS,A.CK

Hallitu[set

jfiestõt

Alueellinen
kattavuus

Ka¡¡sainvilinen

GÂTT

teso

Eurooppalaincn

EFTA
Pohjoismainen

Pohjoismaiset

Kansdlinen

ryhmät
Ministeriöt

COPÂNT

ORGr{.LlME
EOQC

INST..{.

Pohjoismaiset

ryhmät
SMS

SFS

,{STM

ja niiden

DIN

TES

valtuuttamat

â.NSI

SESKO

BSI

TEV.A,STA

kumäärä on sarna kuin nykyisissä D2määräyksissä. Sen sijaan ohjeiden lukumäcrä on kasvanut suunnilleen sisäilmasto-osan sis?iltämien ohjeiden verren.

SEK

vaikutuksista ei ole riittävdd näyttöi'', ei
ole asetettu ohjearvoa (ilman kosteus,
huoneilman ionitasapaino jne).
Viranomaismääräyksissä tavoitteena

Ehdotuksessa on määräykset pyritty
muokkaamaan periaatteita ja yleisiä tavoitteita esittävilsi. Ne on ta¡koituksel-

lisesti muotoiltu vcrrattain jyrkiksi, sa'
namuodoiltaan täsmällisiksi ja lyhyilai'

Teknillisten ylsityiskohtien esittämistä
määräyksissä on pyritty tietoisesti vilttämään. Niitä on esitetty ohjeissa, jotka

on pyritty

muokkaa.maan esimerkino'

maisilai ja luonteeltaan niin yleisiksi,
että ne eivät sulkisi pois vaihtoehtoisia
ratkaisuja tai vaikeuttaisi tuote- ja iär'

kään terveydellistä haittaa. Korkeatasoi'
nen sisäilmasto olisi peräti terveyttä ja
hyvinvointia edistävä tekijä.

Vastaavasti viihtyisyyden kohdalta
että aIIe 20

,Ìr'.1,[i.

tasoinen sisdilmasto olisi jopa vifüty-

jestelmäkehitystä.

vyyttä lisävä tekijä.

On kuitenkin joukko ohjeita, joiden
esittäminen mäåiräyksinä on joko tek'
nillisesti vaikeaa, tai jotka määräyksinä
saattaisivat estää teknillistä kehitystä'
Tällaisia ovat esim. minimi-ilmavirtoja,

Terveydelliset
perusteet epivatmoja

epäpuh

Ohjeita .valmistelleeseen .työryhmään
onnistuttiin

ja mitt
Niiden
taas veisi

saaû)aan' myös lääkärijäsen.

Uskottiin, että näin saataisiin varmet
terveydelliset perusteet määräyksille.
Ryhmän jåisenistä lääkäri ansaitseekin

niiltä mielekkyyden.

erikoismaininnan syviillisestä perehtymisestä aiheeseen. Syntyi perusteellinen

Tavoitteena
tyydyttävä sisåiilmasto

lääketieteellinen muistio vieläpä ymmärrettävdllä suomenkielellä.

Tavoitteelsi asetettiin tyydyttävä sisäilmasto, jolla tarkoitetean mm. sitä, ettei
sisdilmasto saa aiheuttaa terveydellistä
ha¡L:rea

teknillisestä kehityksestä. (Pünos: Helsingin
Sa¡omat L2.3.1985).

Sisäilmaston lä2iketieteellinen

ütkimus näytÍcä jääneen iälkeen

on
on

tek-

nillisestä kehityksestä. Lääketieteellisen
perustiedon niukkuus teknilliseen verrattuna ja tutkimusten osittainen ristiriitaisuus näyttää olevan tosiasia. Tätäkin vakavampaa on kattavien monitieteellisten tutkimusten lähes täydellinen
puuttuminen. Näyttää olevan niin, cttä
suuri osa leaketieteellisesti moitteettomista tutkimuksista on ilmanvaihtoteknillisesti ala-arvoisia..Toisaalta tekniik'
kaan keskittyneitä tutkimuksia ei lääl<etieteellisesti voida pitää edes utkimuk'
slne.

Yksimielisyys näyttää valliaevan sii-

tä, että tiettyjen rakennusten sisäilmæto on alkanut aiheuttaa sekä terveydel'
lisiä että viihtyvyysongelmia 1970-luvun

puolivälin jilkeen, ;a että eräänä perus.
syynä on rakennusten ilmanvaihtuvuuden pieneneminen.

Ylaityiskohdistakin tiedetään toki
paljon, Koska kirjoittajan lääketieteellinen asiantuntemus rajoittuu vain kuvan
I tasoa oleviin päätelmiin, riittänee
luettelo kohdista, joissa laäketieteellisten kysymysten vaikutus on ollut huomattaYa:.

. Tiiviysvaatimukset on ulotettu koskemaan kanavien lisäksi myös muita
ilmanvaihtojärjestelmän osia. Toimi-

I

ns. normaaliväestölle. Sisåiilm'æ-

ton vaik
jne"
kun

Kuva 1. Lääketiede on ehkä iäänyt iälkeen

Tulos ei kuitenkaan ollut aivan odo-

tetrlr.

tehoon

silloin,
ttavista

>,þ

selvitys.

Tavoitetasojen selkiyttämiseksi muo-

dostettiin sisäilmaston tasoluokitusmalli. Mallin avulla on pyritty saamaan eri
tekiiöitä koskevat olijèet samalle tasolle. Sis¿iilmastotekijöille, joiden terveys60
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Kuva 2. Tervevshaitat ovat saaneet vliko¡ostetun aseman.' (Pürros: Helsingin Sanomat

22.3. L985).
vuuden parantamisen ja energiansäästön lisäksi pyritään estämään vuotojen
mahdollisesti aiheuttamat terveysriskit.
o Rakennusten painesuhteisiin on
künnitetty erityistä huomiota. Osittain
tähän ovat vaikuttaneet tiedot infektioiden leviämisestä hallitsemattomien
painesuhteiden takia esim. sairaaloissa.
. Tulo- ja poistoilma-aukkojen sijoittelua koskevia ohjeita on tcsmennetty
ja ehdotettu poistoilman laatuluokittelu, jonka perusteet ovat lähinnä terveydelliset.

huomioonotta-

misesta on esitetty ohjeet.

o Suunnittelua on pyritty ohjaamaan
kiertoilman käytöstä riskittömämpään
l¿immöntalteeooton poistoilmasta, ja

kanavien likaantumista pienentämään
edellyttämiillä kienoilman suodattamist2..
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¡ Ulkoilman laadun
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Terminen sisäilmasto
Tavoitteen asettelu on standardin

I5l

Vetokriteerit
ISO

periaatteiden mukainen. Ehdotuksessa on annertu tilakohtaiset mi7730

nimilämpötilan ohjearvot, yleinen maksimil;impotilan ohjearvo sekä operatiivisen lämpötilan ohjearvot. Ohjearvojen

perustelut eivät ole viihtyisyystekijät,
vaan energiatalous ja kustannukset. Esimerkilai huonelämpötilan ohjearvot
ovat 2-3 astefta alempia kuin käytän-

nossa esuntyvat keslímaârârset a.rvot.
Myöskään ehdotuksen mukaisessa maksimilåimpötilassa ei todennäköisesti 80
o/o huonetilassa oleskelijoista ole tyytyväisiä vaan tyytymättömiä.

on annettu kuvan 3

mukaisesti käyrdstömuodossa. Tilakohtaisesti on esitetty, mitä käyräà eri tiloissa on sovellettava. Käyrästön laadin-

on noudatettu standa¡dissa DIN
I)46 esitettyjä peñaatteita 16l.
Veto¡ik¡iteerit ovar melko tiukat,

nessa

koska ne on määritelty maksiminopeu. r
I
r.
den, ei keskimääräisen nopeuden arvoi-

na. Täten ne suosivat melko selvisti
laminaarisia sisäänpuhallusratkaisuj

a.

Rakennulsen sijainti
ja ulkoiLnan l^ tv
Ulkoilman laadun merkitystä sisäilman
puhtaudelle on korosrerru esittämällä

v m/s
o.5

¡ Pitkien

kanavistojen on väÌtetty
saattavan huonontaa sisäìlma¡ laatua.
Selviä näyttöjä ei tosin ole. Kiertoilma¡

käytön vähentyminen pienentää huomattavasti matkea, jonka ilma kanavissa kulkee . Kanavapituuksia lyhentää
myös ehdotettu energiansäästön toreurtaminen laitteiden toiminta-alueiden
ryhmittelyllä.
o Henkilökoht¿isen vaikutusmahdol-

lisuuden lisäämistä on esitetty.
¡ Laitoksen suunnittelua, käyttöönottoa, huoltoa ja puhdistettavuutta koskevien ohjeiden lisäämiseen ovat suu¡elta osalta vaikuttaneet terveydelliset

o4

4J

o,3

o,2

näkökohdat.

Luetellut esimerkit osoittanevat, että
käytännöllisesti katsoen jokaisen määräyksen ja ohjcen sisältöä harkittaessa

oJ

on punnittu myös sen terveydellisiä

va.ikutuksia, Todistamattomatkin terveysriskit on pyritty ottarneen hupmroon.

Erilaisten terveysriskien esittäminen
on saanut julkisessa keskustelussa ylikorostuneen aseman. Ne on yritetty näh-

dä jop" ilmanvaihdon

20

22

26

24

Toc

perimmäisinä

kysymyksinä. Todellinen perimmäine¡r
kysymys lienee kuitenkin:
Millainen on sis?iiLnasto, joka edistää
,ihrnisen terveyttä ja viihtyvyyttä?
62

18

erit,. Vetokäyrä valitaan tilan käyttötarkoirulaen mukaa
vaaumus vetokâyrä
käyrä 6.

2, aulan käyrä 4 sekä elektronükkate:
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ulkoilman laadun määrittelytavat sisi,il-

neuvoston päätöksen (9) mukaiset ulko-

Kirjallisuuta:

mastoa kisittelevän luvun yhteydessä.

ilman ohjearvot on ulotettu sellaisinaan

/1/ Suomen LW-yhdistys: Selvitys Suomen
rakentatnismäiläyskokoclman osien D2 ja
Dj käytössä esünryneistä soveltatnisongel-

Ihminen oleskelee

80-90

o/o

kokonais-

ajasta sisätiloissa, joten ulkoilman laadun väIillinen vaikutus, ts. sen vaikurus
sisäilman laatuun ja sitä kautta kansantervcyteen, lienee kenaluokkaa suu¡empi kuin väIitön vaikutus.

Perusajatuksena on käyträä ulkoilman laadun valvonnassa synrynyttä ja
syntyvää tietoa hyödyksi muokkaamalla
siitä ilmanvaihtosuunnittelun perustiedosto. Ehdotulsessa lähdetään siitä, et-

tä ulkoilman laatu vaikuttaa ilmaovaihtosuunnitteluun vain silloin, kun ulkoilma on selvästi pilaantunutta. On tietoisesti pyritty välttämääh uuden byrokatian muodostumista ja suuria kustannulaia.
Ehdotettu malli on käytössä mm.

Yhdywalloissa l7l ja .sieltä saatujen
tietojen mukaan toimiva. Paikallistun-

temus

ja paikdlisten

viranomaisten
asiantuntemuksen hyväksikäyttö näyttää sieltä saan¡jen tietojen mukaan olcvan ti,Ìkeää varsinkin siksi, että tiedostot saadaan nopeasti ja joustavasti seu-

t^^tnaan tapahtuvia muutoksia.

Sisäilman

laatu

I

Sisäilman epäpuhtauksille on esitetty
vain sell¿isia ohjearvoja, jotka csiintyvät

koskemaan myös sisäilmaa.

Muut oh-

jeawot ovat lääkintöhallitul¡sen yleiskirjeiden tai ryösuojeluhdlituksen työturvallisuustiedotteen /10/ mukaisia. Työpaikan ilman epäpuhtauksia sovellettaessa käytetty kerroin 1/ 8 on muutettu
vastaamaan kansainvdlistä käytähtöä eli
1/ 10:aan.

Sisäilman kosteus
Kostéudclle ei ole esitetry ohjearvoja,
koska terveydellisiä haittoja koskevia
näyttöjä ei pidetry riittävinä (6 tutkimusta 8:sta). Haitallisen kuivan tai kos-

tean ilman muodostumisra on pyritty
estämään ohjeilla. Määräystelstissä on
korostettu kosteuden hallinnan tarpeellisuutta myös terveydellisistä syistä, ei
pelkästään rakenteiden suojaamiseksi.

Ehdotus esittää
minimitason
Monet varmaankiñ ovat odottaneet palpitemmälle mencviä ehdotulaia

jon

määräyksilsi ja ohjeiksi. Ehdotuksen
laztijat ovat kuitenkirt joutuneet toteamaan, että màärätä voidaan vain mini-

jo muissa annetuissa tai valmisteltavina

mitaso. Ehdotuksella ei siis päästä hyvädn va¿n korkeintaan tyydyttäväåÍn'si-

olevissa viranomaismäiiräyksissä. Valtio-

säilmastoon.

mista. Helsinki 1982.

/2/

VTT, LVl-tekniikan labonto¡io: Rakennusten sisäilnaston laatu ja ilmaavzihdon

ta¡ve. Esiruúimus. KTM:a

eaergiaosaston

julkaisusarja D:26. Hcßinki DAj.
/t/ P.O. Fanger: The philosophy behind a
comfon staada¡d. Indoo¡ air voL. 1: Recent
advances in the health scieace and technology. Swedish council for building tesea¡ch.
Tukholma 1984.

/4/ J.
pötelo

làimserja

B, no.
/5/ Iatemational standad ISO 77j0: Moderate thermal envirounenæ. Determination of the PMV nd PPD indices end
speciftcation

of thc

conditions

for

thermal

comfon. Gencve 1984.
/6/ DlN-Standard 1964; Tcil 2: Raumluft-

technik, Gesundheitstechnische Anforderungen. Berlin 1983.
/7/ Ashrac standard 62 1981: VentiLaüon for acceptable indoor quality. Atlanta
1981.
/8

/

Pohjoismainen nkentamismäärãysko-

mitea: NKB-nppon u 40. InomhusHimzt.
Tukholma 1981.
/9/ Vahioneuvoston päätös ilnan laatua
koskevista ohjeista 28. 6. 1984.
/ 10/ Työsuojeluhallítus: Työpaikan ilman
epäpuhtaudct. Tunallisuustiedote

pere

1981.
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