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Esityksen sisältö
• Ulkoilman olosuhteet ja mittaukset
• Mittaustuloksia

• Paine-erot ulkovaipan yli
• Sisäilman lämpötila
• Sisäilman suhteellinen kosteus
• Sisäilman kosteuslisä

• Yhteenveto ja johtopäätökset
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Ulkoilman olosuhteet ja 
mittaukset
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Ulkoilman lämpö ja kosteusolosuhteet
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Helmikuu MaaliskuuSyyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu TammikuuElokuuMaaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu

Normaalitilanteen jakso 25.10.2021–1.9.2022
• 11 viikkoa
• Keskilämpötila -2,10 °C

Muutetun tilanteen jakso 10.1.2022–27.3.2022
• 11 viikkoa
• Keskilämpötila -2,52 °C



Lämpötilaeron aiheuttama paine-ero

• Mittaustuloksissa tulee huomioida 
lämpötilaerojen aiheuttamat paine-erot

• Esim. -20°C pakkanen aiheuttaa 3-
kerroksisen rakennuksen katutasolle 
teoriassa jopa 10–15 Pa alipaineen, 
kun ilmanvaihto on pysäytetty.
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Mittaukset ja tarkastelut

Suure Yksikkö Mittalaite
Paine-ero ulkovaipan yli Pa Komponenteista koottu oma mittalaite

Sisäilman lämpötila °C Rotronic CL11

Sisäilman suhteellinen kosteus % RH Rotronic CL11

Sisäilman kosteuslisä g/m3 Rotronic CL11 + FMI
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Normaalitilanteen tarkastelujakso 25.10.2021–9.1.2022
Ilmanvaihdon muutostilanne 10.1.–27.3.2022

• Kohteessa 2 ilmanvaihdon muutostilanne 14.3.-27.3.2022
• Kohteessa 13 ilmanvaihdon muutostilanne 28.2.-27.3.2022

Mitatun datan tarkastelu eri käyttötilanteissa
• Koko mittausaika: Ma–Su, 24h
• Arkipäivän käyttötilanne: Ma–Pe, 9:00–15:00
• Arkiyön käyttötilanne: Ma–Pe, 23:00–4:00
• Viikonlopun käyttötilanne: La–Su, 24h



Paine-ero ulkovaipan yli



Paine-ero ulkovaipan yli (ΔP)
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Muutetun tilanteen mittaukset, esimerkki tilakohtaisista tuloksista
• Paine-ero ulkovaipan yli 5 min mittausvälillä
• Kumulatiivinen kertymä käyttötiloittain
• Pysyvyys raja-arvojen sisällä

• Samat raja-arvot kuin COMBI-hankkeessa: -15–0 Pa
• Valittu -15 Pa:n alaraja asumisterveysohjeen soveltamisoppaan (2016) ohjearvo.
• Yläraja 0 Pa, koska ilmanvaihto on pyritty mitoittamaan siten, että rakennusten sisätiloihin syntyisi pieni 

alipaine (RIL 107-2012).

Muutoksen vaikutus normaalitilanne vrt. muutettu tilanne
• Yöaikaiset tunnittaiset keskiarvot
• Yöaikainen kumulatiivinen kertymä
• Pysyvyys raja-arvojen sisällä



ΔP – esim. tila 5_1 (päiväkoti), muutettu tilanne
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5_1 Tuloksia Alipaine Ylipaine [-15, 0] Pa 2,5 % [Pa] 97,5 % [Pa] Min. [Pa] Max. [Pa] ka. [Pa] Md. [Pa]
Ma -Su, 24 h 22176 99,02 % 0,98 % 95,10 % -16,3 -1,4 -37,0 12,8 -8,5 -7,8

Ma - Pe, 09 - 15 3960 99,52 % 0,48 % 89,22 % -19,6 -3,8 -31,0 6,0 -11,1 -11,1
Ma - Pe, 23 - 04 3300 99,82 % 0,18 % 99,45 % -10,5 -4,3 -24,3 4,5 -7,3 -7,2

La - Su, 24 h 6336 99,24 % 0,76 % 97,63 % -13,3 -3,2 -29,5 12,8 -7,3 -7,2



ΔP – esim. tila 5_1 (päiväkoti), muutoksen vaikutus
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5_1 Alipaine Ylipaine [-15, 0] Pa 2,5 % [Pa] 97,5 % [Pa] Min. [Pa] Max. [Pa] ka. [Pa] Md. [Pa]
Ma -Su, 24 h -0,48 % 0,48 % 0,68 % 0,1 1,6 3,1 6,4 0,9 1,3

Ma - Pe, 09 - 15 -0,35 % 0,35 % 3,59 % -1,2 0,7 -4,8 1,9 0,6 0,6
Ma - Pe, 23 - 04 -0,09 % 0,09 % 0,48 % 3,1 0,0 7,0 2,5 1,1 0,8

La - Su, 24 h -0,71 % 0,71 % -2,05 % -0,9 1,1 -10,3 11,0 0,9 1,0



ΔP – kohteiden tunnittaiset keskiarvot
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Poistot rappukäytävässä ja 
hissikuilussa eivät 
pysähtyneet

Paine-erot ulkovaipan yli pienenivät hieman 
ilmanvaihdon pysäyttämisen vaikutuksesta, 
mutta erot olivat odotettua pienempiä, koska 
normaalitilanteen yöaikainen alipaineisuus…



ΔP – kohteiden tunnittaiset keskiarvot
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…oli odotettua maltillisempaa. Talvikauden 
lämpötilaerot aiheuttavat myös alipaineisuutta 
ilmanvaihdon pysäytyksen aikana, mikä 
osaltaan pienentää havaittavaa vaikutusta.



ΔP – pysyvyys kohteittain
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Sisäilman lämpötila



Sisäilman lämpötila (Ti)
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Muutetun tilanteen mittaukset, esimerkki tilakohtaisista tuloksista
• Sisäilman lämpötilan 1 h keskiarvo verrattuna ulkoilman lämpötilaan
• Kumulatiivinen kertymä käyttötiloittain
• Pysyvyys raja-arvojen sisällä

• Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen toimenpiderajat huoneilman lämpötiloille lämmityskaudella 
+20 °C – +26 °C (lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa).

Muutoksen vaikutus normaalitilanne vrt. muutettu tilanne
• Yöaikaiset tunnittaiset keskiarvot
• Yöaikainen kumulatiivinen kertymä
• Pysyvyys raja-arvojen sisällä



Ti – esim. tila 5_2 (päiväkoti), muutettu tilanne
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5_2 Tuloksia < +20 °C > +26 °C [20, 26] °C 10 % [°C] 90 % [°C] Min. [°C] Max. [°C] ka. [°C] Md. [°C]
Ma -Su, 24 h 1849 0,00 % 0,00 % 100,00 % 21,7 23,2 21,2 25,4 22,3 22,1

Ma - Pe, 09 - 15 330 0,00 % 0,00 % 100,00 % 22,0 24,4 21,6 25,4 22,8 22,5
Ma - Pe, 23 - 04 276 0,00 % 0,00 % 100,00 % 21,8 23,0 21,3 23,4 22,2 22,0

La - Su, 24 h 528 0,00 % 0,00 % 100,00 % 21,7 23,5 21,5 25,4 22,4 22,1



Ti – esim. tila 5_2 (päiväkoti), muutoksen vaikutus
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5_2 < +20 °C > +26 °C [20, 26] °C 10 % [°C] 90 % [°C] Min. [°C] Max. [°C] ka. [°C] Md. [°C]
Ma -Su, 24 h 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,6 1,4 0,3 2,6 1,0 0,8

Ma - Pe, 09 - 15 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,8 2,2 0,7 2,6 1,1 0,8
Ma - Pe, 23 - 04 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,7 1,5 0,3 1,7 0,9 0,7

La - Su, 24 h 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,6 2,0 0,5 3,5 1,1 0,9



Ti – kohteiden tunnittaiset keskiarvot

29.8.2022 |  18

Sisälämpötilat muutetussa tilanteessa 
keskimäärin hieman normaalitilannetta 
suurempia…



Ti – kohteiden tunnittaiset keskiarvot
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Sisälämpötilat muutetussa tilanteessa 
keskimäärin hieman normaalitilannetta 
suurempia…



Ti – pysyvyys kohteittain
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…jonka vuoksi myös pysyvyys lämmityskauden 
raja-arvoissa on hieman parempi.



Sisäilman suhteellinen kosteus



Sisäilman suhteellinen kosteus (RHi)
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Muutetun tilanteen mittaukset, esimerkki tilakohtaisista tuloksista
• Sisäilman suhteellisen kosteuden 1 h keskiarvo verrattuna ulkoilman lämpötilaan
• Kumulatiivinen kertymä käyttötiloittain
• Pysyvyys raja-arvojen sisällä

• Käytetty asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen huoneilman suhteellisen kosteuden suosituksena 
aiemmin ollutta 20–60 %.

Muutoksen vaikutus normaalitilanne vrt. muutettu tilanne
• Yöaikaiset tunnittaiset keskiarvot
• Yöaikainen kumulatiivinen kertymä
• Pysyvyys raja-arvojen sisällä



RHi – esim. tila 12_1 (päiväkoti), muutettu tilanne
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12_1 Tuloksia < 20 % > 60 % [20, 60] % 10 % [%] 90 % [%] Min. [%] Max. [%] ka. [%] Md. [%]
Ma -Su, 24 h 1849 69,01 % 0,00 % 30,99 % 13,3 23,7 5,6 32,1 18,3 18,2

Ma - Pe, 09 - 15 330 55,15 % 0,00 % 44,85 % 12,8 26,7 7,9 32,1 19,6 19,1
Ma - Pe, 23 - 04 276 70,29 % 0,00 % 29,71 % 13,9 22,3 10,8 26,0 18,5 18,8

La - Su, 24 h 528 81,82 % 0,00 % 18,18 % 15,0 20,9 9,5 25,5 18,0 18,0



RHi – esim. tila 12_1 (päiväkoti), muutoksen vaikutus
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12_1 < 20  % RH > 60 % RH [20, 60] % RH 10 % [%] 90 % [%] Min. [%] Max. [%] ka. [%] Md. [%]
Ma -Su, 24 h 17,90 % 0,00 % -17,90 % 2,0 -11,8 -0,2 -14,0 -3,4 -1,5

Ma - Pe, 09 - 15 3,94 % 0,00 % -3,94 % 2,3 -10,2 0,5 -11,4 -2,6 -0,6
Ma - Pe, 23 - 04 23,19 % 0,00 % -23,19 % 1,3 -12,7 0,8 -13,6 -4,0 -1,5

La - Su, 24 h 28,60 % 0,00 % -28,60 % 3,1 -12,3 2,7 -13,6 -3,1 -1,5



RHi – kohteiden tunnittaiset keskiarvot
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Yöaikainen suhteellinen kosteus hieman matalampi ja 
vaihtelu pienempää ilmanvaihtokoneiden ollessa 
pysähtyneinä. Ulkoilman kosteuserosta johtuvaa?



RHi – kohteiden tunnittaiset keskiarvot
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Yöaikainen suhteellinen kosteus hieman matalampi ja 
vaihtelu pienempää ilmanvaihtokoneiden ollessa 
pysähtyneinä. Ulkoilman kosteuserosta johtuvaa?



RHi – pysyvyys kohteittain
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Yöaikainen suhteellinen kosteus hieman matalampi ja 
vaihtelu pienempää ilmanvaihtokoneiden ollessa 
pysähtyneinä. Ulkoilman kosteuserosta johtuvaa?

Muutetun tilanteen kuivemman 
sisäilman pysyvyys 20 % RH raja-
arvon yläpuolella on myös heikompi.



Sisäilman kosteuslisä



Sisäilman kosteuslisä (Δν)
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Muutetun tilanteen mittaukset, esimerkki tilakohtaisista tuloksista
• Sisäilman kosteuslisän 1 h keskiarvo verrattuna ulkoilman lämpötilaan
• Kumulatiivinen kertymä käyttötiloittain
• Pysyvyys raja-arvojen sisällä

• Käytetty ohjeessa RIL 107-2012 esiteltyä kosteusluokkaa 3. Kohteet on luokiteltu kosteusluokkaan 2, mutta 
verrataan ensisijaisesti kuivempaan kosteusluokkaan 3 COMBI-hankkeen tulosten perusteella.

Muutoksen vaikutus normaalitilanne vrt. muutettu tilanne
• Yöaikaiset tunnittaiset keskiarvot
• Yöaikainen kumulatiivinen kertymä
• Pysyvyys raja-arvojen sisällä



Δν – esim. tila 12_1 (päiväkoti), muutettu tilanne
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12_1 Tuloksia < 0 [%] KL 2 KL 3 10 % [%] 90 % [%] Min. [%] Max. [%] ka. [%] Md. [%]
Ma -Su, 24 h 1849 72,04 % 0,00 % 100,00 % -1,0 0,5 -2,0 1,5 -0,3 -0,4

Ma - Pe, 09 - 15 330 50,91 % 0,00 % 100,00 % -0,5 0,5 -0,8 1,1 0,0 0,0
Ma - Pe, 23 - 04 276 68,48 % 0,00 % 100,00 % -1,3 0,8 -2,0 1,4 -0,3 -0,4

La - Su, 24 h 528 68,56 % 0,00 % 100,00 % -1,2 0,5 -1,8 1,5 -0,4 -0,5



Δν – esim. tila 12_1 (päiväkoti), muutettu tilanne

29.8.2022 |  31

12_1 < 20  % RH > 60 % RH [20, 60] % RH 10 % [%] 90 % [%] Min. [%] Max. [%] ka. [%] Md. [%]
Ma -Su, 24 h 17,90 % 0,00 % -17,90 % 2,0 -11,8 -0,2 -14,0 -3,4 -1,5

Ma - Pe, 09 - 15 3,94 % 0,00 % -3,94 % 2,3 -10,2 0,5 -11,4 -2,6 -0,6
Ma - Pe, 23 - 04 23,19 % 0,00 % -23,19 % 1,3 -12,7 0,8 -13,6 -4,0 -1,5

La - Su, 24 h 28,60 % 0,00 % -28,60 % 3,1 -12,3 2,7 -13,6 -3,1 -1,5



Δν – kohteiden tunnittaiset keskiarvot
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Ei merkittävää eroa normaalitilanteen ja muutetun 
tilanteen välissä. Yöaikainen kosteuslisä on kaikissa 
kohteissa negatiivinen, eli kosteusvajeen puolella.



Δν – kohteiden tunnittaiset keskiarvot
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Ei merkittävää eroa normaalitilanteen ja muutetun 
tilanteen välissä. Yöaikainen kosteuslisä on kaikissa 
kohteissa negatiivinen, eli kosteusvajeen puolella.



Δν – pysyvyys kohteittain
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Kaikki kohteet kuuluvat 
kosteusluokkaan 3 molemmilla 
tarkastelujaksoilla.



Yhteenveto ja johtopäätökset
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Yhteenveto
• Paine-ero ulkovaipan yli oli normaalitilanteessa keskimäärin oletettua 

maltillisempaa ja ilmanvaihdon pysäyttämisellä oli siten oletettua pienempi 
vaikutus yöaikaisiin paine-eroihin.
• Talvella lämpötilaero aiheuttaa luonnostaan alipainetta erityisesti rakennuksen alaosiin, 

mikä selittää ilmanvaihdon pysäyttämisestä huolimatta jäänyttä lievää alipaineisuutta.

• Talvikauden mittausten perusteella ilmanvaihdon pysäytyksellä ei 
merkittävää vaikutusta sisäilman fysikaalisiin olosuhteisiin.
• Sisäilman lämpötilat nousivat ilmanvaihdon pysäytysjaksolla keskimäärin 

celsiusasteen desimaaleja normaalitilanteeseen verrattuna. Tämä toisaalta paransi 
hieman pysyvyyttä raja-arvoissa lämmityskaudella.

• Sisäilman suhteellinen kosteus keskimääräisesti hieman laski ilmanvaihdon 
pysäytysjaksolla. Tämä saattaa selittyä tarkastelujaksojen välisellä erolla ulkoilman 
kosteudessa.

• Sisäilman kosteuslisä ei muuttunut merkittävästi ilmanvaihdon pysäytysjaksolla. 
Yöaikainen kosteuslisä on kaikissa kohteissa negatiivinen, eli kosteusvajeen puolella
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Johtopäätökset
• Rakennusten ilmanvaihto vaikuttaa pääosin tasapainoisemmalta kuin COMBI-hankkeen 

aikana 2016–2018.
• Ilmanvaihtojärjestelmiin tai niiden säätöihin on todennäköisesti tehty tutkimushankkeiden välillä 

muutoksia, jotka ovat lieventäneet yöaikaista alipaineisuutta.
• Selvitetään COMBI-hankkeessa mukana olleiden kohteiden ilmanvaihtojärjestelmiin tehdyt muutokset.

• Future Spaces –hankkeeseen valittiin nykyaikaisella ilmanvaihdolla varusteltuja 
uudehkoja ja terveitä kohteita.

• Ilmanvaihdon poissaolonaikaisen pysäyttämisen sisäilman laatua parantava vaikutus näkyisi 
oletettavasti paremmin vanhoissa kohteissa, joissa on olemassa olevia havaittuja ongelmia.

• Tällaisia kohteita ei saatu mukaan tutkimukseen, sillä ilmanvaihdon pysäyttäminen olisi saattanut herättää 
huolia kohteiden käyttäjien parissa.

• Mittausten perusteella vaikutukset fysikaalisiin olosuhteisiin eivät ole este ilmanvaihdon 
poissaolonaikaiselle pysäytykselle.

• Ilmanvaihdon pysäyttäminen poissaoloaikoina parantaa energiatehokkuutta
• Energiansäästö korostuu kohteissa, joissa vanhempi ilmanvaihtojärjestelmä ja rajatummilla 

tehonsäätömahdollisuuksilla.
29.8.2022 |  37



Kiitos!
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