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Harjoitusten vetäjä

Toimistorakennuksen koneellisen tulo- ja poistoil-
manvaihtojärjestelmän tuloilmavirta on 11,2 m3/s 
ja poistoilmavirta 11,5 m3/s. Koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto on käynnissä arkisin kello 7–19. 

Ilmavirrat ovat samat koko käyntiajan. Tämän lisäksi koneel-
linen WC- ja märkätilojen poistoilmanvaihto 0,3 m3/s on käy-
nyt koko ajan. Tämä on johtanut siihen, että rakennus on ol-
lut ilmanvaihdon osalta jatkuvasti alipaineinen. Toimistora-
kennuksen muutostöiden yhteydessä ilmanvaihto on päätet-
ty korjata tasapainoon. Oletetaan, että tämä saadaan tehtyä 
rakennuksen nykyisillä ilmavaihtokoneilla. Muutostöiden 
jälkeen rakennuksen koneellisen tulo- ja poistoilmajärjestel-

män tuloilmavirta on 11,8 m3/s ja poistoilmavirta 11,8 m3/s ar-
kisin kello 7–19. Muina aikoina koneellisen tulo- ja poistoil-
majärjestelmän tuloilmavirta on 0,3 m3/s ja poistoilmavirta 
0,3 m3/s. Mikä vaikutus ilmanvaihtojärjestelmän muutoksil-
la on rakennuksen lämmitysenergian kulutukseen? Ilman-
vaihtokoneiden lämmöntalteenoton poistoilman vuosihyöty-
suhteena voidaan käyttää arvoa 0,55 sekä ennen että jälkeen 
muutostöiden. Sisälämpötilana voidaan käyttää arvoa 21 °C, 
ulkoilman keskimääräisenä lämpötilana 5,6 °C, puhaltimen 
tuloilmaa lämmittävänä vaikutuksena 0,5 °C ja tuloilman si-
säänpuhalluslämpötilana 18 °C
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Edelliskerran tehtävänä oli laskea, millainen tuloilmavirran 
henkilöä kohti pitäisi olla toimistohuoneessa (ihmisten aktii-
visuus 1,2 met), myymälässä (ihmisten aktiivisuus 1,6 met) ja 
kuntosalin Spinning-huoneessa (ihmisten aktiivisuus 6 met), 
kun tilojen hiilidioksidipitoisuus pyritään pitämään alle 900 
ppm. Jos oletetaan, että ihmiset ovat ulkoilman lisäksi ainoa 
hiilidioksidin lähde, tasapainotilan tuloilmavirrantarpeen 

määrittää ihmisten hiilidioksidituotto. Ihmisten hiilidioksi-
dituottoon vaikuttavat erityisesti ihmisen koko ja aktiivisuus. 
Suomalaisen miehen keskimääräisenä pinta-alana voi käyt-
tää arvoa 2,04 m2 ja naisen 1,77m2.  Jos toimistohuoneessa 
oletetaan ihmisten aktiivisuuden oleva 1,2 met, miehen hiili-
dioksidituotto voidaan laskea kaavalla

LASKARIT

Tasapainosta energiansäästöä

Hengitysosamääränä RQ on käytetty arvoa 0,83. Jos ulkoilman hiilidioksidipitoisuutena käytetään arvoa 400 ppm, tarvittavan 
tuloilmavirran arvo voidaan laskea kaavalla
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Taulukossa on esitetty kaikkien tapausten vastaavasti lasketut ilmavirrat. 

  Toimistohuone 
aktiivisuus 1,2 met 

Myymälä  
aktiivisuus 1,6 met 

Kuntosalin spinning‐ 
huone  
aktiivisuus 6 met 

Mies  11,7 dm3/s  13,9 dm3/s  58,3 dm3/s 
Nainen  10,1 dm3/s  15,5 dm3/s  50,6 dm3/s 
Keskiarvo  10,9 dm3/s  14,5 dm3/s  54,4 dm3/s 

 

Jos tilan hiilidioksidipitoisuus halutaan pitää vakioarvossa vakiokuormitustilanteessa, tarvittavaan tuloilmailmavirtaan 
vaikuttaa siis ihmisten koon lisäksi erityisesti ihmisten aktiivisuus tilassa. Ympäristöministeriön kotisivuilta löytyy ohje ja 
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Jos tilan hiilidioksidipitoisuus halutaan pitää vakioarvossa vakiokuormitustilanteessa, tarvittavaan tuloilmailmavirtaan 
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Jos tilan hiilidioksidipitoisuus halutaan pitää vakioarvossa vakiokuormitustilanteessa, tarvittavaan tuloilmailmavirtaan vai-
kuttaa siis ihmisten koon lisäksi erityisesti ihmisten aktiivisuus tilassa. Ympäristöministeriön kotisivuilta löytyy ohje ja käte-
vä laskin ulkoilmavirran määrittämiseen hiilidioksidikuormituksen perusteella, johon tämänkin tehtävän lähtötiedot perus-
tuvat. 

Taulukossa on esitetty kaikkien tapausten vastaavasti lasketut ilmavirrat.

  Toimistohuone Myymälä  Kuntosalin spinninghuone 
  aktiivisuus 1,2 met  aktiivisuus 1,6 met aktiivisuus 6 met 

 Mies 11,7 dm3/s 13,9 dm3/s 58,3 dm3/s
 Nainen 10,1 dm3/s 15,5 dm3/s 50,6 dm3/s
 Keskiarvo 10,9 dm3/s 14,5 dm3/s 54,4 dm3/s
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GEBERIT SILENT-PRO

Uutuus. Muhvijärjestelmä. Ääntä eristävä. 
Geberit Silent-Pro -viemärijärjestelmä vähentää huomattavasti epä-
toivottuja ääniä viereisistä kylpyhuoneista. Asentajat ja suunnittelijat 
voivat myös olla rauhallisin mielin asennuksen jälkeen: suunnittele, 
asenna ja nauti rauhasta, koska Geberit Silent-Pro täyttää kaikki  
olennaisimmat äänieristyksen ja paloturvallisuuden vaatimukset.  
Geberit Silent-Pro - ja kotirauhalla on järjestelmä.
www.geberit.fi/kaikessarauhassa
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