
WISE
Miten ylläpidämme miellyttävän ja 
terveellisen sisäilmaston ilmanvaihtoa 
säätämällä?

Saat mitä mittaat -
VOC-säätö



Onko happi todellakin loppunut?
Usein kuulee sanottavan, että tilassa on ”huono ilma” tai että ”happi loppuu”, mutta mitä 
oikeastaan tarkoitamme? Miten ylläpidämme miellyttävän ja terveellisen sisäilmaston ilman-
vaihtoa säätämällä?

Useimmat ihmiset viettävät sisätiloissa yli 20 tuntia 
vuorokaudessa. Tänä aikana keskivertohenkilö juo noin 3 l 
vettä ja syö noin 1-2 kg ruokaa. Paljon kiinnitetään huomiota 
siihen, mitä ihmiset syövät ja juovat, harva kuitenkaan 
muistaa, että jokainen hengittää samaan aikaan 15 kg ilmaa 
vuorokaudessa.

Sisäilmastossa meihin vaikuttaa yleensä eniten tilojen 
lämpötila, ja viihtyvyysongelmat ovatkin etupäässä lämpö-
tilaongelmia. Mutta vaikka lämpötila on sopivalla tasolla, 
on olemassa monia muita tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, 
miten koemme viihtyvyyden lyhyellä tähtäimellä ja miten 
kaikki vaikuttaa terveyteemme pitkällä tähtäimellä.

Ilmassa on hieman alle 80 % typpeä ja noin 20 % happea, 
ja ilmaisulla ”happi loppuu” ei ole mitään tekemistä todel-
lisuuden kanssa. Sen sijaan meitä kiinnostaa ilman viimeinen 
prosentti, joka sisältää mm. hiilidioksidia ja muutamia muita 
kaasuja.

Sisäilman laatua määritettäessä ohjearvona käytetään usein 
puolta hiilidioksidin, CO2-pitoisuutta. Arvo mainitaan esimer-
kiksi Sisäilmayhdistyksen suunnittelu- ja tavoitearvoissa, joissa 
todetaan, että tavoiteltava hiilidioksidipitoisuus on esim. S2-
luokassa alle 550 ppm (miljoonasosaa) yli taustatason.

Mutta mitä me oikeastaan havaitsemme mittaamalla 
CO2:n, ja kenties vielä tärkeämpää, mitä emme?

CO2 on tässä yhteydessä arvo, joka on selkeä viestiä ja hel-
ppo mitata, ja se antaa viitteen siitä, kuinka monta ihmi-
stä tilassa oleskelee. Ennen kaikkea se on epäsuora osoitus 
muista ihmisen läsnäolosta johtuvista epäpuhtauksista, jotka 
on tuuletettava pois. Yli 1 000 ppm Co2-pitoisuus2-pitoisuus 
vaikuttaa kognitiivisiin kykyihimme, ja heikentää kykyämme 
hyödyntää tietoja ja tehdä strategisia päätöksiä. Tämä taso 
on vielä kaukana hengenvaarallisesta. 



Tavallinen ilmanvaihtojärjestelmän VOC-anturi havaitsee 
aineet, joita ihmisestä erittyy luonnostaan, esim. hengityksen 
asetoni ja ruuansulatuksessa syntyvä metaani. Tämän vuoksi 
VOC-tasot muuttuvat samaan tahtiin Co2-tasojen2-tasojen 
kanssa, ja molempia arvoja voidaan käyttää ilmanvaihtojär-
jestelmän ilmanvaihdon sovittamiseen tilojen läsnäoloon.

Yksi tärkeä ero on se, että VOC-anturi havaitsee lisäksi 
monia muita epämiellyttäviä epäpuhtauksia, joita irtoaa 
esineistä ja rakennusmateriaaleista, esim. formaldehydi 
maaleista, alkoholit ja aldehydit liimoista ja liuotinaineista, 
sekä bentseeni ja styreeni kopiokoneista ja tietokoneista.

Kun ilmanvaihtojärjestelmä säätää sisäilmastoa VOC-tason 
perusteella, ilmanvaihtoa suurennetaan läsnäoloasteen 
noustessa samalla tavoin kuin CO2-2-säädetyssä järjestel-
mässä, mutta se voi lisäksi havaita aineita, joita vapautuu 
ilmaan esim. kun tiloja siivotaan, seiniä maalataan tai tilaan 
tulee uusi sohva. Näissä tapauksissa CO2-anturin lukema ei 
muutu, eikä CO2-säädetyn iv-järjestelmän ilmanvaihto suu-
rene epäpuhtauksia poistamiseksi. VOC-säädetty ilmanvaih-
tojärjestelmä reagoi nopeasti ja tuulettaa tilan.
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Säädetäänkö sitä, mitä meidän tulisi mitata tai mitä 
yleensä mitataan?
Vaihtoehtoisesti voimme mitata ilmanlaatua VOC-arvolla, joka on lyhenne sanoista volatile 
organic compounds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet. Se on yhteisnimitys tuhansille erilaisille 
aineille, joita esiintyy ympäristössämme.

Miksi VOC ei ole korvannut CO2:ta ilmanlaadun mittarina?
Yksi syy on se, että VOC-tasoja ei mitata absoluuttisina ppm-lukuina kuten CO2:ta ja   
raja-arvojen asettaminen on siten vaikeampaa. 
VOC-anturi havaitsee tuhansia aineita, ja sen sijaan, että kaikille aineille määritetään raja-arvot, VOC-anturi kalibroidaan 
jatkuvasti erottamaan taustataso ja muutokset, eli epäpuhtauksien lisäys. VOC:lle ei toisin sanoen ole yhtä helppoa asettaa 
absoluuttisia raja-arvoja. Nykyaikaisessa tarveohjatussa ilmanvaihtojärjestelmä tämä ei ole ongelma, VOC-taso muunnetaan 
yksinkertaisesti CO2-ekvivalenteiksi arvoiksi.

Kyse on siis siitä, säädetäänkö sitä, mitä meidän tulisi mitata tai mitä yleensä mitataan? Jos haluamme saada hyvän  
sisäilmaston, moni asia puhuu VOC:n puolesta!

Käyrästö - Liikuntatilat.  
VOC-anturin ja Co2-anturin2-anturin 

mittaustulokset vastaavat hyvin toisiaan.

Käyrästö- Kylpyhuone.  
Toisin kuin CO2-anturi, VOC-anturi reagoi 

myös hajuihin ja tuoksuihin.



*) VOC = Volatile Organic Compounds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet.

Sisäilma 
Epäpuhtauslähde Emissiolähde

Tyypilliset aineet
VOC* Muut

Ihminen

Hengitys
Asetoni, etanoli, isopreeni

CO2
Kosteus

Iholta haihtuva kosteus ja hiki
Nonanaali, dekanaali, a-piineeni

Kosteus

Kehon kaasut Metaani, vety

Kosmetiikka Sitrusöljy, eukalyptoli

Kodinhoitotuotteet
Alkoholit, esterit, sitrusöljy

Palamattomat hiilivedyt

Palaminen (moottorit, 
laitteet, tupakointi)

CO

CO2

Kosteus

Rakennusmateriaalit 
Huonekalut 
Toimistovarusteet 
Kuluttajatuotteet

Maalit 
Liimat, liuottimet 
Matot

Formaldehydi, alkaani,  
alkoholit, aldehydit,  
ketonit, siloksaanit

Muovi  Tolueeni, ksyleeni, dekaani

Tulostimet, kopiokoneet, 
tietokoneet Benseeni, styreeni, fenolit

 

VOC-säätö Swegon WISE-
järjestelmässä
VOC-säätöä käytetään järjestelmissä, joissa ilmavirtaa halutaan säätää huoneilman saaste-/
epäpuhtauspitoisuuksien perusteella.

Saasteiden ja epäpuhtauksien havaitseminen
WISE-järjestelmän VOC-anturi havaitsee monia huonoon ilmanlaatuun yhdistettyjä aineita, kuten alkoholi, aldehydit, ketonit, 
aminit, orgaaniset hapot ym. On olemassa noin 5 000 - 10 000 erilaista haihtuvaa orgaanista yhdistettä (hajut ym.). VOC-an-
turi reagoi lähes kaikkiin tai ainakin jokaisen ryhmän tyypillisiin edustajiin sekä tyypillisiin kaasuihin, kuten häkä ja vety (molem-
mat palamistuotteita) sekä metaani. Alla olevassa taulukossa on esitetty pääasialliset yhdisteet, ryhmät ja lähteet.

Näin ilmavirran säätöä ohjataan
VOC-tasoja ei mitata absoluuttisina ppm-lukuina kuten CO2:ta ja raja-arvojen asettaminen on siten vaikeampaa. VOC-anturi 
havaitsee tuhansia aineita, ja sen sijaan, että kaikille aineille määritetään raja-arvot, VOC-anturi kalibroidaan jatkuvasti erot-
tamaan taustataso ja muutokset, eli epäpuhtauksien lisäys. Ilmavirtaa ohjataan saasteiden ja epäpuhtauksien kokonaismää-
rän perusteella. Ei voida erottaa yksittäisiä VOC-yhdisteitä tai aineita ja ohjata pelkästään niiden perusteella.

VOC-anturissa on sisäänrakennettu käyttökompensointi- ja ennustealgoritmi, joka kalibroi itsensä joka sekunti mallintunnis-
tuksen ja edistyksellisen signaalianalyysin avulla. Se kalibroi itsensä mallintunnistukseen perustuvalla algoritmilla ja muuttaa 
VOC-arvon CO2-ekvivalenteiksi PPM-arvoiksi. Tasaisen alhainen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuustaso (jota voidaan 
myös kutsua taustatasoksi) voidaan käsittää perustasoksi ja anturi voi käyttää sitä sellaisena. Eikä tarvitse huolestua, vaikka 
anturi on asteittain omaksunut korkean perusarvon suurilla epäpuhtauspitoisuuksilla, sillä se muuttuu vähitellen pienemmäksi 
ilmanvaihdon myötä.

Anturi on itsekalibroituva, eli sitä ei tarvitse kalibroida.

VOC-säädön komponentit
VOC-pitoisuus voidaan mitata WISE IAQ VOC tai WISE IAQ Multi 
-huoneantureilla, jotka mittaavat sekä VOC että CO2-arvot, tai 
ilmanvaihtotuotteilla. Ilmastointimoduuli WISE Parasol Zenith 
tai poistoilmapelti WISE Damper voidaan varustaa integroidulla 
VOC-anturilla WISE SMA (Sensor Module Advanced), joka mittaa 
VOC-pitoisuuden.
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