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Tiivistelmä
Tämän Maa- ja metsätalousministeriön maatilatalouden kehittämisrahaston rahoittaman hankkeen
päämääränä oli päivittää nykyiset Maa- ja metsätalousministeriön tuotantoeläinrakennusten mikroilmastoa
koskevat ohjeet (MMM-RMO C2.2) sisäilman lämpötilan ja rakennusten ilmanvaihdon osalta. Tarkoitusta
varten hankkeessa kehitettiin Suomen oloihin soveltuvat ja ilmanvaihdon fysiikkaan perustuvat
laskennalliset menetelmät rakennusten ilmanvaihdon määrittämiseksi erilaisissa sisä- ja ulkoilman
olosuhteissa. Hankkeen lopputuotteena syntyivät tuotantokohtaiset ilmanvaihtolaskurit nauta-, sika- ja
siipikarjarakennuksille. Ilmanvaihtolaskureissa ilmanvaihdon määritys perustuu tuotantoeläinrakennuksen
lämmön ja kaasujen tuottoihin. Rakennuksen pienimpänä ja suurimpana ilmanvaihtona, jotka voisivat
toimia ilmanvaihtosuositusten ala- ja ylärajoina, toimivat kylmänä talvipäivänä laskettu ns. minimiilmanvaihto ja kuumana kesäpäivänä laskettu ns. mitoitusilmanvaihto. Mitoitusilmanvaihto perustuu
oletukseen, että rakennuksen sisäilman lämpötila on Suomen ilmasto-oloille korkea +30 C. Käyttäjä antaa
laskurille
ulkoilman
olosuhteet (lämpötila ja ilmankosteus), eläinten lukumäärän ja
tuotantoeläinrakennuksensa mitat sekä lämmöneristyksen rakenteiden U-arvoina. Käyttäjä voi halutessaan
laskea laskurilla vielä yksittäisen kesäpäivän vaatiman ilmanvaihdon rakennukselleen. Tuotantokohtaiset
ilmanvaihtolaskurit
käyttöohjeineen
ovat
kaikkien
saatavilla
internet-osoitteesta
http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tutkimus/agtek/proj/karva/index.html.
Samasta
osoitteesta
löytyvät myös tämä projektin tutkimusraportti sekä projektin loppuraportti. Suurimmaksi
epävarmuustekijäksi
ilmanvaihdon
laskennallisessa
määrityksessä
osoittautuivat
tuotantoeläinrakennuksissa tuotetut lämpömäärät, minkä ratkaisemiseksi hanke antaa ehdotuksen.
Hankkeessa suoritettiin myös jatkuvia mittauksia kolmella normaalisti hoidettavalla eläintilalla (yksi
lihasikatila, yksi broilerikasvattamo ja yksi munintakanala). Hankkeen mittauksissa rekisteröitiin sisäilman
lämpötilaa ja haitallisista kaasuista hiilidioksidipitoisuutta ja ilman kosteutta. Hankkeen sika- ja
siipikarjatilalla rekisteröitiin vielä ammoniakkipitoisuuksia. Mittalaitteet rakensi Maataloustieteiden
laitoksella kesätyötä tehnyt opiskelija, ja mittaustulosten rekisteröinnin ja tulosten siirtämisen hoiti A-lab
Oy. Mittaukset rekisteröitiin puolen tunnin välein vuorokauden ympäri ja lähetettiin GPRS-lähettimen
avulla A-lab Oy:n tietokantapalvelimelle, josta tulokset voitiin siirtää tarkastelua ja jatkokäsittelyä varten
omalle tietokoneelle. Mittausten tarkoituksena oli havainnoida jatkuviin mittauksiin liittyviä
epävarmuustekijöitä. Kustannuksiltaan edullinen ammoniakin mittaus osoittautui ongelmalliseksi, kun taas
lämpötilan, kosteuden ja hiilidioksidin mittaus on luotettavaa ja anturit ovat edullisia. Mitattua
hiilidioksidipitoisuutta voidaan hyödyntää arvioitaessa rakennuksen vallitsevaa ilmanvaihtoa hiilidioksidin
tuoton ollessa parhaiten tunnettu rakennuksen sisäilman laatua heikentävistä tuotoista.
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1. Tausta
Eläinten hyvinvointiin vaikuttavat eläimen hoidon lisäksi sen pito-olosuhteet.
Tuotantoeläinrakennuksessa elävän eläimen hyvinvoinnin vaatimuksiin kuuluu muun muassa hyvälaatuinen
hengitysilma, joka voidaan taata sopivan tehokkaalla rakennuksen ilmanvaihdolla. Suomen vaihtelevissa
ilmasto-olosuhteissa ilmanvaihdon hallinta on haastavaa, ja tämän tutkimuksen tavoitteena onkin päivittää
nykyiset tuotantoeläinrakennusten mikroilmastoa koskevat ohjeet 1 . Edellinen ilmanvaihtoa käsittelevä
raportti on viitteessä [2].

1.1. Tuotantoeläimen hyvinvointi
Eläinten hyvinvointitieteessä mitataan, kuinka hyvin eläimet sopeutuvat ympäristöönsä, miten ne
kokevat ympäristönsä ja minkä biologisen hinnan ne maksavat ympäristöön sopeutumisestaan. Eläimen
hyvinvointi on siten yksilön tila, joka kertoo sen subjektiivisesta kokemuksesta. Eläinten hyvinvoinnille ei ole,
kuten ei terveydellekään, yhtä yksittäistä suuretta, joka kertoisi, että eläin voi hyvin tai on terve. Tämän
vuoksi hyvinvointitutkimus on monitieteistä. Eläimestä mitataan käyttäytymismuuttujien lisäksi esimerkiksi
terveyteen, fysiologiaan, tuotokseen tai rehunkulutukseen liittyviä tekijöitä. Käyttäytyminen on keskeisessä
osassa eläinten hyvinvointitutkimuksessa, sillä käyttäytyminen on useimmiten ensimmäinen näkyvä tekijä,
jonka avulla eläin sopeutuu ympäristöönsä.
Eläimen hyvinvointia voidaan myös arvioida käyttäen erilaisia hyvinvointi-indeksejä, kuten eläimeen
keskittyvä Welfare Quality-järjestelmä tai eläimen ympäristöä mittaavat ANI-indeksi tai A-indeksi.
Ruoan kulutus, rehun hyväksikäyttö ja ruokintakäyttäytyminen ovat hyödyllisiä mitattavia suureita ja
antavat tärkeää lisätietoa. Tuotos itsessään on aivan liian karkea hyvinvointimittari. Jalostuksessa on valittu
eläimiä, joilla on korkea tuotospotentiaali. Eläimet muuttavat tehokkaasti syödyn rehun paino- tai
maitokiloiksi, paksuksi turkiksi tai jälkeläisiksi. Toisaalta, jos tuotos laskee, on se selvä merkki
heikentyneestä hyvinvoinnista samoin kuin eläimen sairastuminen.
Tuotantoeläinten pito ja tuotantoeläinrakennusten suunnittelu ovat pitkään perustuneet
tuotantoeläimelle tyypillisen tuotoksen maksimointiin ja tilanpidon kustannusten minimointiin. Tilojen
koon jatkuvasti kasvaessa ja automatiikan yleistyessä tuotantoeläintiloilla on ihmisen ja yksittäisen eläimen
välinen yhteys väistämättä pienentynyt, mikä voi johtaa heikentyneeseen eläimen hyvinvointiin, jollei
eläimen käyttäytymisen ja hyvinvoinnin havainnointiin kiinnitetä tilalla erityistä huomiota.
Hyvinvointilainsäädäntö ja valvonta
Tuotantoeläinten pitoa sitovat eläinsuojelulainsäädännön päätökset ja asetukset 247/96, 396/96,
14/EEO/97, 6/EEO/96, 14/EEO/2002 ja 673/2010 ]. Säädettyjen lakien ja asetusten nojalla on annettu
suosituksia muun muassa tuotantoeläinrakennusten olosuhteista kuten mikroilmaston laadusta 1 , tilan
tarpeesta sekä rakenteiden ja materiaalien turvallisuudesta. Ohjeet ovat saatavissa
Elintarviketurvallisuusviraston (Evira) internet-sivuilta http://www.evira.fi/portal/fi/evira/julkaisut/Esitteet.
Elintarviketurvallisuusvirasto valvoo myös eläinsuojelupäätösten täytäntöönpanoa ja niiden noudattamista.
Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) antaa lakeihin ja suosituksiin perustuvat tuotantoeläinrakennusten
rakennusohjeet internet-sivuillaan
http://www.mmm.fi/fi/index/etusivu/maaseudun_kehittaminen/maaseuturakentaminen/rakentamissaado
kset.html .
Eläinsuojelulain keskeinen sisältö on sen ensimmäisessä pykälässä, jonka mukaan eläinsuojelulain
tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta sekä
myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua.
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Eläinsuojelulain mukaan eläimiä on kohdeltava hyvin eikä niille saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä.
Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläintenpidossa on edistettävä
eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja
käyttäytymistarpeet.
Eläimen pitopaikan on lisäksi oltava riittävän tilava, suojaava, valoisa, puhdas ja turvallinen sekä
muutenkin tarkoituksenmukainen ottaen huomioon kunkin eläinlajin tarpeet. Eläimen pitäminen
tarpeetonta kärsimystä tuottavalla tavalla on kielletty.
Asetuksissa annetaan tarkempia eläinlajikohtaisia täsmennyksiä. Tämän tutkimuksen kohteena on
ilmanvaihdon suunnittelu, jonka on täytettävä muun muassa yllä mainitut eläinsuojelulain edellyttämät
periaatteet mutta lisäksi myös muun muassa eläinsuojeluasetuksen vaatimukset, jonka mukaan pitopaikka
ei saa vahingoittaa eläintä eikä vaarantaa sen terveyttä. Pitopaikan tulee tarjota riittävä suoja epäsuotuisia
sääoloja sekä liiallista kylmyyttä, lämpöä ja kosteutta vastaan.
Lisäksi asetuksessa määrätään, että eläimen pitopaikassa on huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta
siten, etteivät haitalliset kaasut, pöly, veto tai liiallinen kosteus vaaranna eläimen terveyttä tai hyvinvointia.
Pitopaikassa ei saa esiintyä jatkuvaa eläintä häiritsevää tai sille haittaa aiheuttavaa melua.
Seuraavassa luvussa on esitetty tuotantoeläinrakennusten mikroilmastoa koskevat ohjeet.

1.2. Tuotantoeläinrakennuksen mikroilmasto
Tässä tutkimusraportissa tuotantoeläinrakennuksella tarkoitetaan saman mikroilmaston omaavaa
eläinhallia tai rakennuksen muista tiloista eristettyä tuotanto-osastoa.
Hengitysilman laadun vaikutus ihmisen terveyteen tunnetaan hyvin, ja esimerkiksi työturvallisuuslain
33 § määrää, että työpaikalla tulee olla riittävästi kelvollista hengitysilmaa ja että työpaikan ilmanvaihdon
tulee olla riittävän tehokas ja tarkoituksenmukainen. Sen sijaan tuotantoeläinrakennusten sisäilma ei
kaikilla eläintiloilla täytä riittävän hyvälaatuisen hengitysilman kriteerejä talviaikoina, kun Suomen ilmastooloissa rakennuksen ilmanvaihtoa pienennetään liikaa tuotantoeläinrakennuksen lämmityskustannusten
pienentämiseksi. Tuotantoeläinrakennuksen sisäilman laadulla on kuitenkin oleellinen vaikutus niin
rakennuksessa elävien eläinten kuin rakennuksessa työskentelevien ihmisten terveyteen mutta myös itse
rakennuksen terveyteen ja käyttöikään. Suuri eläintiheys sekä määrältään runsas biologinen aine
tuotantoeläinrakennuksessa lisää hengitysilman laatua heikentäviä tekijöitä, joita ovat esimerkiksi katteesta
ja kuivasta rehusta peräisin oleva biologinen pöly, erilaiset allergeenit ja mikro-organismit, eläinten
hengityksessä rakennuksen sisäilmaan vapautuva hiilidioksidi, eläinten lannasta ja virtsasta rakennuksen
ilmaan erittyvä ammoniakki, nautaeläinten ruoansulatuksessa vapautuva metaani, lietelantavarastosta
rakennukseen erittyvä rikkivety sekä kosteilta pinnoilta kuten märiltä lattioilta sekä avonaisista juoma- ja
liemirehuastioista höyrystyvä vesi (kosteus).
Tuotantoeläinrakennusten sisäilmaa koskevat määräykset ja suositukset vaihtelevat valtiosta toiseen, ja
Euroopan Unionin jäsenmaissa pyritäänkin yhdenmukaistamaan säädöksiä. Suomi Euroopan Unionin
jäsenmaana on luonnollisesti velvoitettu noudattamaan myös EU:ssa tehtyjä päätöksiä, ja Suomessa Maaja metsätalousministeriö (MMM) antaa maataloutta koskevat päätökset ja suositukset. Nykyiset Maa- ja
metsätalousministeriön (MMM) tuotantoeläinrakennusten sisäilman latua koskevat suositukset 1 on
annettu ilman kriittisille lämpötiloille (tämän raportin taulukko 1.1) ja ilmassa olevien haitallisten kaasujen
ja pölyn pitoisuuksille (raportin taulukko 1.2). Lisäksi Maa- ja metsätalousministeriön ohjeissa on annettu
suositukset riittävälle ilmanvaihdon suuruudelle erityyppisissä tuotantoeläinrakennuksissa. Ministeriön
suositukset perustuvat Valtion Maatalouskoneiden Tutkimuslaitoksen (Vakola) julkaisemaan
tutkimusraporttiin (Eläinsuojien ilmanvaihdon mitoitus) vuodelta 1984 3 .
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Eläinlaji

Kriittinen lämpötila ( C)

Optimi ( C)

Alempi

Ylempi

Lehmä

( 25…) 15

23 … 27

5 … 15

Nuorkarja

( 15…) 0
(0…) 10

25 … 30

10 … 20

30

15 … 25

25 … 30

Porsiva emakko

( 35…) 15
(5…) 20

27 … 32

10 … 15
10 … 28

Vastasyntynyt porsas (alle 2 vko)

25

34

30 … 32

Lihasika

(7…) 15

25 … 27

15 … 22

Pikku vasikka
Lihakarja (yli 3 kk)

Taulukko 1.1. Tuotantoeläinrakennusten sisäilman kriittiset lämpötilat Suomessa.

Haitallinen aine ilmassa

Enimmäispitoisuus

Hiilidioksidi (CO2)

3000 ppm

Ammoniakki (NH3)

10 ppm, siipikarja pehkulla 25 ppm

Rikkivety (H2S)

0,5 ppm

Hiilimonoksidi (häkä, CO)

5 ppm

Orgaaninen pöly

10 mg/m3

Taulukko 1.2. Tuotantoeläinrakennusten haitallisten kaasujen ja pölyn enimmäispitoisuudet Suomessa.

Tasalämpöiset eläimet (ja ihmiset) tarvitsevat energiaa kullekin tyypillisen ruumiinlämpönsä
ylläpitämiseksi kehon muiden peruselintoimintojen lisäksi. Lisäksi fyysinen aktiviteetti ja tuotantoeläimille
tyypillinen tuotanto (maito, liha, kananmunat ja jälkeläiset) tarvitsevat energiaa. Eläimet (ja ihmiset) saavat
tämän energian ravinnosta, jonka kokonaisenergiasta vain osa on käyttökelpoista energiaa. Tuotantonsa
maksimoimiseksi eläimen on syötävä riittävän paljon. Liian kylmässä mikroilmastossa suurempi osa rehun
energiasta kuluu eläimen ruumiinlämmön ylläpitoon, mikä ei ole taloudellista tilalliselle. Liian kuumassa
ilmastossa korkeatuottoinen eläin tuottaa syödystä ravinnosta liikaa energiaa, joka eläimen on saatava pois
kehostaan, jottei sen ruumiinlämpö nouse. Tämä eläimistä poistuva liikalämpö lämmittää rakennuksen
sisäilmaa, ja riittävän merkittävänä johtaa rakennuksessa elävien eläinten ruokahalun ja edelleen
tuotannon laskemiseen, mikä on epäedullista tilallisen harrastamalle elinkeinolle. Sisäilman liiallinen lämpö
voidaan poistaa rakennuksesta tai erillisestä tuotanto-osastosta ilmanvaihdolla ja kuumina ajanjaksoina
jäähdyttämällä eläimiä ja/tai ilmaa. Erityisesti ilman jäähdyttäminen sähköllä on kallista ja epäekologista.
Eläimet voivat poistaa liiallista lämpöenergiaa kehostaan kahdella tavalla: suoralla ja latentilla lämmön
luovutuksella. Suora lämmön luovutus tarkoittaa lämmön siirtymistä johtumalla, kulkeutumalla ja
säteilemällä lämpimämmästä viileämpään, eläinten tapauksessa ja Suomen oloissa eläinten noin +40 C
sisäosasta viileämpään ympäristöön. Latentilla lämmön luovutuksella tarkoitetaan eläimen liikaenergian
poistumista veden höyrystyessä hengitysteissä ja kostutetulta iholla, sillä veden höyrystyminen vaatii
energiaa. Vastaavasti rakennuksen märät pinnat jäähtyvät veden höyrystyessä pinnoilta. Taulukossa 1.1.
esitetyt eläimen ympäristön alempi- ja ylempi kriittinen lämpötila liittyvät eläimen lämmönvaihtoon
ympäristönsä kanssa ja määrittävät ns. lämpöviihtyvyysalueen alla olevan kuvan 1.1. mukaisesti.
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Kuva 1.1. Tuotantoeläimen lämpöviihtyvyysalueet.

Lämpöviihtyvyysalueelle on kirjallisuudessa useampia määritelmiä 21 . Näistä on pitkään käytetty
lämpötila-aluetta, jossa eläimen metaboolinen lämmöntuotto on pienimmillään (TNZ, thermal neutrality
zone, lämpöneutraali alue). Nykyinen ja suositeltavampi määritelmä käsittää kuvan 1.1. alueen nimeltä
ZLTE (zone of least thermoregulatory effort, ’lämpömukavuusalue’). Molempien määritelmien rajoina on
sama alempi kriittinen lämpötila (LCT) mutta eri ylempi kriittinen lämpötila (UCT). Alemmalla kriittisellä
lämpötilalla tarkoitetaan eläimen ympäristön lämpötilaa, jonka alapuolella eläin alkaa syödä enemmän
tuottaakseen enemmän lämpöä ruumiinlämpönsä ylläpitämiseksi. Lämpöneutraalin alueen (TNZ) ylempänä
kriittisenä lämpötilana on ympäristön lämpötila, jonka yläpuolella eläin vähentää syömistään estääkseen
ruumiinlämpönsä liiallisen kohoamisen, kun taas lämpömukavuusalueen (ZLTE) ylempänä kriittisenä
lämpötilana on ympäristön lämpötila, jossa eläin alkaa hikoilla tai läähättää riippuen, kummalla tavalla eläin
ensimmäiseksi pyrkii poistamaan kehostaan ylimääräistä lämpöä. Vasta kun nämäkään keinot tai ihon
kastelu tai ilman viilentäminen tai muu eläimen käyttäytymisperusteinen yritys viilentää itseään eivät riitä
liikalämmön poistamiseksi, eläin vähentää syömistään. Alue ZLTE vastaa siten lämpömukavuusaluetta,
missä eläin voi elää tarvitsematta kokea kylmää tai kuumaa, ja samalla alue takaa eläimen kasvun ja
tuotannon pienimmällä mutta tuotantoon riittävällä rehun tarpeella, mikä on edullista tilalliselle. Kriittisiin
lämpötiloihin vaikuttavat monet seikat kuten eläimen fysiologiset ja käyttäytymisperusteiset menetelmät
ruumiinlämpönsä ylläpidossa. Esimerkiksi eläimen rasvakerros ja karva/sulkapeite muuttuvat ympäristön
lämpötilan muuttuessa ja eläin hakeutuu ryhmään tai suojaan vedolta kylmässä. On kyseenalaista, onko
ympäristön kriittisillä lämpötiloilla enää nykyisin merkitystä, koska tuotantoeläinten elinolosuhteet
määräytyvät nykypäivänä pikemminkin optimaalisen kasvun ja tuotannon vaatimien olosuhteiden
mukaisesti.
Erityisesti ilmakulkuisiin hiukkasiin liittyvä terveysriski on todettu suureksi tuotantoeläinrakennuksissa.
Terveysriskiin vaikuttavat hiukkasen koostumus, koko ja muoto. Biologista alkuperää olevat hiukkaset ovat
tyypillisiä nimenomaan tuotantoeläinrakennuksissa. Mitä pienemmästä hiukkasesta on kyse, sitä
syvemmälle hengitysteihin hiukkanen voi sopivan muotoisena tunkeutua ja sitä epätodennäköisempää on
sen poistuminen hengitysteistä yskimällä. Suurimman terveysriskin omaavat hiukkaset pääsevät
keuhkorakkuloihin, joissa tapahtuu hengityskaasujen vaihto. Kuvassa 1.2 on esitetty ilmakulkuisten
hiukkasten keskimääräiset kokoluokat ja niiden mahdollinen pääseminen ihmisen hengitysteiden eri osiin.
Ilmakulkuisten hiukkasten kokoa mitataan ns. aerodynaamisena läpimittana (yleensä mikrometreinä, m =
10-6 m).
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Kuva 1.2. Ilmakulkuisten hiukkasten pääsy ihmisen hengitysteihin.

Ilmakulkuisten hiukkasten aiheuttamaan terveysriskiin vaikuttaa luonnollisesti hengitysteiden koko
mutta myös hengitystiheys sekä rakennuksessa vietetty aika. Työlainsäädäntö antaa työpaikkojen
enimmäispitoisuudet hiukkastyypistä ja työskentelytilasta riippuen hetkellisinä kerta-annoksina ja/tai
työpäivän aikana saatuina kokonaisannoksina (8 tunnin arvoina). Taulukkoon 1.3. on kerätty kirjallisuudesta
löytyneitä ilmakulkuisen pölyn enimmäispitoisuuksia tuotantoeläinrakennusten sisäilmalle.
Pölyn laatu

Enimmäispitoisuus (mg/m3)

Orgaaninen

10 (Suomi)

Hengittyvä jae? (inspirable, > 10 m)

<3,4 (COBB-rotuiset kanat, hoito-opas s.8)

Alveolijae (respirable, < 10 m)
Kokonaispöly 1
Endotoksiini (EU/m3)

0,5 (USA, jauhopöly), 3 (Tanska), 4 (Saksa), 4 (USA, vilja),
10 (Ontario)
50 – 200 (8 tunnin arvo)

Mykotoksiinit
Allergeenit (ng/m3)
1

60 (USA)

Työterveyshuollon raja-arvoja
Taulukko 1.3. Sallittuja pölypitoisuuksia tuotantoeläinrakennuksissa.

On huomionarvoista todeta, että tuotantoeläinrakennuksia koskevat suositukset hengitysilman kaasuja pölypitoisuuksille perustuvat lähinnä ihmisillä havaittuihin enimmäispitoisuuden arvoihin. Eläimiä
koskevat raja-arvot ovat vaikeasti määritettävissä eläinten tiettyyn rajaan asti ulottuvan sopeutuvaisuuden
vuoksi. Eläimensä hyvin tunteva tilallinen onkin avainasemassa kyetessään arvioimaan eläintensä kasvua,
tuotosta ja yleistä hyvinvointia niiden käyttäytymisen perusteella. Eläinlääkäreillä lienee myös keinoja
tutkia huonolaatuisen hengitysilman vaikutuksia eläimissä, mutta toistaiseksi systemaattisia eläimillä
tehtyjä tutkimuksia ei liene tehty.
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2. Tutkimusmenetelmät ja aineisto
Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida tuotantoeläinrakennusten riittävä ilmanvaihto ja kriittiset
lämpötilat rakennuksessa elävien eläinten hyvälaatuiseksi hengitysilmaksi sekä nykyisten Maa- ja
metsätalousministeriön tuotantoeläinrakennusten mikroilmastoa koskevien ohjeiden MMM-RMO C2.2 1
päivittämiseksi. Ilmanvaihdon arviointia varten oli tarkoitus kehittää tuotantokohtaiset laskennalliset mallit.
Tutkimushankkeeseen sisältyi laskennallisen osuuden lisäksi rakennusten sisäilman laadun kokeellista
mittausta valituissa kohteissa (yksi lihasikatila, yksi broileritila ja yksi munituskanala). Tässä luvussa
käsitellään siten ensin ilmanvaihdon laskennallinen määritys, sen jälkeen suoritetut mittaukset ja lopuksi
tutkimuksen suorittamiseen liittynyt aineisto.
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2.1. Laskennalliset menetelmät: Ilmanvaihdon arviointi
Ensin selvitetään pääpiirteittäin, mihin seikkoihin ilmanvaihto perustuu tuotantoeläinrakennuksissa, ja
tämän jälkeen esitetään ilmanvaihdon teoria, johon ilmanvaihdon laskennallinen arviointi perustuu.

2.1.1. Ilmanvaihtoon vaikuttavat tekijät tuotantoeläinrakennuksissa
Tuotantoeläinrakennuksen ilmanvaihdon tarkoituksena on saattaa rakennuksessa elävien eläinten ja
rakennuksessa työskentelevien ihmisten hengitysilma riittävän hyvälaatuiseksi. Riittävä hyvälaatuisuus
tarkoittaa rakennuksen mikroilmaston sopivaa lämpötilaa sekä riittävän alhaisia haitallisten aineiden
pitoisuuksia. Tuotantosuunasta riippuen tuotantoeläinrakennus voi olla lähes koko rakennuksen käsittävä
eläinhalli (esimerkiksi broilerihallit) tai rakennuksen muista tiloista eristetty tuotanto-osasto (esimerkiksi
emakkosikalan porsitusosasto).
Tuotantoeläinrakennuksen sisäilman lämpötila määräytyy rakennuksessa elävien eläinten
aineenvaihdunnassa tuottamasta ja rakennuksen sisäilmaan siirtyvästä lämmöstä, rakennuksen
lämpöhäviöistä ja kylminä vuodenaikoina rakennusten lämmityksestä.
Tuotantoeläinrakennuksen ilman laatua heikentävät rakennuksen biologisten aineiden kuten eläinten,
eläinjätteiden, rehun ja katteen kaasu- ja pölypäästöt. Merkittävä ilman laatua heikentävä kaasu on
eläinten (ja ihmisten) uloshengityksessä sekä eläinten lannasta ja virtsasta erittyvä hiilidioksidi (CO2), jonka
pitoisuus etenkin Suomen kaltaisissa talvioloissa kasvaa eristetyissä rakennuksissa helposti liian korkeaksi,
kun rakennuksen lämmityskustannusten takia suljetaan korvausilmaluukkuja tai pienennetään koneellista
ilmanvaihtoa liikaa. Toinen tuotantoeläinrakennusten mikroilmaston laatua heikentävä kaasu on vesihöyry
(kosteus, H2O), jota höyrystyy kaikilta kosteilta pinnoilta kuten avoimista juoma-astioista sekä märiltä
rakennuksen ja eläinten pinnoilta (iho ja hengitystiet). Vesihöyry ei puhtaana ole eläimille vaarallista
muutoin kuin kuumissa ja kosteissa ilmastoissa, koska korkea ilman kosteus vaikeuttaa eläinten
liikalämmön poistumista latenttina lämpönä. Sen sijaan liiallinen kosteus vahingoittaa esimerkiksi
rakennuksen puurakenteita ja edesauttaa metallien syöpymistä sekä rehun ja katteen homehtumista.
Eläinrakennusten sisäilma ei saa olla liian kuivaakaan (suhteellinen kosteus RH > 50% 1 , RH = relative
humidity), koska liiallinen kuivuus lisää ilmassa olevan pölyn määrää ja edesauttaa eläinten ja
eläinrakennuksissa työskentelevien ihmisten hengitystiesairauksien ja ihovaurioiden esiintyvyyttä
limakalvojen ja ihon kuivumisen seurauksena. Ilmankosteus vaikuttaa myös lämpimyyden tunteeseen.
Kosteassa ilmanalassa kuuma kesäpäivä tuntuu kuumemmalta kuin kuivemmassa ilmanalassa. Jos eläimet
elävät omassa lannassaan, ilman ammoniakkipitoisuudet (NH3) saattavat kasvaa vaarallisen korkeiksi.
Ihminen haistaa ilman ammoniakin noin 20 ppm:n pitoisuudesta lähtien. Kosteissa tiloissa ammoniakki
muodostaa myös emäksisiä ammoniumyhdisteitä (NH4OH), joilla on ihoa syövyttävä vaikutus. Samoin
lantajärjestelmästä riippuen huomiota täytyy kiinnittää pieninäkin pitoisuuksina hengenvaaralliseen
rikkivetyyn (H2S). Rikkivety on johtanut jopa työntekijöiden kuolemaan lietelantajärjestelmän omaavilla
tiloilla, kun lantaa on sekoitettu tai pumpattu ilman asianmukaista suojausta. Vaaraa lisää ihmisen
hajuaistin nopea turtuminen rikkivedyn mädäntyneen kananmunan hajulle.
Suurimmaksi niin eläimiä kuin ihmisiä koskevaksi terveysriskiksi tuotantoeläinrakennuksissa ja
rakennusten päästöissä on arvioitu kuitenkin ilman sisältämät bioaerosolit 4,5,6,7 , jotka ovat orgaanista
alkuperää olevia ilmakulkuisia kiinteitä tai nestemäisiä hiukkasia. Eläinrakennusten bioaerosoleja ovat
biologinen pöly, allergeenit ja biologista alkuperää olevat mikro-organismit, joihin kuuluvat homeet,
mikroskooppiset sienet, bakteerit, virukset ja niiden hajoamistuotteista etenkin myko- ja endotoksiinit.
Mykotoksiinit ovat mikroskooppisten sienten hajoamistuotteita ja endotoksiinit ns. gram-negatiivisten
bakteerien 8 soluseinämien hajoamistuotteita. Ilmakulkuisen pölyn terveysriski riippuu pölyhiukkasten
koostumuksen (orgaaninen ja epäorgaaninen) lisäksi niiden muodosta (pallomainen, pitkulainen jne.) ja
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koosta (ilmakulkuisilla aerodynaaminen läpimitta). Endo- ja mykotoksiinien haittavaikutus seuraa niiden
pienestä hiukkaskoosta (Kuva 2.1).

Kuva 2.1. Mikro-organismien keskimääräiset hiukkaskoot.

Pölyn merkitys hengitysilman laadun heikentäjänä kasvaa, kun pölyhiukkaset usein sähköisinä
hiukkasina voivat sitoa itseensä muita sähköisiä elementtejä, joita tuotantoeläinrakennuksissa ovat
nimenomaan useimmat biologiset ilmakulkuiset mikro-organismit ja niiden hajoamistuotteet sekä kaasuista
ammoniakki. Esimerkiksi ammoniakin haittavaikutukset kasvavat tästä syystä pölyisissä olosuhteissa. Lisäksi
osa bioaerosoleista voi aktivoitua uudelleen tietyissä aerosolille sopivissa olosuhteissa muun muassa
kosteuden, lämpötilan tai ultraviolettisäteilyn vaikutuksesta. Tuotantoeläinrakennuksissa orgaanisen pölyn
osuus on ylivoimainen epäorgaaniseen verrattuna, ja siksi bioaerosolien pitoisuus nousee helposti
korkeaksi eläinrakennuksissa.
Lypsykarjojen kylmäpihattoja lukuun ottamatta tuotantoeläinrakennuksissa ilmanvaihto säädetään joko
manuaalisesti avaamalla ja sulkemalla korvausilman aukkoja tai automaattisesti sisäilman lämpötilan ja/tai
kosteuden perusteella. Useissa maissa rakennuksen sisäilman hiilidioksidipitoisuutta ei seurata, ja
satunnaisia hiilidioksidipitoisuuden testimittauksia käytetään ainoastaan ilmanvaihdon riittävyyden
tarkistamiseen ja vallitsevan ilmanvaihdon suuruuden arviointiin. On selvää, että eläinten terveyden ja
hyvinvoinnin kannalta pöly ja pölyhiukkasten sitomat biologista alkuperää olevat mikro-organismit sekä
sisäilman haitalliset kaasut ja näistä etenkin Suomen talvioloissa helposti liian korkeiksi pitoisuuksiksi
nouseva hiilidioksidi ovat oleellisia ilmanvaihdon säätöön vaikuttavia tekijöitä kuumia ajanjaksoja lukuun
ottamatta, jolloin sisäilman lämpötila on merkittävin ilmanvaihdon säätöperuste.
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2.1.2. Ilmanvaihdon määrittäminen
Ilmanvaihdon suuruuden arviointi perustuu taseyhtälöihin. Taseyhtälö kuvaa ilmanvaihtoa kaipaavaan
tilan (kuvassa 2.2 yksikön) ilman muuttuvan tekijän ajallista vaihtelua. Tuotantoeläinrakennusten sisäilman
ajallisesti muuttuvia tekijöitä ovat sisäilman lämpötila sekä ilman kaasu- ja pölypitoisuudet. Sisäilman
lämpötilan vaihteluita esitetään energiataseella (lämpötaseella) ja kaasu- ja pölypitoisuuksien vaihteluita
kunkin kaasun ja pölyn ainetaseella. Tässä tutkimuksessa ei arvioitu sisäilman pölypitoisuuksiin perustuvaa
ilmanvaihtoa.
Oheinen yksinkertaistettu kuva esittää kaikkiin taseisiin liittyvät yleiset tekijät. Yksikköön tulee sisälle
energiaa (esimerkiksi lämpöä) ja aineita (esimerkiksi pölyä tai kaasuja), mutta yksiköstä myös poistuu
energiaa ja aineita. Energiaa ja aineita voidaan myös tuottaa yksikön sisällä (kuvan osayksiköt).

Kuva 2.2. Yksikön ajasta riippuvat energia- ja ainevirrat.
Yleisesti, jos yksikössä muuttuva energia- tai ainesuure on G, suureen G ajallinen vaihtelu dG/dt (t =
aika) eli taseyhtälö voidaan kirjoittaa seuraavasti

dG
dt

q G , sisään

Lausekkeessa

qG ,ulos

(2.1)

PG

qG,sisään = ulkoa yksikköön sisälle tuleva energia- tai ainevirta
qG,ulos = yksikön sisältä ulos menevä energia- tai ainevirta
PG = yksikön sisällä tuotettu energia- tai ainevirta

Lausekkeen tekijöinä olevat virrat q ja P tarkoittavat energian ja aineiden muutoksia aikayksikössä (sekunti,
s). Energiaa mitataan yksiköissä joule (J), joten energian muutos ajassa on tehoa, jonka yksikkö on watti (W;
W = J/s). Ainetta voidaan mitata joko massana (yksikkö kilogramma, kg) tai tilavuutena (yksikkö kuutiometri,
m3), joten ainevirrat, jotka siis ovat aineen määrän muutoksia aikayksikössä, ovat aineen mittaustavasta
riippuen joko massavirtoja (yksikkö kg/s) tai tilavuusvirtoja (yksikkö m3/s). Esimerkiksi kaasumääriä
mitataan useimmiten tilavuusyksiköissä, ja kaasuvirta on kaasun tilavuusvirta.
Taseyhtälöt ratkaistaan usein tasapainotilanteissa, joissa yksikön sisällä vallitseva suure G on ajallisesti
vakio (muuttumaton), eli dG/dt = 0, ja lausekkeen (2.1) mukainen taseyhtälö yksinkertaistuu muotoon

PG

qG ,ulos

(2.2)

q G , sisään

Taseyhtälön (2.2) ratkaisemiseen tarvitaan tiedot, paljonko suuretta G menee sisälle yksikköön sekunnissa
(qG,sisään) ja paljonko sitä tulee yksiköstä ulos sekunnissa (qG,ulos) sekä paljonko suuretta G tuotetaan
sekunnissa yksikön sisällä (PG).
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Sovellettaessa taseyhtälöä tuotantoeläinrakennuksiin, yksikkö on saman mikroilmaston omaava
eläinhalli tai rakennuksen muista tiloista eristetty erillinen tuotanto-osasto. Muuttuva suure G on joko
lämpöenergian määrä, joka lämmittää eläinrakennuksen sisäilmaa, tai sisäilman laatua heikentävä kaasun
tai pölyn määrä. Energiatase on tällöin nimeltään lämpötase ja ainetaseet kaasutaseita tai hiukkastaseita.
Tuotantoeläinrakennuksen osayksikköjä ovat kaikki tekijät, jotka tuottavat rakennuksen ilmaan lämpöä,
kaasuja tai pölyä. Suurin tuottajaryhmä ovat eläimet itse sekä eläinten jätökset, mutta myös kate, rehu,
avoimet vesiastiat ja rakennuksen lämmityslaitteet tuottavat rakennuksen ilmaan lämpöä ja eläimille
haitallisia aineita. Taseyhtälöitä voi soveltaa myös itse eläimiin, jolloin yksikkönä on eläin ja ajallisesti
muuttuva suure G on eläimestä ympäristöön siirtyvän lämpöenergian määrä tai eläimestä ympäristöön
siirtyvä kaasun määrä.
Seuraavassa esitetään perusfysiikka, johon ilmanvaihdon laskennallinen määritys perustuu.
Ilmanvaihdon laskemiseen tarvittavat lausekkeet ovat sinisellä pohjalla.

Tuotantoeläinrakennuksen (eläinhallin tai eristetyn tuotanto-osaston) ilmanvaihtoon liittyvät tekijät on
esitetty seuraavassa yksinkertaistetussa kuvassa:

Kuva 2.3.

Ilmanvaihdon periaate.

Kuvan 2.3 mukaisesti ilmanvaihdossa otetaan lämpötilan Tout , kosteuden RHout ja kullekin tarkastellulle
kaasulle tai pölylle sen pitoisuuden Cout omaavaa korvausilmaa (ulkoilmaa) sisälle vauhdilla qV (yleensä
yksiköissä kuutiometri/tunti, m3/h) ja vastaavasti lämpötilan Tin , kosteuden RHin ja kullekin tarkastellulle
kaasulle tai pölylle sen pitoisuuden Cin omaavaa sisäilmaa poistuu rakennuksesta samalla vauhdilla. Jos
voidaan olettaa, että eläinhallin (tai tuotanto-osaston) ilma on tasalaatuista (täydellisesti sekoittunut),
taseyhtälöt lämmölle ja kaasuille (ja pölylle) voidaan kirjoittaa yksinkertaisemmassa muodossaan eli
yleisesti lausekkeen (2.2) mukaisesti PG qG ,ulos q G , sisään . Riittävän ilmanvaihdon suuruus perustuu
siihen tekijään (lämpötila tai kaasupitoisuudet tai pölypitoisuus), jonka perusteella laskettu ilmanvaihto on
suurin.
Seuraavassa käsitellään ensin lämpötaseet (eläimen lämpötase ja tuotantoeläinrakennuksen lämpötase)
ja sitten ainetaseet (kaasutaseet) ja näiden perusteella lasketut ilmanvaihtojen suuruudet (lausekkeet
(2.24), (2.31), (2.35) ja (2.44) ).
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2.1.2.1. Eläimen lämpötase ja ympäristön kriittiset lämpötilat
Alustavan tutkimussuunnitelman mukaan lämpötaseen tarkastelun tavoitteena oli ajanmukaistaa
nykyiset Maa- ja metsätalousministeriön ohjeet tuotantoeläinrakennusten kriittisille lämpötiloille
ratkaisemalla kyseiset lämpötilat tuotantokohtaisista eläinten lämpötaseyhtälöistä.
Ottamalla huomioon kaikki lämmön siirtymismuodot eläimestä ympäristöön eläimen lämpötase
tasapainotilanteessa (kehon vakiolämpötilassa) voidaan kirjoittaa seuraavasti

PQ ,eläin

qQ ,ulos

Lausekkeessa

qQ , suora

qQ ,lat , H 2O

qQ , sät

(2.3)

PQ,eläin = eläimen tuottama lämpöteho (W)
qQ,ulos = lämpövirta eläimestä ympäristöön (W)
qq,suora = suora lämpövirta eläimestä ympäristöön (W)
qQ,lat,H2O = veden latentti lämpövirta eläimestä ympäristöön (W)
qQ,sät = eläimen pinnasta ympäristöön säteilevä nettolämpövirta (W)

Lämpö siirtyy aina suunnassa lämpimämmästä viileämpään. Lausekkeessa (2.3) ei ole lämpövirtaa
eläimen ympäristöstä eläimen sisälle (qQ,sisään), sillä tuotantoeläimen kehon lämpötila (noin +40 C) on
Suomen oloissa lähes poikkeuksetta eläimen ympäristöä lämpimämpi, ja ainoa lämpövirta eläimen ja
ympäristön välillä on siten eläimestä ympäristöön lukuun ottamatta vastasyntyneitä ja hyvin nuoria eläimiä,
joiden kehon lämmönsäätelyjärjestelmä ei ole vielä kehittynyt. Lämpö siirtyy kolmella mekanismilla:
suorana, latenttina ja säteilylämpönä, jotka selitetään tarkemmin sivuilla 15 – 18.
Eläimen lämpötase on annettu lausekkeessa (2.4), kun eläimestä ympäristöön siirtyvä veden latentti
lämpövirta koostuu hengitysteistä ja kostutetulta iholta höyrystyvän veden höyrystymisenergioista:

PQ ,eläin

qQ , suora

qQ ,lat , H 2 O ,hengitys

qQ ,lat , H 2 O ,iho

qQ ,sät

(2.4)

Alempi kriittinen lämpötila (LCT) on ympäristön lämpötila, joka määräytyy ehdosta, että eläimen
lämmöntuotto PQ,eläin on yhtä suuri kuin sen lämpöhäviöt (lausekkeen (2.4) q-termit), jolloin eläin ei vielä
joudu syömään enemmän ja tuottamaan lisälämpöä ruumiinlämpönsä ylläpitämiseksi.
Ylempi kriittinen lämpötila (UCT) ratkaistaan myös lausekkeesta (2.4) olettamalla, että eläimen ihon ja
karva/sulkapeitteen lämpötilat ovat samat kuin eläimen ruumiinlämpö (noin +40 C). Tätä varten täytyy
lausekkeen (2.4) q-termit kirjoittaa lämpötilojen avulla. Seuraavassa selvitetään tarkemmin kyseiset qtermit.
Lämmönsiirtymisen fysiikan mukaisesti paikasta toiseen siirtyvä lämpövirta qQ, voidaan esittää
seuraavasti:

qQ
missä

(2.5)

kA T

qQ = siirtyvä nettolämpövirta (W)
k = lämmönsiirtymiskerroin (W/(m2K) )
A = pinnan pinta-ala (m2), jonka läpi lämpö siirtyy
T = lämpötilaero pinnan molemmin puolin ( C).
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Eläimen tapauksessa nettolämpövirta qQ eläimen sisältä ympäristöön on eläimen fysiologisesti
tuottama liikalämpö, joka eläimen on saatava pois kehostaan, jottei sen ruumiinlämpö kohoa.
Lämmönsiirtymiskerroin k on eläimen pinnan lämmöneristystä kuvaava suure siten, että mitä suurempi on
eristävän kerroksen lämmönsiirtymiskerroin, sitä enemmän lämpöä siirtyy kerroksen läpi. Pinta-ala A on
eläimen pinta-ala, ja T = Tb – Ta on eläimen ruumiinlämmön (Tb) ja eläimen ympäristön, useimmiten
eläintä ympäröivän ilman, lämpötilan (Ta) erotus, kuten oheinen kuva 2.4. osoittaa.

Kuva 2.4. Lämmön siirtyminen eläimen sisältä ympäristöön.

Lämmön siirtyminen eläimestä ympäristöön: Suora -, latentti- ja säteilylämpövirrat
Perusfysiikan mukaisesti lämpö voi siirtyä kolmella eri tavalla: kiinteiden aineiden läpi johtumalla,
liikkuvan kaasun tai nesteen (yhteisnimellä fluidin) mukana kulkeutumalla (konvektiolla) ja lämpimistä (yli
273,16 C) pinnoista säteilemällä. Eläimen tapauksessa lämmön johtuminen tarkoittaa lämmön siirtymistä
eläimen noin +40 C sisuksesta sen rasva- ja ihokerroksen läpi ihon ulkopuolelle. Ihon pinnalta lämpö siirtyy
johtumalla karvoissa tai sulissa ja kulkeutumalla ilman mukana ympäristöön. Eläimen pinnalta lämpöä
siirtyy myös säteilemällä ympäristöön. Vastaavasti ympäristön lämpimiltä pinnoilta säteilee lämpöä
eläimeen.
Suuri merkitys lämmön siirtymisessä on ns. rajakerrosten olemassaolo. Jokaisella pinnalla ja siten myös
eläimen pinnalla on ohut laminaarinen (tai paikallaan oleva) ainerajakerros, jonka läpi lämmön täytyy myös
siirtyä. Rajakerros on usein ilmakerros, kuten eläimen seistessä rakennuksessa tai ulkona. Rajakerros on
mitä tahansa kaasua tai nestettä, joka ympäröi pintaa. Rajakerroksen paksuus rajakerrosmateriaalin ohella
vaikuttaa ratkaisevasti pinnan lämmöneristykseen. Esimerkiksi veden lämmönjohtavuus (0,6 W/(m K) ) on
huomattavasti ilman lämmönjohtavuutta (0,026 W/(m K) ) suurempi, mikä tarkoittaa, että ilmarajakerros
toimii lämmöneristäjänä kun taas vesirajakerros johtaa hyvin lämpöä pois pinnalta. Rajakerroksen paksuus
riippuu voimakkaasti pinnan yläpuolisen ilmavirtauksen voimakkuudesta ja suunnasta. Kovassa tuulessa
ilmarajakerros on ohuempi (muutamia millimetrejä) ja vähemmän eristävä kuin tyynissä olosuhteissa
(luokkaa 10 mm). Seuraavassa kuvassa on läpileikkaus karvapeitteisestä eläimestä.
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Kuva 2.5.

Eläimen kerrosrakenne lämmön siirtymisessä.

Eläimen fysiologisen sopeutuvaisuuden takia lämmön siirtymistä kuvaava suure k riippuu voimakkaasti
eläimen lämmöneristyksestä eli rasvakerroksen paksuudesta, pintaverenkierrosta, ja karva- tai
sulkapeitteen paksuudesta ja tiheydestä sekä karvan tai sulan ominaisuuksista.
Kokonaislämmönsiirtymiskerroin ktot kehon sisäosasta (lämpötila Tb) ympäristöön (lämpötila Ta) koostuu eri
kerrosten läpi tapahtuvaa lämmönsiirtymistä kuvaavista k-suureista ja voidaan laskea seuraavasti

1
k tot

1
k rasva

1
k iho

1

1

1

k karva

k raja ker ros

k rasva

1
k iho

1

1

k karva

hilma

(2.6)

On selvää, ettei suureen ktot määrittäminen ole helppoa johtuen eläinten yksilöllisistä kyvyistä sopeutua
erilaisiin ympäristön lämpötiloihin fysiologisilla ja käyttäytymisperusteisilla muutoksilla.

Suoralla lämmön siirtymisellä tarkoitetaan lämmön siirtymistä johtumalla ja kulkeutumalla eläimen
sisuksista sen karva- tai sulkapeitteen pinnalle, ja esimerkiksi karvapeitteiselle eläimelle sitä voidaan kuvata
yleisellä lausekkeella, kun k = lämmönsiirtymiskerroin eläimen sisältä karvan pinnalle, A = eläimen
karvapeitteen pinta-ala, Tb = eläimen ruumiinlämpö ja Tkarva = lämpötila karvapeitteen pinnalla:

qQ , suora

kA Tb

(2.7)

Tkarva

Latentilla lämmön siirtymisellä eläimestä ympäristöön tarkoitetaan lämpöä, joka kuluu veden
höyrystämiseen eläimen kostealta iholta ja hengitysteiden kosteilla limakalvoilta. Latentti lämpö riippuu
höyrystettävän veden määrästä (massasta) mH2O ja veden ominaishöyrystymislämmöstä lh,H2O (yksikkö J/kg)
eli veden höyrystämiseen tarvittavasta lämpöenergian määrästä yksikkömassaa kohden.
Ominaishöyrystymislämpö on ainekohtainen suure, joka riippuu ympäristön lämpötilasta ja on
esimerkiksi vedelle noin 2 257 kJ/kg = 2 257 000 J/kg ympäristön lämpötilassa 100 C ja 2 500 kJ/kg =
2 500 000 J/kg ympäristön lämpötilassa 0 C kuten seuraavasta kuvasta nähdään.
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Kuva 2.6.

Veden ominaishöyrystymislämmön riippuvuus lämpötilasta 9 .

Veden höyrystymislämpö yksiköissä J/k on siten l h , H 2O ( J / kg )

2,429 t ( C ) 2502,4

1000 .

Veden määrän mH2O höyrystäminen vaatii lämpöenergian

Qlat , H 2 O

(2.8)

m H 2O l h , H 2O

josta derivoimalla ajan suhteen saadaan höyrystämisen latentti lämpövirta

qQ ,lat , H 2O
missä

(2.9)

q m , H 2O l h , H 2O

qm,H2O = höyrystyvän veden massavirta eli höyrystyvän veden massa aikayksikössä (kg/s)
lh,H2O = veden ominaishöyrystymislämpö (J/kg); kuva 2.6

Lausekkeessa esiintyvä höyrystyvän veden massavirta (qm,H2O) sisältää sekä hengitysteistä että iholta
höyrystyvän veden.

Hengityksessä ympäristöön vapautuva latentti lämpövirta voidaan kirjoittaa hengitetyn ilman
tilavuuden avulla seuraavasti:

qQ ,lat , H 2O , hengitys
missä

qV , hengitys x hengitysilma

l h , H 2O

(2.10)

qQ,lat,H2O,hengitys = hengitysteistä ympäristöön siirtyvä latentti lämpövirta (W)
qV,hengitys = hengityksen tilavuusvirta (m3/s; annettu usein yksikössä litra/min,
1 litra = 0,001 m3 , joten 1 l/min = 0,0000167 m3/s = 1,67 10-5 m3/s)
xhengitysilma = hengityksessä ympäristöön siirtyvä nettovesisisältö (kg/kg kuiva ilma)
= ilman tiheys (noin 1,2 kg/m3 ilman lämpötilassa +20 C)
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Iholta haihtuvaa latenttia lämpövirtaa arvioitaessa veden massavirta qm voidaan yleisesti kirjoittaa
lämpövirtaa vastaavassa muodossa

qm

km A C

Lausekkeessa

D

(2.11)

A C

km = aineensiirtymiskerroin (tässä veden siirtymiskerroin iholta) (m/s)
ympäristöön
A = pinta-ala (m2), josta ainetta siirtyy
C = aineen pitoisuusmuutos pinnan läheisyydessä
D = aineen diffuusiokerroin (m2/s)
= pinnalla olevan rajakerroksen paksuus (m)

Eläimen iholta (tai märältä karva/sulkapeitteeltä) höyrystyvän veden määrä on vaikea arvioida, mutta
likimääräisen arvion voi saada ympäristön ilman suhteellisen kosteuden muutoksista xilma eläimen pinnan
läheisyydessä. Iholta höyrystyvän veden latentti lämpövirta on silloin

qQ ,lat , H 2O ,iho
missä

k m , H 2O A

(2.12)

x ilma l h, H 2O

qQ,lat,H2O,iho = iholta ympäristöön siirtyvä latentti lämpövirta (W)
km,H2O = veden siirtymiskerroin (m/s) = DH2O/ ; DH2O

2,8x10-5 m2/s

A = märän ihon (märän karva/sulkapeitteen) pinta-ala (m2)
= ilman tiheys (1,2 – 1,3 kg/m3 ilman lämpötila-alueella +20 0 C)
xilma = ilman vesisisällön muutos (kg/kg kuiva ilma) ihon (karva/sulkapeitteen) läheisyydessä

Eläimen pinnalta siirtyy lämpöä ympäristöön myös säteilemällä, ja esimerkiksi karvapeitteiselle
eläimelle säteilylämpövirta on

qQ , sät
Lausekkeessa

4
A Tkarva

(2.13)

Ta4

= Stefanin vakio (5,67 10-8 W/(m2K4) )
= pinnan emissiivisyys (0,96) lämpösäteilylle ( 1; 1 mustalle kappaleelle)
A = eläimen pinta-ala (m2)
Tkarva = eläimen karvapeitteen säteilylämpötila (K)
Ta = ympäristön säteilylämpötila (K)

Eläimen pinnan (karva/sulkapeitteen) säteilylämpötila riippuu muun muassa karvan tai sulkien väristä ja
auringon säteilyn suunnasta ja voimakkuudesta.
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Laskemalla yhteen edellä esitetyt suora lämpövirta (lauseke (2.7)), latentit lämpövirrat (hengitys ja iho;
lausekkeet (2.10) ja (2.12)) ja säteilylämpövirta (lauseke (2.13)) saadaan eläimestä ympäristöön siirtyvä
nettolämpövirta lausekkeeseen (2.4), josta kriittiset lämpötilat voisi ratkaista, jos tunnettaisiin riittävän
hyvin lausekkeiden parametrit.
Esimerkiksi CIGR 1984-selvitys 10 antaa seuraavan lausekkeen nautojen ja sikojen alimman kriittisen
lämpötilan laskemiseksi:

t LCT

t keho

Lausekkeessa

Plämpö
A

( Rulko

Rsisä )

Pkosteus
Rulko
A

(2.14)

tkeho = eläimen ruumiinlämpö ( C)
Plämpö = tuotettu kokonaislämpöteho (J/s =W)
Pkosteus = tuotettu latentti lämpöteho (W)
A = eläimen pinta-ala (m2)
Rulko = lämpövastus eläimen ulkopuolella (m2K/W)
Rsisä = lämpövastus eläimen sisäpuolella (m2K/W).

Lämpövastuksella tarkoitetaan lämmön siirtymistä kuvaavan lämmönsiirtymiskertoimen k
käänteislukua.

R

1
k

(2.15)

Lämpövastus vastaa sähköpiirien sähkövastuksia ja kuvaa siten lämpöä eristävän ainekerroksen
aineesta riippuvaa lämmönsiirtymisen vastustuskykyä, kun lämmönsiirtymiskerroin k kuvaa
lämmönsiirtymisen helppoutta ainekerroksen läpi. Mitä suurempi k on tai mitä pienempi R on, sitä
helpommin lämpö siirtyy ainekerroksen läpi.
Tarkastelemalla edellä olevia lausekkeita eläimestä ympäristöön siirtyvälle lämpövirralle, joista kriittiset
lämpötilat lasketaan, on todettava, että esimerkiksi eläimen eristävän pinnan lämmönsiirtymiskerroin k (tai
lämpövastus R) on erittäin vaikeasti määritettävissä johtuen ympäristön lämpötilan muuttuessa eläimessä
tapahtuvista fysiologisista muutoksista ja eläimen ympäristön lämpötilaan sopeutumisesta. Kun vielä
todetaan, että nykyisillä tuotantotavoilla tuotantoeläinrakennuksen lämpötila perustuu etenkin sika- ja
siipikarjataloudessa maksimaaliseen eläinten kasvuun ja tuotokseen, ympäristön kriittisillä lämpötiloilla ei
ole nykypäivänä käytännön merkitystä.
Lämmönsiirtymisen perusyhtälöä voidaan hyödyntää muillakin tavoilla. Esimerkiksi olettamalla, että
eläimen maatessa puolet eläimen pinta-alasta on lattiaa vasten, eläimestä ilmaan siirtyvälle lämmölle
oleellinen pinta-ala puolittuu, jolloin myös eläimestä siirtyvä lämpövirta sisäilmaan puolittuu, koska
tasapainotilanteessa eläimestä ei siirry lämpöä lattiaan eläimen lattiaa vasten olevan pinnan ja lattian
lämpötilojen tasaannuttua samoiksi. Toisaalta eläin tuottaa tietyissä oloissa aina saman määrän lämpöä
(qQ,eläin), jolloin eläimen maatessa lämpötilaero eläimen ja ympäristön välillä kasvaa, mikä tarkoittaa, että
ympäristön lämpötilaa voi laskea. Alla ovat tilanteita kuvaavat lausekkeet

qQ ,eläin

kA T

k

A
2

T

1
kA T
2

tai

qQ ,eläin
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kA T

k

1
A 2 T
2

(2.16)

2.1.2.2. Rakennuksen lämpötase ja sisäilman lämpötilaan perustuva ilmanvaihto
Sekä sisä- että korvausilmaan on sitoutunut niiden lämpötilojen edellyttämä määrä lämpöenergiaa Q.

Qin

(2.17a)

cmTin

Qout

(2.17b)

cmTout

Lausekkeissa

in = sisäilma
out = korvausilma (ulkoilma)
Q = ilman sitoma lämpömäärä (joule, J)
c = ilman ominaislämpökapasiteetti (joule/(kilogramma kelvin) = J/(kg K) )
m = ilman massa (kilogramma, kg), joka siirtyy sisältä ulos ja ulkoa sisään
T = ilman lämpötila (kelvin, K).

Celsius-asteissa mitattu lämpötila T( C) muunnetaan kelvineiksi T(K) lisäämällä Celsius-asteiseen
lämpötilaan luku 273,15, eli lausekkeena

T K

T C

(2.18)

273,15

Ilman ominaislämpökapasiteetti c on ilmalle ominainen suure, joka kuvaa ilman kykyä sitoa
lämpöenergiaa. Suure c riippuu ilman paineesta ja ilman lämpötilasta ja on luokkaa 1000 J/(kg K).
Tuotantoeläinrakennusten sisäilman sekä ulkoilman paine-ero on jokseenkin pieni ja kyseiset paineet
pysyvät myös ajallisesti likimäärin vakioina, joten paineen vaikutusta ominaislämpökapasiteettiin ei tarvitse
ottaa huomioon, vaikka eläinsuojan ilmanvaihto perustuisikin ali- tai ylipaineistukseen. Lisäksi
ominaislämpökapasiteetin vaihtelu tutkimuksen lämpötila-alueella on pientä verrattuna
ilmanvaihtolaskujen muiden parametrien tarkkuuteen, ja ilmanvaihdon arviointilaskuissa käytettiin ilman
ominaislämpökapasiteetille arvoa 1000 J/(kg K).
Lausekkeista (2.17a ja 2.17b) nähdään, että ilmaan, jonka lämpötila (T ) on matalampi, on sitoutunut
vähemmän lämpöenergiaa (Q ) kuin ilmaan, jonka lämpötila on korkeampi. Tämä tarkoittaa, että
tuotantoeläinrakennuksen sisäilman lämpötilan ollessa yleensä korvausilman lämpötilaa korkeampi,
rakennuksen sisäilmaan on sitoutunut enemmän lämpöä kuin sitä on korvausilmassa, ja rakennuksen sisältä
poistuu lämpöä suuremmalla vauhdilla (qQ,ulos ) kuin sitä tulee sisälle korvausilman mukana (qQ,sisään ).
Lämmön siirtymisvauhti qQ tarkoittaa siirtyvän lämmön määrää aikayksikössä (yksikkönä joule/sekunti =
watti) eli lämpövirtaa, joka eristetylle tuotantoeläinrakennukselle voidaan laskea derivoimalla lausekkeet
(2.17a ja 2.17b) ajan suhteen. Olettamalla ilman ominaislämpökapasiteetti c lämpötilasta ja paineesta
riippumattomaksi suureeksi sekä rakennuksen sisäilman ja korvausilman lämpötilat (Tin ja Tout) ajallisesti
muuttumattomiksi tarkasteltuna ajanjaksona saadaan lämpövirralle rakennuksesta ulos ja rakennukseen
sisälle

qQ ,ulos

qQ , sisään

d
Qin
dt
d
Qout
dt

d
cmTin
dt
d
cmTout
dt

c

d
m Tin
dt
c

cq m Tin

d
m Tout
dt
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c qV Tin

cq mTout

c qV Tout

(2.19a)

(2.19b)

Lausekkeissa (2.19)

c = ilman ominaislämpökapasiteetti = 1000 J/(kg K)
= ilman tiheys = 1,20 – 1,29 kg/m3 tutkimuksen lämpötila-alueella
qm = ilman massavirta = siirtyvän ilman massa aikayksikössä (kg/s)
qV = ilman tilavuusvirta = siirtyvän ilman tilavuus aikayksikössä (m 3/s)

Yleisen taseyhtälön (2.2) ja kuvan 2.3 mukaisesti tuotantoeläinrakennuksen lämpötase on

PQ
missä

q Q ,ulos

(2.20)

q Q , sisään

PQ = eläinrakennuksessa tuotettu nettolämpöteho (W)
qQ,ulos = rakennuksesta ulos siirtyvä sisäilman lämpövirta (J/s = W), lauseke (2.19a)
qQ,sisään = rakennukseen sisälle siirtyvä korvausilman lämpövirta (J/s = W), lauseke (2.19b)

Tuotantoeläinrakennuksessa tuotettu nettolämpöteho PQ sisältää rakennuksessa elävien eläinten
ympäristöönsä luovuttaman lämmön, rakennuksen mahdollisen lämmityksen sekä rakennuksen
lämpöhäviöt seuraavasti

PQ , rakennus

PQ ,eläimet

PQ ,lämmitys

PQ ,lämpöhäviöt

(2.21)

Hyödyntämällä lausekkeita (2.19a) ja (2.19b) tuotantoeläinrakennuksen lämpötase saadaan muotoon

PQ , rakennus

c qV Tin

(2.22)

Tout

Ilman tilavuusvirta qV antaa rakennuksen sisältä ulos ja ulkoa rakennuksen sisälle siirtyvän ilman
määrän tilavuusyksiköissä sekuntia kohden eli rakennuksen sisälämpötilan ja korvausilman lämpötilan
määräämän ilmanvaihdon suuruuden.

Ilmanvaihto fysiikan perusyksiköissä m3/s on siis lausekkeesta (2.22) ratkaistuna

qV (m 3 / s )

PQ ,rakennus
c Tin

(2.23)

Tout
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Lämpötilaan perustuvan ilmanvaihdon suuruus yleisimmin käytetyissä yksiköissä m3/h on siten

qV (m 3 / h)
missä

3600 s / h PQ , rakennus (W )
c ( J / kgK )

(kg / m 3 )

Tin ( C ) Tout ( C )

(2.24)

qV = (rakennuksen sisäilman ja korvausilman lämpötilojen määräämä)
ilmanvaihdon suuruus (m3/h)
3600 s/h = sekuntien määrä yhdessä tunnissa
PQ,rakennus = PQ,eläimet – PQ,lämpöhäviöt =eläinrakennuksessa tuotettu nettolämpöteho
(W) lukuun ottamatta rakennuksen lämmitystä
c = ilman ominaislämpökapasiteetti = 1000 J/(kg K)
= ilman tiheys = 1,20 – 1,29 kg/m3 eläinrakennusten sisäilman lämpötilaalueella
Tin= eläinrakennuksen sisäilman lämpötila ( C)
Tout= eläinrakennukseen tulevan korvausilman (ulkoilman) lämpötila ( C)

Syy, miksi rakennuksen lämmitystä ei oteta huomioon lämpötiloihin perustuvaa ilmanvaihtoa
laskettaessa, on, että tällöin saadaan arvioitua myös rakennuksen lämmitystarve. Kun rakennuksen
lämmitystä ei oteta mukaan lausekkeen (2.24) lämmöntuottoon (PQ,rakennus), kyseisellä lausekkeella laskettu
ilmanvaihdon suuruus voi olla myös negatiivinen lukuarvo (pienempi kuin nolla), mikä tarkoittaa, että
rakennusta täytyy lämmittää. Kun ilmanvaihdosta tulee positiivinen lukuarvo (suurempi kuin nolla),
eläinten lämmöntuotto rakennustasolla ylittää rakennuksen lämpöhäviöt. Käytännössä rakennuksen
ilmanvaihtoa pienennetään yleensä kylminä vuodenaikoina, jolloin esimerkiksi rakennuksen sisäilman
hiilidioksidipitoisuudet voivat nousta liian korkeiksi. Eristetyn tuotantoeläinrakennuksen sisäilman
pysyminen riittävän hyvälaatuisena edellyttää siksi ilmanvaihtoa, jonka arvo laskettuna eri ilman laatua
heikentävien tekijöiden perusteella on suurin. Siten, jos esimerkiksi sisäilman hiilidioksidipitoisuuden
perusteella laskettu ilmanvaihto (lauseke (2.31) ) antaa suurimman lukuarvon, lämmitystehon tarve
saadaan laskettua myös lausekkeesta (2.24) ratkaisemalla PQ,rakennus :

PQ ,lämmitys
missä

c( J / kgK )

(kg / m 3 ) Tin ( C ) Tout ( C )
3600 s / h

qV ,max (m 3 / h) qV ,lämpö (m 3 / h)

(2.25)

qV,max = suurin laskettu ilmanvaihdon arvo (lausekkeista (2.24), (2.31), (2.35) ja (2.44) )
qV,lämpö = lämpötilojen perusteella laskettu ilmanvaihdon arvo (lauseke (2.24) )

Lämpötiloihin perustuvaa ilmanvaihtoa tai rakennuksen lämmitystarvetta laskettaessa lausekkeista
(2.24) ja (2.25) rakennuksen lämmöntuottoon PQ,rakennus sisällytetään eläinten kehosta ympäristöön siirtyvän
suoran lämmön lisäksi eläinten hengityksessä vapautuva latenttilämpö kuten myös itse rakennuksen
latentti lämmöntuotto. Näiden tekijöiden summana saadaan eläinten lämmöntuotto rakennustasolla.
Rakennuksesta riippuu, paljonko rakennuksessa vapautuu latenttia lämpöä, ja tarkemmissa
ilmanvaihtolaskuissa erilaiset rakennukset pitäisi ottaa huomioon fysiikkaan perustuvalla teorialla.
Käytännössä eläinten lämmöntuotto rakennustasolla perustuu erilaisissa rakennuksissa mitattuihin
lämmöntuottoihin ja niistä johdettuihin yleisiin lausekkeisiin.
Eläinten rakennustasolla tuottamasta lämmön määrästä pitää vähentää rakennuksen lämpöhäviöt.
Rakenteiden lämpöhäviöt voidaan kullekin rakenteelle laskea seuraavasti:
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PQ ,lämpöhäviöt
Lausekkeessa

(2.26)

U rakenne Arakenne Trakenne
Urakenne = rakenteen U-arvo (W/(m2 K))
Arakenne = rakenteen pinta-ala (m2)
Trakenne = lämpötilaero rakenteen molemmin puolin ( C)

Rakenteen U-arvo on rakenteen materiaalista riippuva rakenteen lämmöneristystä kuvaava tekijä, joka
kertoo, paljon lämpöä (watteina) siirtyy 1m 2 suuruisen rakenteen läpi, kun lämpötilaero rakenteen
molemmin puolin on 1 C (= 1 K; K = kelvin). U-arvot eri materiaaleille löytyvät erilaisista rakennustekniikan
käsikirjoista. Esimerkiksi Maa- ja metsätalousministeriön sisäilman laatua koskevissa ohjeissa MMM-RMO
on annettu tyypilliset tuotantoeläinrakennusten rakenteiden U-arvot. Esimerkiksi yksinkertaiselle
verhoseinälle voidaan käyttää arvoa U = 10 W/(m2 K) ja kaksinkertaiselle verhoseinälle 1 W/(m2 K).
Yksinkertaisen verhoseinän U-arvo perustuu verhoseinän pinnalla olevan laminaarisen ilmarajakerroksen
lämmöneristävyyteen (rajakerros, katso sivut 15 – 16) kun taas kaksinkertaisen verhoseinän eristystä
parantaa verhoseinäpintojen välinen paksumpi ilmakerros.
Lämpöhäviöt esimerkiksi 70 m leveän ja 5 m korkean verhoseinän tapauksessa ovat seuraavat, kun
verhoseinän ulkopinnalla on oletettu lämpötilaksi kylmän pakkaspäivän takia 20 C ja verhoseinän
sisäpinnalla yksinkertaisen verhoseinän omaavassa pihatossa +3 C ja kaksinkertaisen verhoseinän
omaavassa pihatossa +10 C:
yksinkertaiselle verhoseinälle

PQ ,lämpöhäviöt

10

W
m2 K

70m 5m

23 C

80,5kW

3

W
m2 K

70m 5m

30 C

31,5kW .

ja
kaksinkertaiselle verhoseinälle

PQ ,lämpöhäviöt
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2.1.2.3. Rakennuksen ainetaseet ja sisäilman kaasupitoisuuksiin perustuvat ilmanvaihdon suuruudet
Tuotantoeläinrakennuksen vaatima ilmanvaihto voi määräytyä rakennuksen sisäilman lämpötilan
perusteella (lauseke 2.24) tai sisäilman sisältämien haitallisten aineiden perusteella. Haitallisia aineita
tuotantoeläinrakennuksen sisäilmassa ovat pöly ja erilaiset rakennuksessa tuotetut kaasut, lähinnä
hiilidioksidikaasu, ammoniakkikaasu ja vesihöyry (eli kosteus). Kaikki rakennuksen sisäilman haitallisiin
aineisiin perustuvat ilmanvaihtojen suuruudet saadaan arvioitua ainetaseista. Lämpötasetta vastaten
ainetase voidaan esittää yleisessä muodossa

Pi

qV C i ,in

Lausekkeessa

(2.27)

C i ,out
in = sisäilma
out = korvausilma (ulkoilma)

Pi = sisäilman haitallisen kaasun tai pölyn tuotto rakennuksessa
qV = ilman tilavuusvirta rakennuksesta ulos ja rakennukseen sisälle (m3/s)
C = haitallisen kaasun tai pölyn pitoisuus ilmassa
Ilman sisältämän haitallisen kaasun tai pölyn määrää kuvaavasta yksiköstä riippuu, missä muodossa
lausekkeen (2.27) mukainen ainetaseyhtälö lopulta kirjoitetaan. Useimpia tuotantoeläinrakennusten
sisäilman haitallisten kaasujen (hiilidioksidi, ammoniakki ja rikkivety) pitoisuuksia C mitataan yksiköissä ppm
(parts per million), joka tarkoittaa, että haitallisen kaasun osuus yhdessä kuutiometrissä ilmaa on
miljoonasosa eli 1/1 000 000 kuutiometriä. Siten 1 ppm = 1/1 000 000 m3/m3 = 1 10-6 m3/m3. Ulkoa otetun
korvausilman ammoniakki- ja rikkivetypitoisuudet ovat käytännössä olemattoman pienet (= 0), jollei
eläinrakennuksen naapurissa ole kyseisiä kaasuja päästäviä yksikköjä kuten toisen eläinrakennuksen
poistoilmakanavaa tai lietelantavarastoa. Sen sijaan ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on kasvanut aiemmasta
noin 300 ppm:n pitoisuudesta lähes 400 ppm:n pitoisuuteen 11 kuten seuraava kuva osoittaa.

Kuva 2.7.

Keskimääräinen ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden muutos.

Korvausilman hiilidioksidipitoisuus riippuu myös lähiympäristöstä ja on suurempi vilkkaasti liikennöityjen
teiden varsilla verrattuna ympäristöön, jossa on vähäinen liikenne. Käytännössä voidaan ulkoilman
hiilidioksidipitoisuudelle käyttää arvoa 380 ppm.
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Tuotantoeläinrakennuksen sisäilmaan tuotetaan kaasuja vauhtia Pkaasu , joita mitataan perinteisesti
erilaisissa yksiköissä, ja siksi seuraavassa käsitellään hiilidioksiditase erillään kosteustaseesta. Ammoniakin
tuotto lasketaan muista kaasuista poikkeavasti ja käsitellään siksi myös näistä erikseen.

2.1.2.3.1. Hiilidioksiditase ja sisäilman hiilidioksidipitoisuuteen perustuva ilmanvaihto
Eläinten hengityksen tuottamaa hiilidioksidivirtaa eläinrakennuksen sisäilmaan mitataan yleensä
tilavuusvirtana ja yksiköissä litra/tunti (l/h). Ainetaseen perusyhtälössä (2.27) hiilidioksidin tuotto Pi = PCO2 ja
ilman tilavuusvirta qV ovat molemmat tilavuusvirtoina ja siten samoissa fysiikan perusyksiköissä (m3/s).
Yksikkötarkastelulla hiilidioksiditase on perusyksiköissä

PCO2

qV C CO2 ,in

(2.28)

C CO2 ,out

josta hiilidioksidin tuottoon perustuva ilmanvaihdon suuruus yksiköissä kuutiometriä sekunnissa on
3

qV (m / s)

PCO2 (m 3 / s)
C CO2 ,in (m 3 / m 3 ) C CO2 ,out (m 3 / m 3 )

(2.29)

ja tuntia kohden
3

qV (m / h)

PCO2 (m 3 / h)
C CO2 ,in (m 3 / m 3 ) C CO2 ,out (m 3 / m 3 )

(2.30)

Yksikkömuunnos hiilidioksidin tuottoon (PCO2 ) litra/tunti (l/h; 1 litra = 1 kuutiodesimetri (dm3) =
1/1000 kuutiometriä (m3)) antaa hiilidioksidin tuottoon perustuvalle ilmanvaihdon suuruudelle

qV (m 3 / h)

m3
1000000ppm /( 3 ) PCO2 (l / h)
m
,
3
CCO2 ,in ( ppm) CCO2 ,out ( ppm)
1000 l / m

josta saadaan sieventämällä

qV (m 3 / h)
missä

1000 PCO2 (l / h)
C CO2 ,in ( ppm) C CO2 ,out ( ppm)

(2.31)

qV = (rakennuksen sisäilman ja rakennuksen sisälle tulevan korvausilman
hiilidioksidipitoisuuksien määräämä) ilmanvaihdon suuruus (m3/h)
PCO2 = eläinrakennuksessa sisäilmaan tuotettu hiilidioksidikaasun virta (l/h)
1000 = yksikkömuunnoksista tuleva tekijä
CCO2,in = rakennuksen sisäilman hiilidioksidikaasun pitoisuus (ppm)
CCO2,out = rakennuksen sisälle tulevan korvausilman (ulkoilman)
hiilidioksidikaasun pitoisuus 380 ppm
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Tuotantoeläinrakennuksen sisäilmaan tulee hiilidioksidia eniten eläinten (ja ihmisten) uloshengityksessä
mutta hiilidioksidia emittoituu myös rakennuksessa olevasta lannasta ja virtsasta kuten lattioilla olevasta
eläinten jätöksestä ja rakennuksen alla olevasta lattiaritilällä varustetusta lietelantakuilusta. Ottamalla
huomioon rakennuksen muista lähteistä kuin itse eläimistä emittoituvat hiilidioksidin määrät puhutaan
eläinten tuottamasta hiilidioksidituotosta rakennustasolla (lausekkeen (2.31) termi PCO2 ).

2.1.2.3.2. Ammoniakkitase ja sisäilman ammoniakkipitoisuuteen perustuva ilmanvaihto
Muita tuotantoeläinrakennuksissa erittyviä haitallisia kaasuja, joiden pitoisuutta mitataan ppmyksiköissä, ovat metaani- ja ammoniakkipäästöt. Ammoniakkia erittyy märästä lannasta ja virtsasta
bakteeritoiminnan kautta, kun metaania erittyy nautaeläinten ruoansulatuksessa mutta myös hiilipitoisten
aineiden hajotessa anaerobisesti.
Kyseisessä projektissa ei tutkittu metaanipäästöjen vaikutusta ilmanvaihtoon, mutta arvioitiin
ammoniakkipäästöihin perustuvaa ilmanvaihtoa aiemmin kehitetyn laskennallisen ammoniakkiemissiota
kuvaavan mallin avulla 12 . Kehitetty malli perustuu mittauksiin, joilla tutkittiin ammoniakin emissiota
märästä lannasta kylmäpihatoissa 12 . Ammoniakin emissioon vaikuttavat lannan happamuus (pH), lannan
lämpötila T sekä lannassa olevan typen määrä CTAN seuraavalla tavalla

j NH 3
missä

g
m2h

CTAN

k NH 3 10

T ( C)
pH 8
20

0,03 10

T ( C)
pH 8
20

CTAN (kg / m 3 )
(mm)

(2.32)

jNH3 = emittoituvan ammoniakkivirran tiheys (perusyksikkö kg/(m2s) )
CTAN = lannan ammoniakkitypen (ammoniacal nitrogen, AN) kokonais(total, T)pitoisuus;
3 kg/m3 FRED paperi 2010 ; ilmanvaihtolaskurissa 5 kg/m3 maksimaaliselle ammoniakin
tuotolle
kNH3 = ammoniakkikaasun siirtymiskerroin lannan pinnasta ilmaan (m/s);
ilmanvaihtolaskurissa 0,01 m/s 12
T = lannan pinnan lämpötila ( C)
pH = lannan pinnan pH-arvo (7 : neutraali, alle 7 : hapan ja yli 7 : emäksinen;
ilmanvaihtolaskurissa on käytetty arvoa pH = 8)
= lannan pinnalla olevan liikkumattoman rajakerroksen (ilma, kate) paksuus (m)

Lauseke perustuu aineen siirtymisen fysiikkaan eli Fickin lakiin, joka taas perustuu aineen diffuusioon
pinnalta, jolloin ammoniakin siirtymiskerroin pinnasta ilmaan kNH3 voidaan lausua ammoniakin
diffuusiokertoimen DNH3 ja lannan pinnalla olevan rajakerroksen paksuuden avulla seuraavasti

k NH 3

D NH 3

.

(2.33)

Ammoniakkikaasu, jota syntyy lannassa, diffundoituu ensin lannan sisältä sen pinnalle ja lannan pinnalla
olevan rajakerroksen läpi eläinrakennuksen sisäilmaan.
Rajakerroksen paksuuden mittaukset 12 navetassa tuottivat tulokseksi ammoniakin
siirtymiskertoimelle lannan pinnasta rakennuksen ilmaan arvon kNH3 = 0,01 m/s. Jos ammoniakin
diffuusiokerroin lannan pinnasta ilmaan on luokkaa 2,86 10-5 m2/s, rajakerroksen paksuudeksi saadaan
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noin 3 mm. Rajakerroksen paksuuteen vaikuttavat lannan yläpuolisen ilmavirtauksen suunta ja suuruus
sekä pinnan kattaminen oljilla tai muulla sopivalla ainekerroksella. Vaikka emissioyhtälön parametrit kNH3 ja
ovat navettamittauksista eivätkä suoraan sovellu muihin eläinrakennuksiin, navettaparametreilla laskettu
tulos antaa ehdottoman maksimin muiden tuotantoeläinrakennusten ammoniakkituotoille ja edelleen
maksimaalisen ammoniakkiemissioihin perustuvan ilmanvaihdon suuruuden.
Yllä oleva lauseke (2.32) kertoo myös suoraan, että ammoniakin emissio lannasta pienenee, kun
vähennetään lannan typpipitoisuutta (CTAN) eläimille syötettävän rehun avulla ja/tai kasvatetaan
rajakerroksen paksuutta ( ) peittämällä lanta katteella ja/tai pienennetään eksponenttia

T ( C)
20

pH

eli jäähdytetään lantaa (T laskee) ja/tai sekoitetaan lantaan esimerkiksi hapanta turvetta (pienennetään
happamuutta pH). Käytännössä lantaa ei voi kuitenkaan jäähdyttää kovin paljon lannan rakenteen
muuttuessa juoksevasta juoksemattomaksi, jolloin lanta ei painovoimaisesti siirry kunnolla lantavarastoon
vaan jää lantakuiluun.
Tuotantoeläinrakennuksessa märästä lannasta emittoituva ammoniakkivirta yksiköissä g/h saadaan
arvioitua kertomalla ammoniakin emissio märän lannan peitossa olevan lattian pinta-alalla

PNH 3 ( g / h)

j NH 3 (

g
) Alattia (m 2 )
m 2h

(2.34)

Ammoniakin emissioon perustuva ilmanvaihto on siten

PNH 3 ( g / h) 10 6 ppm /(m 3 / m 3 )

3

qV (m / h)
NH 3

missä

NH3

( g / m 3 ) C NH 3 ,in ( ppm) C NH 3 ,out ( ppm)

(2.35)

= 681,3 g/m3 = ammoniakkikaasun tiheys

CNH3,in = ammoniakkipitoisuus rakennuksen sisäilmassa (ppm)
CNH3,out = korvausilman (ulkoilman) ammoniakkipitoisuus 0 ppm
Ulkoilman ammoniakkipitoisuus CNH3,out voidaan käytännössä unohtaa ammoniakkiin perustuvan
ilmanvaihdon arvioinnissa, jollei eläinsuojan korvausilman sisäänottoaukon vieressä ole
ammoniakkipäästöjen ulostulokanavaa.

2.1.2.3.3. Kosteustase ja sisäilman kosteuteen perustuva ilmanvaihto
Kosteuden eli vesihöyryn taseyhtälö poikkeaa muiden kaasujen taseyhtälöstä, koska ilman sitomaa
vesihöyryä ei mitata ppm-yksiköissä vaan joko suhteellisena kosteutena RH (relative humidity)
prosenttiyksiköissä (%), joka ilman vallitsevassa lämpötilassa ilmoittaa vesihöyryn prosentuaalisen määrän
ilmassa, tai vesisisältönä (eli absoluuttisena kosteutena) x, joka vallitsevassa ilman lämpötilassa ja
suhteellisessa kosteudessa tarkoittaa veden määrää (massaa grammoina tai kilogrammoina) yhdessä
kilogrammassa kuivaa ilmaa, siis yksiköissä g/kg tai kg/kg. Ilman kyky sitoa vesihöyryä riippuu ilman
paineesta ja ilman lämpötilasta Mollierin diagrammin mukaisesti, josta on ohessa esimerkki.
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8,

Kuva 2.8.

Mollierin diagrammi

Mitä lämpimämpää ilma (mitä korkeampi kuiva lämpötila) on, sitä enemmän on ilmassa vettä tietyssä
ilman suhteellisessa kosteudessa, mikä nähdään kulkemalla jotain ilmankosteuskäyrää (diagrammissa käyrät) pitkin. Esimerkiksi ilman suhteellisen kosteuden ollessa 70 % (diagrammissa = 0,70) Mollierin
diagrammista katsottuna lämpötilaltaan 0 C oleva ilma pystyy sitomaan vettä noin 2,5 g/kg (0,0025 kg/kg),
kun lämpötilaltaan +20 C oleva ilma kykenee sitomaan vettä noin 4-kertaisen määrän eli 10 g/kg (0,01
kg/kg).
Mollierin diagrammi on käyttökelpoinen arvioitaessa ilmassa olevan veden määrää yksittäistapauksissa.
Sen sijaan laskennallisissa ilmanvaihtolaskureissa täytyy ilmassa olevan veden määrä x olla laskettavissa
ilman ominaisuuksia mittaavista suureista, joita ovat ilman suhteellinen kosteus RH ja ilman lämpötila t.
Seuraavassa esitetään tämä yhteys ja vasta sen jälkeen varsinainen kosteustaseyhtälö (lauseke 2.42).
Lukija voi halutessaan siirtyä suoraan sivulle 31 lausekkeeseen (2.42), jollei lukijalla ole tarvetta
tutustua teoriaan, joka kytkee ilman sisältämän vesihöyryn määrän ilman suhteelliseen kosteuteen ja
lämpötilaan.
Ilman suhteellinen kosteus RH tietyssä ilman lämpötilassa ja kosteudessa määritellään ilman sisältämän
vesihöyryn osapaineen (eli vallitsevan höyrynpaineen) pH2O ja samassa lämpötilassa olevan kylläisen ilman
sisältämän vesihöyryn osapaineen (eli kylläisen vesihöyryn paineen) pkylläinen avulla seuraavasti

RH (%)

p H 2O
p kylläinen

(2.36)

100
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Kylläisellä ilmalla tarkoitetaan ilmaa, johon on sitoutunut niin paljon vettä kuin siihen voi sitoutua
vallitsevissa olosuhteissa (paineessa ja lämpötilassa), eli kylläisen ilman suhteellinen kosteus RH = 100 %.
Vesihöyryn osapaineet vallitsevissa olosuhteissa pH2O ja kylläisessä ilmassa pkylläinen kytkeytyvät edelleen
ilman sisältämän veden (vesihöyryn) määrään eli ilman vallitsevaan vesisisältöön xH2O ja kylläisen ilman
vesisisältöön xkylläinen seuraavasti

x H 2O

p H 2O

18
29

x kylläinen

p

18
29

(2.37a)

p H 2O

p kylläinen
p

(2.37b)

p kylläinen

Lausekkeissa (2.37a) ja (2.37b) paine p on käytännössä vakiona pysyvä vallitseva ilmanpaine (noin 1 atm
100 000 Pa = 105 Pa = 100 kPa). Luvut 18 ja 29 lausekkeissa ovat veden (H 2O) ja ilman keskimääräiset
molekyylipainot yksiköissä gramma (g).
Ratkaisemalla osapaineet pH2O ja pkylläinen yhtälöistä (2.37a) ja (2.37b) sekä sijoittamalla ne yhtälöön
(2.36) saadaan ilman suhteellisen kosteuden RH ja ilman vesisisältöjen xH2O ja xkylläinen välille likimääräinen
yhteys

RH (%)

x H 2O
x kylläinen

(2.38)

100

Likimääräisyys seuraa oletuksesta, että vesihöyryn osapaineet pH2O ja pkylläinen ovat vallitsevaa ilmanpainetta
p paljon pienempiä, jolloin lausekkeiden (2.37a) ja (2.37b) nimittäjät ovat p pH2O p ja p pkylläinen p.
Kyseinen oletus on selkeästi voimassa tuotantoeläinrakennusten sisäilman ja rakennukseen tulevan
korvausilman lämpötila-alueilla (keskimäärin välillä 20 C - +30 C), kuten oheinen kuva kylläisen ilman
vesihöyryn osapaineen pkylläinen ja vesisisällön xkylläinen yhteydestä ilman lämpötilaan näyttää. Ilman
vesihöyryn osapaine on aina korkeintaan kylläisen ilman vesihöyryn osapaineen suuruinen (pH2O pkylläinen).
p = 100 kPa

Kuva 2.9. Kylläisen ilman vesihöyryn paineen ja vesisisällön riippuvuus ilman lämpötilasta

Lausekkeesta (2.38) saadaan lopulta ilman vesisisältö xH2O ilman kosteuden RH avulla hyödyntämällä
vielä kylläisen ilman vesisisällön xkylläinen ja vesihöyryn osapaineen pkylläinen välistä yhteyttä (2.37b)
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x H 2O

RH
100

x kylläinen

RH
100

18
29

p kylläinen

(2.39)

p

Täten eläinsuojan sisäilman ja korvausilman vesisisällöt xH2O,in ja xH2O,out yksiköissä kg/kg ovat

x H 2O ,in (kg / kg )

x H 2O ,out (kg / kg )
Lausekkeissa

RH in
100

RH in
100

x kylläinen,in

RH out
100

x kylläinen,out

18
29

RH out
100

p kylläinen ,in

(2.40a)

pin
18
29

p kylläinen, out
p out

(2.40b)

in = sisäilma
out = korvausilma (ulkoilma)
x = ilman vesisisältö (kg/kg, yksikkö g/kg = kg/kg

1000 = 10-3 kg/kg)

RH = ilman suhteellinen kosteus (%)
pkylläinen = kylläisen ilman sitoman vesihöyryn osapaine (Pa)
p = vallitseva ilmanpaine (Pa; noin 1 atm

100 000 Pa)

Kylläinen höyrynpaine pkylläinen riippuu vielä ilman lämpötilasta ja voidaan kirjoittaa eläinrakennuksen
sisäilmalle pkylläinen,in ja korvausilmalle pkylläinen,out seuraavasti CIGR :
A BTin CTin2 DTin3 ETin4

p kylläinen ,in ( Pa )

R e

FTin GTin2

(2.41a)

2
3
4
A BTout CT out
DTout
ETout

p kylläinen , out ( Pa )
Kertoimet ovat seuraavat:

R e

2
FT out GTout

R = 22105649,25 (Pa)
A = -27405,526
B = 97,5413 (1/K)
C = -0,146244 (1/K2)
D = 0,00012558 (1/K3)
E = -0,000000048502 (1/K4)
F = 4,34903 (1/K)
G = 0,0039381 (1/K2)
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(2.41b)

Lausekkeiden (2.40a) ja (2.40b) mukaisia sisä- ja korvausilman vesisisältöjä laskettaessa käytetään
vallitseville sisä- ja korvausilman paineille pin ja pout samaa keskimääräistä ilmanpaineen arvoa 1 atm =
100 000 Pa, koska ilmanpaineen vaihtelut laskujen lämpötila-alueilla ovat pienet. Ali- tai ylipaineistettua
koneellista ilmanvaihtoa käytettäessä syntyvää paine-eroa sisä- ja korvausilman välillä ei myöskään oteta
huomioon. Lisäksi lämpötila T on lausekkeissa (2.41a) ja (2.41b) sijoitettava yksiköissä kelvin, joka saadaan
lisäämällä Celsius-asteissa mitattuun lämpötilaan luku 273,15.

Vesihöyryn tuotto tuotantoeläinrakennuksissa mitataan yleensä yksiköissä gramma/tunti (g/h). Siten
fysiikan perusyksiköissä kosteustase voidaan kirjoittaa muodossa

PH 2O
missä

qV

x H 2O ,in

(2.42)

x H 2O ,out

in = sisäilma
out = korvausilma (ulkoilma)
PH2O = vesihöyryn (kosteuden) tuotto rakennuksessa (kg/s)
qV = ilman tilavuusvirta rakennuksesta ulos ja rakennukseen sisälle (m3/s)
= ilman tiheys = 1,20 – 1,29 kg/m3 ilman lämpötilasta riippuen
x = absoluuttinen kosteus, vesisisältö kuivassa ilmassa (kg/kg).

Tästä ilmankosteuteen perustuvalle ilmanvaihdon suuruudelle perusyksiköissä saadaan

qV (m 3 / s )

PH 2O (kg / s )
3

(kg / m )

x H 2 O ,in (kg / kg ) x H 2O ,out (kg / kg )

(2.43)

Yksikkömuunnosten kautta ilman kosteuteen (vesihöyryn määrään) perustuva ilmanvaihto on

qV (m 3 / h)
missä

PH 2O ( g / h)
3

(kg / m )

x H 2O ,in g / kg

x H 2O ,out ( g / kg )

(2.44)

qV = (rakennuksen sisäilman ja rakennuksen sisälle tulevan korvausilman kosteuksien
määräämä) ilmanvaihdon suuruus (m3/h)
PH2O = vesihöyryn (kosteuden) tuotto rakennuksessa (g/h)
= ilman tiheys = 1,20 – 1,29 kg/m3 ilman lämpötilasta riippuen
xH2O,in = rakennuksen sisäilman absoluuttinen kosteus(vesisisältö kuivassa ilmassa) (g/kg)
xH2O,out = rakennuksen sisälle tulevan korvausilman absoluuttinen kosteus( vesisisältö
kuivassa ilmassa) (g/kg)
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Tuotantoeläinrakennuksessa tuotettu kosteus PH2O koostuu eläinten (ja ihmisten) hengittäessä
hengitysteiden kosteilta limakalvoilta höyrystyvästä vedestä sekä rakennuksen ja kostutettujen eläinten
märistä pinnoista ilmaan höyrystyneestä vesihöyrystä.
Käytännössä ilman vesipitoisuudet xH2O,in ja xH2O,out lasketaan sisä- ja korvausilman suhteellisten kosteuksien
RHin ja RHout avulla, jotka voidaan joko mitata tai ulkoilman kosteus saada läheiseltä sääasemalta tai muusta
lähteestä. Sisä- ja korvausilman vesisisällöt lasketaan lausekkeista (2.40a ja 2.40b) sekä (2.41a ja 2.41b).

Märiltä pinnoilta kuten hengitysteiden limakalvoilta, märältä iholta tai avoimista vesipinnoista
höyrystyvän kosteuden voi kussakin tapauksessa laskea seuraavalla lausekkeella

P ( g / h)
missä

D H 2O ( m 2 / s )
(m)

A(m 2 )

(kg / m 3 )

x (kg / kg )

1000 g / kg 3600 s / h

(2.45)

DH2O = veden diffuusiokerroin ilmassa = 2,8x10-5 m2/s
= märällä pinnalla olevan rajakerroksen paksuus (m)
A = märän pinnan pinta-ala (m2)
= ilman tiheys = 1,2 – 1,29 kg/m 3 tuotantoeläinrakennuksen sisälämpötiloissa
x = märällä pinnalla (RH = 100%) olevan veden määrän ja rakennuksen sisäilman
vallitsevassa kosteudessa ja lämpötilassa sisältämän veden määrän erotus (kg/kg)
1000 g/kg ja 3600 s/h = yksikkömuunnokseen liittyviä tekijöitä

Käytännössä tuotantoeläinrakennuksissa tuotetut kosteudet PH2O perustuvat erilaisissa rakennuksissa
tehtyihin mittauksiin ja niihin sovitettuihin tuloksiin.
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2.2. Kokeelliset menetelmät: Ilmanlaadun tarkkailu
Tutkimuksessa suoritettiin myös jatkuvia mittauksia kolmella tuotantoeläintilalla (yksi lihasikatila, yksi
broileritila ja yksi kanala). Navettamittauksia oli lypsylehmätiloilta aiemmilta vuosilta.
Mittaussysteemit eri eläinsuojissa olivat joitain anturimuutoksia lukuun ottamatta samanlaiset kuin
Helsingin yliopiston Agroteknologian laitoksen (nyk. Maataloustieteiden laitoksen) aiemmissa EU INTERREG
IIIA/Suomi-Viro-hankkeissa (Interrobo vuosina 2003 – 2005 ja Ecostall vuosina 2005 – 2007) ja MMM:n
rahoittamassa Kartek-hankkeessa vuosina 2005 – 2007 kehitetyt laitteistot, joista toinen oli kylmäpihatossa
ja toinen puolilämpimässä verhoseinänavetassa. Systeemit koostuivat mittausyksiköstä ja siihen kytketyistä
antureista 12 . Mittausyksikkö oli sijoitettu 1m 1m kokoiselle vanerilevylle. Samalla levyllä oli myös GPRSlähetin (A-lab Oy:n AWS-CORE) ja osa antureista. Kaikki kytkennät oli suojattu pölyltä ja kosteudelta.
Jatkuvissa mittauksissa mitattiin rakennusten sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta sekä
hiilidioksidipitoisuutta. Sika- ja broileritilalla mitattiin myös sisäilman ammoniakkipitoisuutta.
Korvausilmaan liittyvistä tekijöistä mitattiin ulkoilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Mittaukset
suoritettiin 30 minuutin välein vuorokauden ympäri ja tulokset lähetettiin GPRS-lähettimen avulla A-lab
Oy:n tietokantapalvelimelle, josta tuloksia voitiin internetin avulla katsoa ja tallentaa muun muassa Exceltiedostoina jatkokäsittelyä varten. Ohessa on kuva näkymästä internetissä (lihasikala).

Kuva 2.10. Esimerkki jatkuvien mittausten internet- sivusta
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Yllä olevan esimerkin internet-sivu kertoo, että kyseessä on sikalan sisälämpötila ajalta marraskuusta
2009 helmikuuhun 2010. Sivulla on myös tieto anturista (PT1000), minkä lisäksi ohjelma ilmoittaa
tarkastelun kohteena olevalta ajalta mitatun suureen minimi- ja maksimiarvot (Min ja Max) sekä laskee
keskiarvon (Average). Sivulla nähdään myös valitun ajanjakson ensimmäinen ja viimeinen tulos (First ja
Last). Mittalaite antureineen näkyy internet-sivun oikeassa ylänurkassa olevassa kuvassa sikojen yläpuolella.
Mittauksilla saatiin päivittäiset mitattujen suureiden vaihtelut normaalisti hoidettavilla
tuotantoeläintiloilla. Tärkeä tavoite oli myös saada lisätietoa tiloilla suoritettaviin jatkuviin mittauksiin
liittyvistä seikoista, koska on todennäköistä, että EU:lta tulee mittauksiin liittyviä suosituksia koskien
eläinten hyvinvointia. Welfare Quality-hankkeen 13,14,15 tutkijat tulivat nimittäin johtopäätökseen, että
tulevaisuudessa eläinsuojien ilmanvaihto ja sen mahdollinen automaattinen säätö määräytyisivät
mittausten perusteella, mihin kyseinen tutkimus vastasi osin tuloksillaan.
Mittauksilla testattiin myös kehitteillä olevaa ammoniakkianturia (Figaro TSG2444). Ammoniakin
mittaus osoittautui ongelmalliseksi, ja tulosten tulkinta jäi osin epäselväksi kehitteillä olevan anturin
tapauksessa. Kirjallisuudesta löytyi myös myöhemmin julkaisuja, joissa oli tultu samaan tulokseen
ammoniakkipitoisuuksien mittaamisvaikeudesta eri antureiden antaessa erilaisia tuloksia samoista
kohteista. Hankkeeseen kuuluvien ja Virossa suoritettujen mittausten perusteella tultiin kuitenkin
lopputulokseen, ettei ammoniakki ole ongelma tiloilla, jos ilmanlaatu on hyvä lämmön, kosteuden ja
hiilidioksidin tuoton perusteella. Tilanne muuttuu, jos eläimet elävät omassa lannassaan eikä lantaa ole
katettu oljilla tai muulla sopivalla aineella ammoniakkiemissioiden pienentämiseksi.
Hiilidioksidin mittaus on helppoa ja anturit ovat edullisia. Ehdottomasti suurin hiilidioksidin lähde
tuotantoeläinrakennuksissa on eläinten hengittäessä vapauttama hiilidioksidi. Lisäksi hiilidioksidin tuotto
hengityksessä on suhteellisen riippumatonta tuotantoeläinrakennuksen olosuhteista, minkä vuoksi
mitattuja hiilidioksidipitoisuuksia hyödynnetäänkin yleisesti vallitsevan ilmanvaihdon suuruuden
arvioinnissa.
Mitattujen tulosten käyttökelpoisuuden takaamiseksi on myös pidettävä huolta, että anturit ovat
oikeissa paikoissa. Eläinten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että eläinten hengitystasolla ilma on riittävän
hyvälaatuista. Optimaalisesti anturit täytyisi sijoittaa eläinten päiden korkeuksille mutta eläinten
ulottumattomiin. Esimerkiksi siipikarjan tapauksessa antureita pitäisi lattiakanaloissa olla lähellä lattiatasoa
mutta myös orsien korkeuksilla ja monitasokanaloissa kaikilla tasoilla. Periaatteessa pitää ottaa huomioon
myös ilmassa olevien kaasujen erilainen paino. Ilman molekyylipaino on noin 29 grammaa (g), ammoniakin
17 g, veden 18 g ja hiilidioksidin 44 g. Hiilidioksidi on siten ilmaa raskaampi kaasu ja tyynissä olosuhteissa
painuu matalammalle, kun taas ammoniakki ja vesihöyry ilmaa keveämpinä kaasuina nousevat ylemmäksi.
Koneellisessa ilmanvaihdossa tuotantoeläinrakennuksen sisäilma ei kuitenkaan pysy paikallaan, ja kaasut
kulkevat ilman mukana sisäilman poistoaukoille. Ilman kierrosta huolimatta rakennuksen sisäilma ei ole
tasalaatuista, vaan rakennuksesta ja ilmanvaihdosta riippuen haitallisia kaasuja ja pölyä voi kerääntyä
tiettyihin rakennuksen osiin enemmän kuin muualle rakennukseen.
Mittauksiin käytettiin seuraavia anturityyppejä: Lämpötilan mittauksiin PT1000, ilman suhteellisen
kosteuden (RH) mittauksiin HIH-4000, hiilidioksidipitoisuuden mittauksiin SenseAir ja ammoniakin
mittauksiin Honeywell sekä kehitteillä oleva Figaron TSG2444. Mittaustuloksista lämpötila rekisteröitiin
Celsius-asteina ( C), suhteellinen kosteus prosentteina (%), hiilidioksidipitoisuus yksiköissä ppm ja
ammoniakin osalta Honeywell-tulokset yksiköissä ppm ja Figaron kehitteillä oleva anturin TSG2444 tulokset
jännitteenä (voltti, V). TSG2444-anturin tulos täytyi siten muuntaa ppm-yksikköihin, mikä tuotti ongelmia
ohjeiden tulkintavaikeuksien vuoksi, kun osa yksikkömuunnetuista tuloksista osoittautui epärealistisen
suuriksi. Seuraavassa esitellään jatkuviin mittauksiin käytetyt anturit lyhyesti.
PT1000 lämpötila-anturit perustuvat platinasta tehdyn vastuslangan resistanssin lämpötilasta riippuviin
vaihteluihin. Käytännössä yleisimmin käytetty PT-anturi on PT100, jonka platinalangan resistanssi on 100
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ohmia ( ) ympäristön lämpötilassa 0 C, kun PT1000-anturin platinalangan resistanssi on 1000 ohmia
lämpötilassa 0 C. PT1000-anturi on siten herkempi havaitsemaan pienempiä lämpötilamuutoksia
verrattuna PT100-anturiin.

HIH-4000 kosteusanturit perustuvat tarkoitukseen sopivan polymeerimateriaalin kapasitanssin
muuttumiseen Anturit rekisteröivät suhteellisen kosteuden (RH) jännitteenä (voltteina), joka on muunnettu
RH-yksikköön % kalibrointimittauksilla. Anturin antojännitteen ja suhteellisen kosteuden välinen riippuvuus
on lineaarinen.

Pienetkin kaasupitoisuudet ovat helpoiten analysoitavissa infrapuna(IR)spektroskopialla, joka perustuu
molekyylien kuten hiilidioksidin (CO2, rakennekaavana O=C=O) värähdysten tuottamiin spektrivöihin.
Näytteessä oleva kaasumäärä saadaan absorptiospektrin värähdystä vastaavan spektrivyön intensiteetistä
(pinta-alasta). Tutkittavan kaasun kvantitatiiviseen analyysiin käytetään yleensä voimakkaan intensiteetin
omaavaa (IR-aktiivisen värähdyksen) spektrivyötä kuten hiilidioksidin tapauksessa (C=O) epäsymmetristä
venytysvärähdystä tai CO2 taivutusvärähdystä (kuvat alla). Nuolet alla olevassa kuvassa näyttävät
hiilidioksidimolekyylin hiili(C)- ja happi(O)atomien liikkumissuunnat kussakin molekyylin värähdyksessä.
Symmetrinen C=O venytysvärähdys ei ole IR-aktiivinen eikä siten näy IR-spektrissä.

Alla on kuva kasvihuonekaasuina tunnettujen hiilidioksidin (CO2, punaisena), metaanin (CH4,lilana),
typpioksidin (N2O, vihreänä) ja veden (H2O, sinisenä) IR-spektreistä. Spektrometrin erotuskyvystä riippuen
useampaa kaasua analysoitaessa samanaikaisesti on analyysiin valittava kaasujen toisistaan selvästi eroavat
spektrivyöt. Tuotantoeläinrakennusten sisäilman haitallisten kaasujen osalta hyvä spektrivyö veden
tapauksessa on H O H taivutusvärähdys alueella 1600 cm-1, metaanin tapauksessa C H venytysvärähdys
alueella 3000 cm-1, ja hiilidioksidin tapauksessa C=O venytysvärähdys alueella 2400 cm-1 tai O C O
taivutusvärähdys alueella 700 cm-1.
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Kuva 2.11. Kasvihuonekaasujen infrapuna-absorptiospektrit.

Tutkimuksen mittauksista hiilidioksidipitoisuuden mittauksessa käytetty SenseAir -anturi analysoi
pitoisuutta infrapunaspektroskopialla ja muuntaa tuloksen sähköiseksi jännite/virta signaaliksi, jonka yhteys
pitoisuusyksikköön ppm on määritetty kalibrointimittauksilla.

Figaron ammoniakkianturit perustuvat puolijohdetekniikkaan, jossa havainnoidun kaasun pitoisuus
kytkeytyy anturin sähkönjohtavuuden muutokseen. Alla Figaron kaasuantureita:

Mittayksiköt tiloille rakensi Agroteknologian laitoksella vuonna 2009 kesätöitä tehnyt opiskelija Olli
Niskanen. Automaattiseen rekisteröintiin ja tiedon siirtoon liittyvän ohjelmiston hoiti A-lab Oy.
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2.3. Tutkimuksen aineisto
Tutkimuksen lopputuloksena kirjoitettiin ilmanvaihdon laskemiseen Excel-ohjelmat eri
tuotantosuunnille, jotka perustuvat CIGR 1984-selvityksen 10 mukaisiin tuotantoeläinten lämmön ja
kaasujen tuottoihin rakennustasolla. Rakennustaso siis tarkoittaa, että lämmön- ja kaasujen tuotot
koostuvat itse eläinten tuottojen lisäksi myös rakennuksen tuotoista, jotka luonnollisesti riippuvat
rakennustyypistä ja tilan hoitotavoista. CIGR 1984-selvityksessä annetut lausekkeet ja valmiiksi lasketut
numeroarvot ovat keskimääräisiä arvioita erilaisten rakennusten tuotoista.

2.3.1

Rakennuksen lämmöntuotot

Lämpötilaan perustuva ilmanvaihto lasketaan seuraavalla raportissa jo aiemmin esitetyllä lausekkeella

qV (m 3 / h)

3600 s / h PQ , rakennus (W )
c( J / kgK )

(kg / m 3 )

Tin ( C ) Tout ( C )

missä PQ,rakennus tarkoittaa eläinten ympäristöönsä luovuttamaa liikalämpöä rakennustasolla. Tämä
luovutettu liikalämpö on eläinten suoraa lämmöntuottoa eläinten kokonaislämmöntuoton jakaantuessa
suoran ja latentin lämmöntuoton kesken.
Lämmöntuottoja eri tuotantovaiheille on annettu CIGR 1984-selvityksen lisäksi uudemmassa CIGR:n
selvityksessä vuodelta 2002 16 sekä tietyille roduille ja ikä- tai kokoluokille ASABEn selvityksessä vuodelta
2008 17 . Molemmat CIGR-selvitykset antavat lausekkeet eläinkohtaisten kokonaislämmöntuottojen
laskemiseksi termoneutraalilla alueella 10 tai lämpötilassa +20 C 16 . Lasketut kokonaislämmöntuotot
eläintä kohden tulee ensin korjata eläinten ympäristön todellista lämpötilaa vastaaviksi ja sen jälkeen
osittaa suoraksi ja latentiksi lämmöntuotoksi lämpötilasta riippuvan ilmanvaihdon arvioimiseksi
rakennuksen sisälämpötilassa.
CIGR 1984-selvitys antaa myös kaikki lämmöntuotot valmiiksi laskettuina ja lämpötilakorjattuina
arvoina valituille eläinrakennusten sisälämpötiloille ja kunkin tuotantosuunnan eläinten tyypillisille
elopainoille. Lisäksi CIGR 1984-selvitys antaa hiilidioksidin ja kosteuden tuotot kaikille tuotantosuunnille.
CIGR 2002-selvitys käsittelee lämmöntuottolausekkeiden lisäksi myös eläimen aktiviteetin vaikutusta
lämmöntuottoihin. Sen sijaan CIGR 2002-selvitys ei sisällä kosteuden eikä hiilidioksidin tuottoa. ASABEn
selvityksessä on taas kokoelma julkaistuista lämmön (kokonais- ja suora) ja kosteuden tuotoista
numeroarvoina mutta ei hiilidioksidin tuottoja. ASABE:n taulukosta löytyvät myös numeroarvoja vastaavat
eläinten ikä- ja/tai painoluokat samoin kuin eläinrakennuksen sisälämpötila. Ajallisesti tuoreimpana
ASABE:n selvityksen sisältämät lämmön ja kosteuden tuotot todistivat, että tuoreimmat tuottoja koskevat
tulokset ovat 1970-luvulta ja siten nykyisille tuotantoeläimille todennäköisesti liian pieniä eläinten kokojen
ja tuotosmäärien kasvamisen myötä. Kirjallisuudesta löytyy myös yksittäisiä artikkeleja, jotka käsittelevät
jonkin rodun lämmöntuottoa mutta joista ei ollut hyötyä kyseiseen tutkimukseen, jonka tarkoituksena oli
arvioida ilmanvaihtoa useille eri tuotantosuunnille.
Aineistosta yksinkertaisin käyttää oli CIGR 1984-selvityksen taulukoidut tulokset. Selvityksessä on
sisälämpötiloiksi valittu kesäajalle +30 C kaikissa tuotantomuodoissa, mikä ei välttämättä toteudu Suomen
oloissa joka kesä mutta mitä voidaan pitää ilmanvaihtojärjestelmän mitoitukseen sopivana sisäilman
maksimilämpötilana. Talviajan eläinsuojien sisälämpötiloiksi oli selvitykseen valittu työryhmän toimesta
Euroopassa tyypillisiä lämpötiloja kuten nautakarjalle +10 C, porsaille elopainosta riippuen 20 – 28 C,
lihasioille myös elopainosta riippuen 13 – 17 C, tiineille emakoille ja karjuille +15 C, imettäville emakoille
+18 C, broilereille elopainosta riippuen 18 – 30 C ja muniville häkkikanoille +18 C. Lämpötilakorjattuja
lämmöntuoton arvoja oli laskettu kunkin tuotantosuunnan muutamalle tyypilliselle elopainolle.
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Tutkimuksessa näitä hyödynnettiin sovittamalla arvoihin käyrät eläinten elopainon funktiona, joista suoran
lämmöntuoton tulokset (yksiköissä watti, W) samoin kuin sovitusten hyvyydet on annettu taulukossa 2.1
kullekin tarkastellulle tuotantosuunnalle. Taulukossa 2.1. ovat myös CIGR 1984-selvityksen käyttämät
eläinrakennusten sisälämpötilat ja tuotantosuuntien elopainoalueet, joilla taulukoidut lausekkeet pätevät.
Lämmöntuotot ovat rakennustasolla, mikä siis tarkoittaa rakennustyypin ja eläinten pitoon liittyvien
ruokinta- ja lannanpoistosysteemien huomioon ottamista eläinrakennuksen lämmöntuotossa. Taulukon 2.1
lausekkeista lasketut lämmöntuotot ovat eläintä kohti, joten koko tuotantoeläinrakennuksen suoraa
lämmöntuottoa laskettaessa tulos on kerrottava eläinten lukumäärällä. Todettakoon vielä, että
tuotantoeläinrakennuksella tarkoitetaan tuotantosuunnasta riippuen saman mikroilmaston omaavaa
eläinhallia tai muusta tilasta eristettyä erillistä tuotanto-osastoa.
Tuotantosuunta

Sisälämpötila ( C)
(talviolosuhteet)

Elopainoalue (kg)

Suora lämmöntuotto; talvi (W)

Suora lämmöntuotto;
mitoitus: +30 C (W)

Hiehovasikat ja
uudistushiehot

10

50 – 500

4,2343m0,8197
(R2 = 0,9995)

1,6356m0,8215
(R2 = 0,9993)

Lypsylehmät
(20 kg maitoa/vrk)

10

400 – 700

63,418m0,4203
(R2 = 0,9977)

25,762m0,4143
(R2 = 0,9957)

Lihanaudat

10

50 – 500

3,8207m0,8560
(R2 = 0,9987)

1,4796m0,8578
(R2 = 0,9984)

Porsaat ja lihasiat

28 – 13 a

2 – 100

4,6857m0,8338
(R2 = 0,9936)

3,9000m0,6658
(R2 = 0,9963)

Joutilaat emakot,
(56 vrk tiineenä)

15

150 – 250

3,6729m0,7536
(R2 = 0,9996)

2,1244m0,6971
(R2 = 0,9995)

Imettävät emakot
(7 kg maitoa/vrk)

18

150 – 250

32,823m0,4196
(R2 = 0,9926)

9,8857m0,4967
(R2 = 0,9860)

Broilerit
(olkipehkulla)

30 – 18 b

0,05 – 1,5

6,4419m0,9982
(R2 = 0,9982)

3,1636m0,7517
(R2 = 0,9998)

Munivat
häkkikanat

12

1,5 – 2,0

4,7666m0,7646
(R2 = 1,0000)

2,2323m0,7290
(R2 = 1,0000)

Nautakarja

Sikakarja

Siipikarja

a

28 C (2kg), 25 C (5kg), 24 C (10kg), 20 C (20kg), 17 C (30kg), 15 C (40kg), 13 C (>40kg)

b

30 C (0,05kg), 27 C (0,3kg), 24 C (0,5kg), 18 C ( 1kg)
Taulukko 2.1. Eläinkohtaiset (suorat) lämmöntuotot rakennustasolla tuotantosuunnittain.

Esimerkiksi Helsingin yliopiston Viikin koenavetan tyypillinen talviaikainen lämpötila on noin +14 C ja
pikkuvasikoilla noin +20 C, kun taas tutkimuksen lihasikala pidetään talvisin noin +17 C lämpötilassa.
Esimerkiksi lypsylehmän tapauksessa CIGR 1984-selvitys antaa valmiiksi laskettuina lukuarvoina korkeintaan
20 kg vuorokaudessa lypsävän lehmän lämmöntuoton. Jos halutaan laskea lämmöntuotot eri olosuhteille
kuin CIGR 1984-selvityksen lämpötiloissa tai eläimille, joiden tuotostaso poikkeaa CIGR 1984-selvityksen
käyttämästä arvosta, ei voida käyttää suoraan taulukossa 2.1 annettuja lausekkeita vaan suora
lämmöntuotto on laskettava seuraavassa taulukossa 2.2 annetuilla eläinkohtaisilla kokonaislämmöntuoton
lausekkeilla PQ,tot(TNZ), jotka siis pätevät termoneutraalilla alueella (TNZ kuvassa 1.1). Tulokset saadaan
watteina (W).
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Seuraavassa on selitetty, miten laskut suoritetaan tilanteissa, joissa olosuhteet poikkeavat CIGR 1984selvityksessä käytetyistä tapauksista (3 vaihetta).
1) Ensin lasketaan kokonaislämmöntuotto oheisen taulukon 2.2 lausekkeilla.
Kokonaislämmöntuotto TNZ-alueella, PQ,tot(TNZ) a , W

Eläinlaji
Nauta
Hiehovasikat ja
uudistushiehot

71,5 m 150 880, elopaino korkeintaan 50 kg

Lihakarja (kaikki
ikäluokat)

71,5 m 150 880

Lypsylehmät

5,6m 0, 75

65 m 150 800, elopaino yli 50 kg

Sika

22Y1 1,6 10 5 p 3

Porsaat ja lihasiat

29 m 2

40

Joutilaat emakot

4,85m 0, 75

8 10 5 p 3

Imettävät emakot

4,85m 0, 75

26Y1

Siipikarja
Broilerit

10m 0, 75
7m 0,75

Munivat kanat
a

Lausekkeiden tekijöiden merkitykset ja yksiköt: m = eläimen (elopaino) massa (kg),
Y1 = maidon tuotto (kg/vrk) ja p = tiineyspäivien lukumäärä.
Taulukko 2.2. CIGR 1984-selvityksen ehdottamat eläinkohtaiset kokonaislämmöntuotot
termoneutraalilla lämpötila-alueella.

Esimerkki:
Lypsylehmälle, jonka elopaino (m ) on 600 kg, maitotuotos (Y1) on 30 kg/vrk ja tiineyspäivien lukumäärä
(p) on 100 vrk ja joka elää ympäristössä, jonka lämpötila (t) on +14 C, kokonaislämmöntuotto
termoneutraalilla lämpötila-alueella on

PQ ,tot (TNZ )

5,6m 0, 75

22Y1 1,6 10 5 p 3

5,6 600 0, 75

22 30 1,6 10

5

100 3

1354,9W

2) Taulukon 2.2 lausekkeilla lasketut eläinkohtaiset kokonaislämmöntuotot on lämpötilakorjattava
vastaamaan todellista eläimen ympäristön lämpötilaa t kertomalla saadut tulokset (PQ,tot(TNZ) )
korjauskertoimella F, jolle CIGR 1984-työryhmä antaa seuraavan lausekkeen

F

1 4 10

5

3

20 t .
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Siten lämpötilakorjattu eläinkohtainen kokonaislämmöntuotto on

PQ ,tot (t )

PQ ,tot (TNZ ) F

5

PQ ,tot (TNZ ) 1 4 10

20 t

3

.

Esimerkki:
Edellisen esimerkin lypsylehmälle, joka elää navetassa, jonka sisälämpötila on +14 C,
kokonaislämmöntuotto lämpötilassa +14 C on

PQ ,tot ( 14 C )

PQ ,tot (TNZ ) F

PQ ,tot (TNZ ) 1 4 10
1354,9W

1 4 10

5

5

20 t

3

20 14

3

1354,9 1,00864 1367W

3) Lämpötilasta riippuvaan ilmanvaihdon määrittämiseen tarvitaan eläinkohtainen suora
lämmöntuotto, joka CIGR 1984-työryhmän antaman ohjeen mukaisesti voidaan laskea seuraavasti

PQ , suora (t )

PQ ,tot (t )

7

0,8 1,85 10

t 10

4

Esimerkki:
Esimerkin lypsylehmälle suora lämmöntuotto on siten

PQ , suora ( 14 C )

PQ ,tot ( 14 C )
1367W

0,8 1,85 10

0,8 1,85 10

7

7

t 10

14 10

4

4

1367W 0,7386 1010W

Jollei haluta laskea suoraa lämmöntuottoa asteittain kuten esimerkin lypsylehmälle on tehty, voidaan
suoran lämmöntuoton lauseke kirjoittaa auki seuraavaan muotoon, mihin voidaan sijoittaa suoraan
tapauskohtaiset arvot:

PQ , suora (t )

PQ ,tot (t )

t 10

4

0,8 1,85 10

7

0,8 1,85 10

PQ ,tot (TNZ ) F

PQ ,tot (TNZ ) 1 4 10

7

5

20 t

3

t 10

4

0,8 1,85 10

7

t 10

4

Lausekkeessa t on siis eläimen ympäristön todellinen lämpötila kuten eläinrakennuksen sisälämpötila
rakennuksessa eläville eläimille ja ulkolämpötila laiduntaville eläimille. Laiduntavien eläinten tapauksessa
olisi otettava huomioon myös ilmasto-olosuhteet kuten auringon säteilyn, sateen ja tuulen vaikutus.
Tutkimus käsitteli kuitenkin vain rakennuksissa eläviä eläimiä. Koko rakennuksen (eläinhallin tai erillisen
tuotanto-osaston) ilmanvaihdon määritystä varten eläinkohtainen lämmöntuotto tulee kertoa vielä
eläinten lukumäärällä.
Esimerkiksi CIGR 1984-selvityksessä valmiiksi taulukoitu lypsylehmän lämmöntuotto käsittää
korkeintaan 20 kg/vrk maitoa lypsävän lehmän, kun nykyiset lehmät lypsävät keskimäärin 30 – 40 kg/vrk.
Lämmöntuotto riippuu myös rehun energiasisällöstä. Eläinkohtaisen lämmöntuoton arvioita yritettiin
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parantaa CIGR 2002-selvityksen avulla, jossa lausekkeet kokonaislämmöntuotoille lämpötilassa +20 C on
annettu useamman parametrin avulla verrattuna CIGR 1984-lausekkeisiin (taulukko 2.2). CIGR 2002lausekkeiden parametreina ovat tuotosmäärät, kasvu ja rehun energiasisältö sekä tiineyspäivien lukumäärä
kuten oheisesta taulukosta 2.3 ilmenee.

1) Ensin lasketaan jälleen kokonaislämmöntuotto lämpötilassa +20 C taulukon 2.3 lausekkeilla.
Lämmöntuotto, PQ,tot (+20 C) = PQ,perusaineenvaihdunta + PQ,kasvu + PQ,tuotos + PQ,tiineys (W) a

Eläinlaji
Nauta
Hiehovasikat

6,44m 0,70

Lihakarja
(kaikki
ikäluokat)
Uudistushiehot
Lypsylehmät

7,64m 0,69

Y2

23
57, 27 0,302m
1
M
1 0,171Y2

7,64m 0,69

Y2

23
57, 27 0,302m
1
M
1 0,171Y2

5,6m 0, 75

Sika
Porsaat
Lihasiat
Joutilaat
emakot ja
karjut
Imettävät
emakot
porsaineen
Siipikarja
Broilerit
Munivat
häkkikanat
häkissä
Munivat
lattiakanat

13,3Y2 (6, 28 0,0188m)
1 0,3Y2

22Y1 1,6 10 5 p 3

7,4m 0, 66 1 K Y
d
m ;
0 , 75
5,09m
1 KY
d
m ;
0, 75
5 3
4,85m
76Y2 8 10 p

4,85m 0, 75

1,6 10 5 p 3

d
d

n
n

m

(
m

m

(

m

7,4m 0, 66 ) ja K Y 0,47 0,003m
5,09m 0, 75 ) ja K Y 0,47 0,003m

28Y1

10,62m 0, 75
6,28m 0, 75 25Y3
6,8m 0,75

25Y3

a

Lausekkeiden tekijöiden merkitykset ja yksiköt: m = eläimen (elopaino) massa (kg), Y1 = maidon
tuotto (kg/vrk), Y2 = elopainon lisääntyminen (kg/vrk), Y3 = munien tuotto (kg/vrk), M = rehun
ravintoarvo (MJ/kg kuiva-ainetta), p = tiineyspäivien lukumäärä ja n = rehun energiamäärä
suhteessa energiamäärään, jonka eläin tarvitsee kehonsa peruselintoimintojen ylläpitoon.
Taulukko 2.3. CIGR 2002-selvityksen mukaiset lausekkeet eläinten kokonaislämmöntuotolle

lämpötilassa +20 C.
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Esimerkki:
Edellisten esimerkkien lypsylehmän kokonaislämmöntuotto lämpötilassa +20 C on yhtä suuri kuin CIGR
1984-tulos termoneutraalilla lämpötila-alueella, koska lämmöntuoton lausekkeet lypsylehmälle ovat
täsmälleen samat taulukoissa 2.2 ja 2.3.

PQ ,tot ( 20 C )

5,6m 0, 75

22Y1 1,6 10 5 p 3

5,6 600 0, 75

22 30 1,6 10

5

100 3

1354,9W

2) Taulukon 2.3 mukaisesti lasketut kokonaislämmöntuotot vastaavat siis lämmöntuottoja +20 C
lämpötilassa, joten lukuarvot täytyy korjata vastaamaan todellista eläimen ympäristön lämpötilaa,
joka on eläinrakennuksen sisälämpötila tai ulkolämpötila riippuen viettääkö karja aikansa
sisätiloissa vai ulkona. CIGR 2002-työryhmä ehdotti täysikasvuisten eläinten lämmöntuottojen
lämpötilakorjauksiin seuraavia lausekkeita F, joilla lämpötilassa +20 C laskettu
kokonaislämmöntuotto täytyy kertoa. Korjauskertoimet oli saatu sovittamalla yhtälöt aiempiin
tuloksiin lämmöntuotoista eri ympäristön lämpötiloissa. Eläimen ympäristön lämpötilassa t( C) sen
kokonaislämmöntuotto on siis

PQ ,tot (t )

PQ ,tot (20 C ) F ,

missä korjauskertoimet F ovat
Nautakarjalle:

F

1 0,004(20 t )

Sioille:

F

1 0,012(20 t )

Siipikarjalle:

F

1 0,020(20 t )

Tekijöiden (20 – t) kertoimet ovat desimaalilukuina annetut prosentuaaliset lämmöntuoton muutokset
1 C lämpötilamuutosta kohden (naudalle 0,4 %, sialle 1,2 % ja siipikarjalle 2,0 %). Pienempien eläinten
tapauksessa kerroin on erilainen, ja esimerkiksi pienille porsaille CIGR 2002-selvitys ehdottaa kerrointa
2,0 % eli 0,020 kertoimen 0,012 sijasta. Eläimille, joille ei tunneta lämmöntuoton lämpötilariippuvuutta,
työryhmä suosittaa käyttämään kerrointa 0,012 vastaten 1,2 % lämmöntuoton muutosta/1 C lämpötilan
muutos.

Esimerkki:
Esimerkkien lypsylehmälle navetan sisälämpötilassa +14 C kokonaislämmöntuotto on siten

PQ ,tot ( 14 C )

PQ ,tot (20 C ) F

PQ ,tot (20 C ) 1 0,004 20 t

1354,9W

1 0,004

20 14

1354,9W 1,024 1387W

Tulos on jonkin verran suurempi kuin vastaava CIGR 1984-tulos (1367 W), mutta ero on käytännössä
merkityksetön.

40

3) Ilmanvaihdon määritystä varten tarvitaan jälleen eläimen suora lämmöntuotto rakennustasolla,
mihin vaikuttavat olosuhteet rakennuksessa kuten lattian ja rehun märkyys. Vertaamalla erilaisia
julkaistuja tuloksia CIGR 2002-työryhmä tuli seuraaviin johtopäätöksiin kokonaislämmöntuoton
jakautumisesta suoraksi ja latentiksi lämmöksi. Suora lämmöntuotto eri tuotantosuunnille
yksiköissä watti (W) voidaan arvioida seuraavilla lausekkeilla:

a) Parressa pidettäville 25 kg/vrk maitoa lypsäville lehmille

PQ , suora (t )

0,71 PQ ,tot (t )
PQ ,tot (20 C )

PQ ,tot ( 20 C )

0,408 t 2

1000
0,71 1 0,004 20 t

4,08 10 4 t 2

jonka arvo pienenee maitotuotoksen kasvaessa.
b) Lihasioille osittaisella rakolattialla (Pohjois-Euroopassa, Suomi ei kuulunut joukkoon)

PQ , suora (t )

0,62 PQ ,tot (t )
PQ ,tot (20 C )

PQ ,tot ( 20 C )

1,15 10 7 t 6

1000
0,62 1 0,012 20 t

1,15 10

10 6

t

c) Broilereille 5 – 10 cm paksussa katteessa

PQ , suora (t )

0,61 PQ ,tot (t )
PQ ,tot (20 C )

PQ ,tot ( 20 C )

0,228 t 2

1000
0,61 1 0,020 20 t

2, 28 10 4 t 2

d) Muniville häkkikanoille (virikehäkit muuttanevat arviota)

PQ , suora (t )

0,67 PQ ,tot (t )
PQ ,tot (20 C )

PQ ,tot ( 20 C )

9,8 10 8 t 6

1000
0,67 1 0,020 20 t

9,8 10

11 6

t

e) Muniville lattiakanoille

PQ , suora (t )

0,64 PQ ,tot (t )
PQ ,tot (20 C )

PQ ,tot ( 20 C )

0, 24 t 2

1000
0,64 1 0,020 20 t
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2,4 10 4 t 2

Esimerkki:
Esimerkin lypsylehmälle suora lämmöntuotto navetan sisälämpötilassa +14 C on CIGR 2002-arvioilla

PQ , suora ( 14 C )

0,71 PQ ,tot ( 14 C )

0,71 1387W

1354,9W
1000

PQ ,tot ( 20 C )
1000
0,408 14 2

0,408 t 2

876W

Yllä olevat lausekkeet ovat siis eläinkohtaisia lämmöntuottoja rakennustasolla mutta tietyille
olosuhteille, joten, jos olosuhteet ovat erilaiset, tarvitaan vielä kullekin tuotantosuunnalle erikseen
määritettävät korjauskertoimet ksuora,, joilla yllä olevat lausekkeet pitää kertoa 18 .
CIGR 2002-selvityksen mukaiset lausekkeet saattavat antaa todellisemman arvion lämmöntuotoista
ainakin siltä osin, että lausekkeisiin voidaan sijoittaa nykyisiä eläimiä koskevat parametrit tuotoista ja
kasvusta (taulukko2.4). Sen sijaan on mahdoton arvioida lausekkeiden kertoimien tarkkuutta, vaikkakin
selvitykseen on pyritty hakemaan sen julkaisemisajalle ajankohtaisin tieto.
Seuraavaan taulukkoon on kerätty nykyisille suomalaisille tuotantoeläimille tyypillisiä arvoja CIGR 2002lausekkeiden parametreille.
Eläinlaji, ikäalue

CIGR 2002 lämmöntuottolaskujen ajankohtaisia parametreja a

Nauta b
Hiehovasikat, 0 – 6 kk

m = 38 – 180 kg, Y2 = 0,79 kg/vrk

Lihakarja (kaikki ikäluokat)

m = 40 – 700 kg, Y2 = 1,29 kg/vrk, M = 12 kJ/kg (kuiva-ainetta)

Uudistushiehot, 6 – 24 kk
6 – 15 kk (ei tiineet)
15 – 24 kk (tiineet)
Lypsylehmät (Ay), 2 v

Ei tiineet: m = 180 – 360 kg, Y2 = 0,67 kg/vrk, M = 10,5 kJ/kg (kuiva-ainetta)
Tiineet: m = 360 – 570 kg, Y2 = 0,78 kg/vrk M = 11 kJ/kg (kuiva-ainetta),
p = 1 – 270 vrk
m = 575 – 700 kg, Y1 =10 – 40 kg/vrk, p = 0 – 270 vrk

Sika c
Porsaat (imevät)

m = 0,5 – 8 kg, n

Porsaat, vieroitetut (1kk – 3 kk)

m = 8 – 25 kg, n = 4,0

Lihasiat, 3 - 6 kk

m = 25 – 110 kg, n = 3,25 (20 kg) – 2,20 (110 kg); max = 3,30 (35 kg)

Joutilaat emakot

m = 120(150)d – 200 kg, Y2,ave 0,26 kg/vrk (tiineet emakot: 30 kg/115 vrk),
p = 0 – 115 vrk
m = 180 – 250 kg, Y1 =10 – 15 kg/vrk, Y2 = (15 – 20) kg

Imettävät emakot porsaineen

2 – 3 (karkea arvio)

Siipikarja c
Broilerit

m = 0,05 – 2,2 kg

Munivat kanat häkissä

m = 1,6 – 2,1 kg, Y3 =0,06 kg/vrk

Muniva kanat lattialla

m = 1,6 – 2,1 kg, Y3 =0,06 kg/vrk

a

Kirjainten merkitykset: m = eläimen (elopaino) massa (kg), Y1 = maidon tuotto (kg/vrk),
Y2 = elopainon lisääntyminen (kg/vrk), Y3 = munien tuotto (kg/vrk), M = rehun ravintoarvo (MJ/kg
kuiva-ainetta), p = tiineyspäivien lukumäärä ja n = rehun energiamäärä suhteessa energiamäärään,
jonka eläin tarvitsee kehonsa peruselintoimintojen ylläpitoon; b Parametrit: Yliopistolehtori Seija
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Jaakkola (HY/Kotieläintieteen laitos); c Parametrit: Professori Matti Näsi (HY/Kotieläintieteen
laitos); d Ensikot 120 kg, kerran poikineet 150 kg
Taulukko 2.4. CIGR 2002-lämmöntuoton laskemiseen tarvittavat keskimääräiset parametrit

nykyisillä tuotantoeläimillä.

Lihasian parametri n (kuva alla), joka on sian syömän rehun energiamäärän suhde siihen energiamäärään,
jonka sika tarvitsee peruselintoimintojensa ylläpitoon, perustuu CIGR 2002-selvityksessä annettuun kolmen
Euroopan maan (Alankomaat, Tanska ja Ruotsi) lihasikojen kasvatustapaan. Ruotsi, jonka kasvatustapa on
ilmastollisista seikoistakin todennäköisesti lähinnä Suomen kasvatustapaa, antaa lihasikojen parametrille n
arvot 3,44 (20 kg) – 2,28 (110 kg) maksimin ollessa 3,59 60 kg painoiselle sialle (siniset pisteet kuvassa 2.12).
Kylmemmässä ilmastossa eläin tarvitsee kasvuunsa enemmän energiaa kuin lämpimämmässä ilmastossa
elävä eläin. Kuten kuva osoittaa, rehun energiamäärä myös pienenee loppukasvatusta kohden.

Kuva 2.12.

Taulukon 2.4 parametri n lihasioille 16 .

CIGR 2002-työryhmä käsitteli selvityksessään myös eläinaktiviteetin vaikutusta lämmöntuottoihin
sovittamalla käyrät eri vuorokauden aikoina julkaistuihin tai mitattuihin lämmöntuottoarvoihin. Toinen
käyristä sisälsi yhden huipun noin kello 13 – 14 aikoihin (dromedaarimalli) ja toinen kaksi huippua noin kello
10 ja 18 aikoihin (kamelimalli) tilan toimien aikataulusta riippuen. Tutkimusten mukaan vuorokautiset
vaihtelut eläinten aktiviteetissa ja lämmöntuotoissa seurasivat toisiaan. Näitä vaihteluita ei otettu
huomioon tutkimuksen laskuissa, mutta tarvittaessa lasketut suorat eläinkohtaiset lämmöntuotot voi
kertoa selvityksessä esitetyillä korjauskertoimilla A 16, sivut 38 ja 39 . Esimerkiksi lypsyrobottinavetoissa,
joissa lehmät käyvät lypsyllä, syövät ja lepäävät kukin oman aikataulunsa mukaisesti, eläinaktiviteetti
jakautuu todennäköisesti tasaisesti koko päivälle yöaikaa lukuun ottamatta.

Yllä olevan esimerkin lypsylehmän suora lämmöntuotto, jolle saatiin CIGR 2002-lausekkeilla arvo noin
880 W, on huomattavasti vastaavaa CIGR 1984-arvoa (1010 W) pienempi, mikä osin johtuu seikasta, ettei
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CIGR 1984-lausekkeita suoralle lämmöntuotolle ole normitettu oikeaoppisesti. CIGR 2002-tulokset suoralle
lämmöntuotolle ovat =0, kun ympäristön lämpötila on sama kuin eläimen ruumiinlämpö eli noin +40 C,
jolloin eläimestä ei voi siirtyä lämpöä ympäristöön lämpötilaeron eläimen ja ympäristön välillä ollessa nolla.
Lypsylehmän kokonaislämmöntuoton jakautuminen suoraksi ja latentiksi lämmöksi on siten erilainen, ja
tekijä, jolla lypsylehmän kokonaislämmöntuotto tarkastellussa lämpötilassa kerrotaan suoran
lämmöntuoton laskemiseksi, on CIGR 1984- ja 2002-lausekkeilla ( 0,8 1,85 10

0,71 1 0,004 20 t

7

t 10

4

ja

4,08 10 t ) laskettuina 0,74 ja 0,65 sisälämpötilassa t = +14 C tai 0,77 ja
4 2

0,70 CIGR 1984-selvityksen nautakarjalle käyttämässä sisälämpötilassa t = +10 C.

Seuraavissa kahdessa kuvassa on vielä esitetty CIGR 1984- ja 2002-selvitysten mukaiset lämpötilan
korjauskertoimet sekä suoran lämmöntuoton osuudet kokonaislämmöntuotosta eläimen ympäristön eri
lämpötiloissa. Kuvien pisteet on laskettu sivuilla 39 – 40 ja 42 – 43 annettujen lausekkeiden F ja PQ,suora
avulla. CIGR 1984-selvitys antaa yhden lämpötilan korjauskertoimen (F) kaikille tuotantoeläimille, kun CIGR
2002 antaa eri kertoimet nautakarjan, sikojen ja siipikarjan täysikasvuisille eläimille sekä yleisen lausekkeen
eläimille, joille ei ole tarkempaa tietoa kertoimesta. Vastaavasti suoran lämmöntuoton osuus
kokonaislämmöntuotosta (PQ,suora(t)/PQ,tot(t) ) esitetään CIGR 1984-selvityksessä yhdellä kertoimella kaikille
tuotantoeläimille, kun CIGR 2002 antaa erilaiset kertoimet eri eläimille.

Kuva 2.13.

Lämpötilan korjauskerroin ympäristön lämpötilan funktiona. Täytetyt merkit ovat CIGR 2002lausekkeiden mukaisesti lasketut kertoimet.
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Kuva 2.14.

Suoran lämmöntuoton osuus kokonaislämmöntuotosta ympäristön lämpötilan funktiona.
Täytetyt merkit ovat CIGR 2002-lausekkeiden mukaisesti lasketut osuudet.

Kun kuvissa 2.13 ja 2.14 esitetyillä kertoimilla kerrotaan eläimen kokonaislämmöntuotto
termoneutraalilla alueella tai lämpötilassa +20 C (PQ,tot(TNZ) tai PQ,tot(+20 C) ), saadaan eläinkohtainen
suora lämmöntuotto lämpötilasta riippuvan ilmanvaihdon arviointiin.

Seuraavassa on esimerkkejä suorista lämmöntuotoista eri tuotantosuunnille, jotka on laskettu
CIGR 1984- ja CIGR 2002-selvityksissä annetuilla ja sivuilla 39 – 43 esitetyillä lausekkeilla samoissa
rakennusten sisälämpötiloissa tulosten vertailua varten. Periaatteellinen ero CIGR 1984- ja 2002-tulosten
välillä on, että CIGR 2002 lausekkeet suoralle lämmöntuotolle on normitettu nolliksi ympäristön
lämpötilassa +40 C, jolloin eläimen noin +40 C:sta kehosta ei enää siirry käytännössä lämpöä ympäristöön
eläimen ruumiinlämmön ja ympäristön lämpötilan erotuksen ollessa nolla. CIGR 1984-lausekkeiden mukaan
lasketut suorat lämmöntuotot ovat sen sijaan lämpötilassa +40 C lehmille ja siipikarjalle suurempia kuin
nolla, kun taas porsaille ja lihasioille lasketut arvot ovat pienempiä kuin nolla. Siten seuraavan sukupolven
ilmanvaihtolaskurit voisivat perustua pikemmin CIGR 2002-tuloksiin suoran lämmöntuoton osalta.
Yleisesti CIGR 1984-selvityksen taulukoimat tuotot voitiin esittää eläimen elopainon potenssifunktioina,
kun taas CIGR 2002-tuloksiin sopi usein paremmin polynomifunktiot. Alla olevissa kuvissa esitetyt tulokset
ovat yhden eläimen suoran lämmöntuoton arvoja rakennusten sisälämpötiloissa, jotka on annettu
taulukossa 2.1 talviajalle. Kuvissa olevien sovitusyhtälöiden argumentti m tarkoittaa eläimen elopainoa
kilogrammoina ja PQ,suora eläimen suoraa lämmöntuottoa watteina (W) taulukon 2.1 talviajan lämpötilassa.
Nautakarjaa pidetään CIGR 1984-selvityksen mukaan talvisin lämpötilassa +10 C lukuun ottamatta
aivan vastasyntyneitä vasikoita, mikä ei poikkea kovin paljon Suomen olosuhteista eristämättömiä
kylmäpihattoja lukuun ottamatta. Esimerkiksi Helsingin yliopiston Viikin koetilan lypsylehmät elävät
rakennuksessa, jossa sisälämpötila on luokkaa +14 C kovillakin pakkasilla runsaasti maitoa tuottavien
lehmien lämmittäessä sisäilmaa lämmöntuotollaan. Isokokoinen (700 kg) runsastuottoinen (30 – 40 kg/vrk
maitoa lypsävä) lehmä tuottaa lämpöä 1000 – 1200 W CIGR 2002-lausekkeilla laskettuna. Alla ovat tulokset
sekä lypsykarjalle että lihakarjalle eläintä kohti rakennuksen sisälämpötilassa +10 C.
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a)

b)

c)
Kuva 2.15. CIGR 1984- ja 2002-lausekkeiden mukaiset eläinkohtaiset suorat lämmöntuotot nautakarjalle.
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Kuvan 2.15 CIGR 1984-sovitukset eroavat taulukon 2.1 sovituksista, koska kuvien pisteet on saatu
käyttämällä selvityksissä annettuja ja tässäkin raportissa esitettyjä lausekkeita, kun taulukon 2.1 sovitukset
perustuvat muutamiin CIGR 1984-selvityksessä valmiiksi laskettuihin arvoihin. Kuvasta nähdään, että
pienimpiä eläimiä lukuun ottamatta CIGR 2002-selvityksen mukaiset suorat lämmöntuotot ovat CIGR 1984tuottoja matalammat, joten CIGR 1984-lämmöntuottojen perusteella lasketut talven ajan minimiilmanvaihdot nautakarjalle ovat todennäköisesti vähintäänkin riittäviä. Kuvien 2.13 ja 2.14 perusteella CIGR
1984-tuloksia pienemmät CIGR 2002-arvot ympäristön lämpötilassa +10 C johtuvat selvitysten erilaisesta
suoran lämmöntuoton osuudesta CIGR 1984- ja CIGR 2002-kokonaislämmöntuoton ja lämpötilan
korjauskertoimien ollessa kyseisessä lämpötilassa käytännössä yhtä suuret.

Lihasikojen osalta vertailuja on tehty sekä kokonaislämmöntuotolle että suoralle lämmöntuotolle, ja
kuten kuvasta 2.14 nähdään, CIGR 2002-lämmöntuotot ovat huomattavasti CIGR 1984-lämmöntuottoja
suurempia, mistä voidaan vetää johtopäätös, että CIGR 1984-lämmöntuoton perusteella laskettu
ilmanvaihto lihasioille on todennäköisesti liian pieni nykyisille eläimille. Laskuissa käytetty rakennuksen
lämpötila on +17 C 30 kg sioille, +15 C 40 kg sioille ja +13 C 40 kg suuremmille sioille. Kuvan 2.16
sovitukset ovat eläinkohtaisille lämmöntuotoille.

Kuva 2.16. CIGR 1984- ja 2002-selvitysten mukaiset eläinkohtaiset suorat lämmöntuotot lihasioille.

Kuvien 2.13 ja 2.14 perusteella nähdään, että lihasikojen tapauksessa CIGR 1984 mukainen lämpötilan
korjaustermi ja suoran lämmöntuoton osuus kasvattaa suoraa lämmöntuottoa enemmän kuin vastaavat
CIGR 2002-kertoimet, joten kuvan 2.16 tulosten suuri ero johtuu itse kokonaislämmöntuoton lausekkeiden
eroista.

Myös broilereille on verrattu sekä kokonaislämmöntuottoja että suoria lämmöntuottoja ympäristön
lämpötilan muuttuessa välillä +18 C – +30 C korkeimman lämpötilan vastatessa 50 g painoisten tipusten
olosuhteita ja matalimman 1,5 kg painoisten broilereiden kasvuolosuhteita. Suomessa broilerit
teurastetaan noin 2,2 kg painoisina. Broilereiden tapauksessa CIGR 1984- ja 2002-lämmöntuotot ovat
suhteellisen samoja, ja CIGR 1984:n suoraan lämmöntuottoon perustuva ilmanvaihto lienee järkevä.
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Kuva 2.17. CIGR 1984- ja 2002-selvitysten mukaiset eläinkohtaiset suorat lämmöntuotot broilereille.

Verrattaessa lämpötilan korjauskertoimien ja suoran lämmöntuoton osuuden vaikutusta suoran
lämmöntuoton arvoihin (kuvat 2.13 ja 2.14) pieni ero CIGR 1984- ja CIGR 2002-tulosten välillä johtunee
CIGR 2002-kertoimien pienemmistä arvoista kyseisissä lämpötiloissa CIGR 2002-kokonaislämmöntuoton
ollessa CIGR 1984-tuottoa suurempi.

Lopuksi verrattiin vielä munivien kanojen suoria lämmöntuottoja lämpötilassa +18 C molempien
selvitysten mukaisesti laskettuina. CIGR 1984-lämmöntuotto osuu CIGR 2002-lämmöntuottojen väliin ja
lienee suhteellisen järkevä arvio, vaikka CIGR 2002-selvityksessä käytettiin muniville kanoille uudempia
tutkimustuloksia, joiden mukaan kanojen lämmöntuotto on selkeästi kasvanut aiemmilta vuosikymmeniltä.
On kuitenkin muistettava, etteivät CIGR 1984:n suoran lämmöntuoton arvot ole oikein normitettuja ollen
tässä tapauksessa vastaavia CIGR 2002:n häkkikanojen tuloksia pienemmät. Vuodesta 2012 voimaan tuleva
laki koskien virikehäkkejä muuttanee kanojen lämmöntuottoa vieläkin suuremmaksi kanojen aktiviteetin
lisääntyessä virikehäkeissä. Munien tuottona käytettiin arvoa 0,05 kg/vrk nykyisen tuotoksen ollessa jonkin
verran suurempi 0,06 kg/vrk, mikä myös kasvattaa kanan CIGR 2002-lämmöntuottoarvioita.
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Kuva 2.18. CIGR 1984- ja 2002-selvitysten mukaiset eläinkohtaiset suorat lämmöntuotot muniville kanoille.
CIGR 1984- ja CIGR 2002-lämpötilan korjauskertoimet sekä häkkikanojen suoran lämmöntuoton osuudet
kokonaislämmöntuotosta ovat kyseisessä lämpötilassa käytännössä yhtä suuret (kuvat 2.13 ja 2.14). Siten
häkkikanan tapauksessa tulosten eron täytyy johtua erilaisista kokonaislämmöntuotoista, joka oli päivitetty
CIGR 2002-selvityksessä. Lattiakanojen tapauksessa CIGR 2002-suoran lämmöntuoton osuus
kokonaislämmöntuotosta on vastaavaa CIGR 1984-arvoa pienempi, mikä ainakin osaltaan selittää eron CIGR
1984- ja CIGR 2002-tulosten välillä kuvassa 2.18.
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2.3.1. Rakennuksen kaasujen tuotot
Hiilidioksidi
Eläinrakennuksen sisäilman hiilidioksidipitoisuuteen perustuva ilmanvaihto voidaan arvioida
laskennallisesti seuraavasta lausekkeesta

qV (m 3 / h)

PCO2 (l / h)
1000 l / m 3

C CO2 ,in (m 3 / m 3 ) C CO2 ,out (m 3 / m 3 )

missä PCO2 on hiilidioksidin tuotto eläinrakennuksessa yksiköissä litra/tunti, ja CCO2 on rakennuksen sisäilman
(in) ja korvausilman (ulkoilman, out) hiilidioksidipitoisuudet, jotka mitataan yksiköissä ppm (= 1/1 000 000
m3/m3). Sisäilman hiilidioksidipitoisuus voidaan mitata helposti ja ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden
tiedetään nykyisin olevan luokkaa 400 ppm (= 4/10 000 m3/m3). Suuri osa hiilidioksidin tuotosta
eläinrakennuksen ilmaan tulee eläinten hengityksestä. Eläinrakennuksen olosuhteista (rehu- ja
lantajärjestelmästä) riippuu, paljonko hiilidioksidia erittyy rakennustasolla rakennuksen sisäilmaan. Näistä
on tuloksia ainoastaan CIGR 1984-selvityksessä 10 . Vastaavasti lämmöntuoton kanssa CIGR 1984selvityksen antamiin hiilidioksidituottoihin sovitettiin käyrät eläinten elopainon funktiona (taulukko 2.5).
Eläinrakennusten sisälämpötilat ja eläinten elopainoalueet ovat samat kuin taulukossa 2.1.
Tuotantosuunta

Hiilidioksin tuotto;
talvi (l/h)

Nautakarja
Vasikat ja
korvaushiehot

0,8812m0,8223
(R2 = 0,9995)

Lypsylehmät
(20 kg maitoa/vrk)

12,496m0,4300
(R2 = 0,9978)

Lihanaudat

0,8812 m0,8223
(R2 = 0,9995)

Sika
Porsaat ja
lihotussiat

1,9770m0,6749
(R2 = 0,9969)

Emakot, joutilaat
(56 vrk kantavana)

0,9685m0,7225
(R2 = 0,9975)

Emakot, imettävät
(7 kg maitoa/vrk)

8,1772m0,4098
(R2 = 0,9935)

Siipikarja
Lihotusbroilerit
(olkipehkulla)

1,6155m0,7517
(R2 = 0,9999)

Munintakanat
(häkki)

1,0750m0,8217
(R2 = 1,0000)

Taulukko 2.5. CIGR 1984 eläinkohtaiset hiilidioksidin tuotot rakennustasolla tuotantosuunnittain.
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Kosteus (vesihöyry):
Kosteuden (vesihöyryn) tuottoon perustuva Ilmanvaihto saadaan laskettua seuraavalla lausekkeella

qV (m 3 / h)

PH 2O ( g / h)
3

(kg / m )

x H 2O ,in g / kg

x H 2O , out ( g / kg )

missä PH2O on vesihöyryn (kosteuden) tuotto eläinrakennuksessa yksiköissä gramma/tunti, ja xH2O on
rakennuksen sisäilman (in) ja korvausilman (ulkoilman, out) vesihöyrypitoisuudet (vesisisältö, absoluuttinen
kosteus) yksiköissä gramma/kilogramma kuivaa ilmaa ja on ilman tiheys (1,2 – 1,29 kg/m 3). Ilman
vesisisältö vaihtelee riippuen ilman lämpötilasta ja suhteellisesta kosteudesta (RH), jotka voidaan mitata
helposti. Vesisisältö saadaan Mollierin diagrammilla yksittäisissä tapauksissa, mutta laskennallisen
ilmanvaihdon arvioinnissa on vesisisältö laskettava vallitsevan ilmanpaineen p (noin 1 atm 100 000 Pa) ja
kylläisessä ilmassa olevan vesihöyryn (osa)paineen pkylläinen avulla aiemmin esitettyjen yhtälöiden (2.40a ja
2.40b) ja (2.41a ja 2.41b) mukaisesti. Ilmanvaihtoon tarvittava kosteudentuotto PH2O löytyy myös CIGR
1984-selvityksestä. Samoin ASABEn selvitys antaa eläinkohtaisia kosteudentuottoja. Laskuihin valittiin
kuitenkin CIGR 1984-selvityksen arvot aineiston systemaattisuuden vuoksi, ja kuten lämmön- ja
hiilidioksidin tuotoille, CIGR 1984 mukaisiin kosteuden tuottoihin sovitettiin käyrät eläinten elopainon
funktioina (taulukko 2.6). CIGR 1984-kesäolosuhteet vastaavat Suomen oloissa maksimaalista rakennuksen
sisäilman lämpötilaa ja edustavat siten ilmanvaihtojärjestelmän mitoitusolosuhteita.
Tuotantosuunta

Kosteuden tuotto;
talvi (g/h)

Kosteuden tuotto;
mitoitus (g/h)

Vasikat ja
korvaushiehot

1,8706m0,8183
(R2 = 0,9995)

5,0568m0,8183
(R2 = 0,9997)

Lypsylehmät
(20 kg maitoa/vrk)

25,832m0,4325
(R2 = 0,9997)

74,668m0,4216
(R2 = 0,9995)

Lihanaudat

1,8706m0,8183
(R2 = 0,9995)

5,0568m0,8183
(R2 = 0,9997)

Porsaat ja
lihotussiat

12,424m0,4413
(R2 = 0,9825)

11,690m0,6694
(R2 = 0,9962)

Emakot, joutilaat
(56 vrk kantavana)

2,1660m0,7415
(R2 = 1,0000)

5,3902m0,7311
(R2 = 0,9999)

Emakot, imettävät
(7 kg maitoa/vrk)

20,389m0,4335
(R2 = 0,9890)

39,616m0,4451
(R2 = 0,9951)

Lihotusbroilerit
(olkipehkulla)

5,1985m0,5239
(R2 = 0,9755)

9,5482m0,7514
(R2 = 1,0000)

Munintakanat
(häkki)

3,2968m0,7119
(R2 = 1,0000)

6,6127m0,7602
(R2 = 1,0000)

Nautakarja

Sika

Siipikarja

Taulukko 2.6. CIGR 1984 eläinkohtaiset kosteuden tuotot rakennustasolla tuotantosuunnittain.

51

3. Tutkimuksen tulokset
Tutkimuksen tavoitteena oli päivittää Maa- ja metsätalousministeriön tuotantoeläinrakennusten
mikroilmastoa koskevat ohjeet. Ohjeissa on suositukset rakennuksen sisäilman kriittisille lämpötiloille ja
haitallisten kaasujen ja pölyn enimmäispitoisuuksille. Ohjeissa on lisäksi annettu ilmanvaihdon arvoja
erilaisille tuotantorakennuksille.
Eläimen hyvinvoinnin kannalta sopiviin rakennuksen sisäilman epäpuhtauksien pitoisuuksiin tutkimus ei
kykene vastaamaan, koska tutkimus ei sisältänyt eläinlääkinnällisiä mittauksia. Sen sijaan tutkimus voi
periaatteessa vastata kysymykseen eläimen ympäristön kriittisistä lämpötiloista ja rakennuksen vaatimasta
ilmanvaihdosta.

3.1. Eläimen ympäristön kriittiset lämpötilat
Eläimen ympäristön kriittiset lämpötilat voidaan periaatteessa ratkaista eläimen lämpötaseesta kullekin
tuotantosuunnalle

PQ ,eläin

qQ , suora

qQ ,lat , H 2 O ,hengitys

qQ ,lat , H 2 O ,iho

qQ ,sät .

Yllä olevan lausekkeen termit on selitetty yksityiskohtaisesti luvussa 2.1.1.2.1. Suurimmaksi hankaluudeksi
osoittautuivat lämmön siirtymisen helppoutta kuvaavat lämmönsiirtymiskertoimet (k), joiden suuruudet
riippuvat eläimen fysiologisista ja käyttäytymiseen liittyvistä tekijöistä eläimen ympäristöön sopeutumisen
takia.
Lämmönsiirtymiskerrointa yritettiin tutkia laitoksella aiemmin keinolehmällä tehtyjen mittausten avulla.
Keinolehmänä oli toiminut pohjasta ja päältä lämpöeristetty muovisanko, jonka sisuksen (veden) lämpötilaa
pyrittiin pitämään sekoittimen ja lämmitysvastuksen avulla noin +40 C lämpötilassa vastaten eläimen
ruumiinlämpöä. Sangon ympärille oli sidottu tiiviisti puhdistettu ja harjattu ylämaan karjan turkki.
Mittauksissa oli havainnoitu useiden tuntien ajan veden lämmitystehoa, joka vastaa keinoeläimen
ruumiinlämpöä ylläpitävää lämmöntuottoa, sekä lämpötiloja sangon seinämän molemmin puolin, turkin
nahan pinnalla ja useilla etäisyyksillä karvan sisällä aina noin 10 cm:n etäisyyteen nahan pinnasta.
Lämpötilat sangon seinämän ulkopuolella (sangon ja nahan välissä) sekä nahan pinnassa vastaavat
lämpötiloja eläimen ihon molemmin puolin. Ympäristön lämpötilana mitattiin huoneen ilman lämpötila.
Oheinen kuva näyttää mittausjärjestelyn.
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Kuva 3.1. Lämpövirran ja lämpötilojen mittaaminen keinotekoisella lehmällä (ylämaan karja).

Turkkeja oli kaksi, joista toisessa oli lyhyempi karva kuin toisessa molempien turkkien vastatessa
välikausien (kevät ja syksy) turkkeja. Seuraavassa on esitetty lyhyempikarvaiseen turkkiin liittyviä tuloksia.
Lyhyemmän karvan takia turkkia kutsuttiin kesäturkiksi.
Ohessa on kuva lämpötilojen (mustat pallot) ja lämpövirtojen (harmaat alueet) mittauspisteistä
pidempikarvaiselle turkille esitettynä. Keltaiset osat ovat sangon pohja ja kansi. Turkin nahka on mustina
paksuina viivoina ja karvapeite aaltoilevina viivoina nahassa. Violetti levy on viivoitin, johon lämpötilaanturit oli teipattu lämpötilojen mittaamiseksi karvapeitteessä ja sen ulkopuolella. Kuva on kesällä 2008
mittaukset tehneen opiskelijan (Matti Alavaikko ) raportoinnista.

Kuva 3.2. Lämpötila- ja lämpövirta-anturointi: = lämpötila-anturi ja
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= lämpövirta-anturi.

Seuraavassa on esitetty ”kesäturkille” analyysin tuloksia, kuten mitatut lämpötilat eri kohdissa (Ti) ja
mitatuista lämpövirroista (Pkeinolehmä) ja mitatuista lämpötiloista lasketuista lämpötilaeroista ( Ti) määritetyt
lämmönsiirtymiskertoimet (ki) ja lämmönjohtavuudet ( i ).
Laskuissa käytettiin kullekin kerrokselle i lämmönsiirtymisen perusyhtälöä

Pkeinolehmä

k i A Ti

i

A Ti

i

missä

i = kerros (sangon seinämä, nahka eli iho, kerroksia karvassa)
k = kerroksen lämmönsiirtymiskerroin (W/(m2 K) )
= kerroksen lämmönjohtavuus (W/(m K) )
= kerroksen paksuus (m)
A = pinta-ala (m2) sangon seinämästä, jonka läpi lämpö siirtyy
T = lämpötilaero kerroksen i molemmin puolin ( C)

Oheisessa kuvassa on tuloksia kesäturkille:

Kuva 3.3. Mitatut lämpötilat ja lasketut lämmönsiirtymiskertoimet ja lämmönjohtavuudet
keinolehmän turkille.
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Lämmönsiirtymiskerrointen ja lämmönjohtavuuksien pieneneminen ajan mukana johtunee ajan
mukana hiljalleen muuttuvista suureista, koska koeolosuhteita oli käytännössä mahdoton pitää täysin
muuttumattomina. Esimerkiksi ajan mukana nahka kuivui eikä ollut enää pitkien mittausten lopussa joka
paikasta täysin kiinni sangon ulkoseinämässä, jolloin nahkan ja sangon väliin jäi lämpöä eristävä
ilmarajakerros, mikä pienentää sekä lämmönsiirtymiskerrointa k että lämmönjohtavuutta . Analysointia
varten valittiin parhaimmat mittaukset, ja tuloksena saatiin ylämaan karjan ihon lämmönjohtavuudelle
luokkaa 0,2 Wm-1K-1 oleva arvo, joka vastaa kirjallisuudessa annettuja ihon in vitro –arvoja 20 . Tulos ei
kuitenkaan anna arviota lämmönsiirtymiskertoimen todellisista muutoksista eläimen sopeutuessa
muuttuviin lämpöolosuhteisiin.
Lopulta hankkeessa päätettiin luopua kriittisten lämpötilojen laskemisesta, kun usean Euroopan
Unionin jäsenmaan yhteinen tutkimushanke tuotantoeläinten hyvinvoinnin mittaamiseen kehitettävistä
kriteereistä (Welfare Quality-hanke) 14,15,16 tuli tulokseen, ettei ohjeiden antaminen eläinrakennusten
lämpötiloille ole mielekästä sopivan lämpötilan riippuessa eläinten lämmöneristyksen ja genetiikan lisäksi
myös niiden ruokinnasta ja itse tuotantoeläinrakennuksesta (eristetty rakennus/kylmäpihatto, lattiatyyppi,
lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmä, jne.) sekä eläintilan sijainnista (ilmasto-olosuhteet). Tuotantoeläinten
karjakokojen kasvaessa rakennuksen sisäilman lämpötila määräytyy enenevässä määrin eläinjalostajien tai
muiden eläinten pitoa koskevien neuvonantajien antamien ohjeiden mukaan kasvun ja tuotannon
maksimoimiseksi. Siten eläimelle optimaalisen lämpötila-alueen paras mittari on eläin itse, ja
lämpöviihtyvyys-alueen rajat lienevät parhaiten määritettävissä havainnoimalla eläinten käyttäytymistä.
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3.2. Ilmanvaihdon määritys
Tuotantoeläimen ympäristön kriittisten lämpötilojen osoittautuessa vanhentuneiksi hyvinvoinnin
kriteereiksi tutkimus keskittyi tuotantoeläinrakennuksen vaatiman ilmanvaihdon määritykseen.
Mainittakoon jälleen, että tuotantoeläinrakennus tarkoittaa saman mikroilmaston omaavaa eläinhallia tai
muusta rakennuksesta eristettyä tuotanto-osastoa. Kuten edellä on selitetty, eläimet saavat energiaa
rehusta. Osan saamastaan energiasta eläin käyttää peruselintoimintoihinsa, fyysiseen aktiviteettiin,
kasvuun ja kullekin tuotantoeläimelle tyypilliseen tuotokseen. Rehun energiasta käyttämättä jäänyt energia
täytyy poistua eläimestä, jottei eläimen ruumiinlämpö kohoa liian korkeaksi. Eläin luovuttaa kyseisen
liikaenergian lämpönä ympäristöönsä, jolloin rakennuksen sisäilma lämpiää, jos eläin elää eristetyssä
rakennuksessa. Rakennuksen ilmaa lämmittävät myös mahdolliset lämmityslaitteet. Rakennuksesta myös
poistuu lämpöä lämpöhäviöinä. Rakennuksen lämmöntuotoista ja lämpöhäviöistä laskettu rakennuksessa
tuotettu nettolämpö on lämpö, joka lämmittää rakennuksen sisäilman. Jos lämpöä tuotetaan sisäilmaan
liikaa, lämpötila voi nousta rakennuksessa eläville eläimille liian korkeaksi.
Tuotantoeläinrakennuksessa tuotetaan lämmön lisäksi haitallisia kaasuja kuten hiilidioksidia,
ammoniakkia, vesihöyryä (kosteutta), pölyä ja tuotantosuunnasta ja rakennuksesta riippuen myös metaania,
hiilimonoksidia (häkää) ja rikkivetyä. Eläimen hengitysilman riittävä hyvälaatuisuus vaatii liiallisen lämmön
ja haitallisten kaasujen sekä pölyn poistoa ilmasta. Poisto tapahtuu vaihtamalla rakennuksen sisäilma ulkoa
tuotuun puhtaampaan ilmaan. Ilmanvaihto määritetään kunkin tekijän (rakennuksen sisäilman lämpötila,
kaasu- ja pölypitoisuudet) perusteella erikseen. Rakennuksen ilmanvaihdon määrää se tekijä, jonka
perusteella laskettu ilmanvaihto on suurin. Ilmanvaihtojärjestelmän mitoitus määräytyy maksimaalisesta
ilmanvaihdosta, joka Suomen oloissa saavutetaan hyvin kuumina kesäpäivinä. Ilmanvaihtojärjestelmän
mitoitus määräytyy tässä tutkimuksessa tuotantoeläinrakennuksen sisäilman maksimaalisen lämpötilan
perusteella. Kyseiseksi lämpötilaksi valittiin Suomen oloihin suhteellisen harvinainen +30 C:n sisälämpötila.
Talvisin ilmanvaihto voi määräytyä eri tekijöiden perusteella riippuen eläinten iästä, koosta ja
tuotosmääristä. Tässä tutkimuksessa arvioitiin ilmanvaihto rakennuksen sisäilman lämpötilan,
hiilidioksidipitoisuuden ja ilmankosteuden perusteella. Lisäksi arvioitiin rakennuksen sisäilman
ammoniakkipitoisuus aiemmin laitoksella kehitetyllä ammoniakkiemissiomallilla 12 . Sisäilman muista
haitallisista kaasuista ei tarkasteltu metaania, hiilimonoksidia eikä rikkivetyä. Erityisesti hiilimonoksidin ja
rikkivedyn pitoisuudet tulisi olla niin pieniä kuin mahdollista huolehtimalla rakennuksen lämmityksestä ja
lannan poistosta mahdollisimman turvallisesti. Pölyn vaikutusta ilmanvaihdon suuruuteen ei myöskään
arvioitu, vaikka tuotantoeläinrakennusten sisäilman pölyn suuri määrä sekä eläinten ja ihmisten terveydelle
haitallinen koostumus ovat suuria riskitekijöitä. Pölyä käsitellään kuitenkin tässä kappaleessa yleisesti
muiden tutkimusten avulla.
Käytännössä ilmanvaihdon määrityksessä hyödynnettiin CIGR 1984-selvityksen antamia lämmön ja
kaasujen tuottoja (taulukot 2.1, 2.5 ja 2.6). Kullekin tuotantosuunnalle kirjoitettiin Excel-ohjelmat
ilmanvaihdon arviointia varten. rakennuksen vaatima minimi-ilmanvaihto lasketaan kunkin
tuotantosuunnan ilmanvaihtolaskurissa erikseen lämmön-, kosteuden ja hiilidioksidin tuoton perusteella
kunkin tuotantosuunnan vaatimassa sisälämpötilassa (taulukko 2.1). Vallitsevissa rakennuksen sisäilman ja
ulkoilman olosuhteissa ilmanvaihdon määräävä tekijä ilmoitetaan laskurin tulossivulla (laskurin minimiilmanvaihto-sivu). Laskurilla voidaan määrittää myös yksittäisen kesäpäivän vaatima ilmanvaihto (laskurin
maksimi-ilmanvaihto-sivu) syöttämällä laskuriin kyseisen päivän ulkoilman olosuhteet (lämpötila ja kosteus).
Laskuri laskee myös ilmanvaihtojärjestelmän mitoituksen antavan ilmanvaihdon olettamalla rakennuksen
sisälämpötilaksi +30 C (laskurin mitoitusilmanvaihto-sivu).
Lämmöntuotot lienevät epävarmimmat tekijät ilmanvaihdon arvioinnissa eläinten koon ja
tuotosmäärien ajallisen kasvun takia vuosikymmenistä 1960 – 1980, minä aikana suurin osa kokeellisista
mittauksista on suoritettu (katso esimerkiksi ASABEn selvitys 17 ).
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Ilmanvaihto, joka tarvitaan tuotantoeläinrakennuksessa tuotetun nettolämmön poistamiseen
rakennuksen sisäilmasta, lasketaan lausekkeella (2.24), joka on annettu uudelleen alla

qV (m 3 / h)

3600

PQ , suora

Plämmitys

c Tin

Plämpöhäviöt

Tout

Korvausilman lämpötilana on laskureissa käytetty ulkoilman lämpötilaa Tout. Suureet c ja ovat ilman
ominaislämpökapasiteetti ja tiheys, jotka on oletettu sisä- ja ulkolämpötiloista riippumattomiksi vakioiksi
1000 J/(kg K) ja 1 kg/m3.
Laskuja varten tarvittava eläinkohtainen lämmöntuotto PQ,suora eri tuotantovaiheille rakennustasolla
saatiin CIGR 1984-selvityksestä kesä- ja talviajalle (raportin taulukko 2.1). Rakennusten tyypillisinä
sisälämpötiloina Tin käytettiin talviajalle samaisessa selvityksessä annettuja talviajan lämpötiloja (annettu
taulukossa 2.1) sekä mitoitukseen sisälämpötilaa +30 C. Ulkoilman olosuhteista lämpötila ja ilman
suhteellinen kosteus syötetään laskuriin vallitsevan tai vuodenajalle tyypillisen sään perusteella saatuna
joko läheiseltä sääasemalta tai muusta lähteestä.
Laskureissa päätettiin jättää rakennuksen lämmitysteho Plämmitys pois laskuista, jolloin tuloksena saatu
ilmanvaihto kertoo, tarvitaanko rakennukseen lämmitystä vai ei, kun halutaan ylläpitää eläinten kasvulle ja
tuotolle optimaalinen sisälämpötila. Tarvittavan lämmitystehon suuruus saadaan laskettua lausekkeella
(2.25), joka on annettua myös alla

PQ ,lämmitys

c( J / kgK )

(kg / m 3 ) Tin ( C ) Tout ( C )
3600

qV ,max (m 3 / h) qV ,lämpö (m 3 / h) .

Lausekkeen qV,max on suurin vallitsevissa sisä- ja ulkoilman olosuhteissa laskettu ilmanvaihto ja qV,lämpö on
rakennuksen sisäilman lämpötilaan perustuva ilmanvaihto (lauseke (2.24) jättämällä termi Plämmitys pois).
Muut tekijät ovat samat kuin lausekkeessa (2.24).
Rakennuksen lämpöhäviötehot kullekin rakenteelle (seinät, verhoseinät, ikkunat ja aukot, sisäkatto,
lattia) Plämpöhäviöt lasketaan lausekkeella (2.26) laskurille annettujen rakenteiden U-arvojen ja rakenteiden
mittojen avulla. Lauseke (2.26) on myös annettu alla.

PQ ,lämpöhäviöt

U rakenne Arakenne Trakenne .

Lausekkeen Arakenne ja Trakenne ovat laskurin laskema rakenteen pinta-ala annetuista rakenteen mitoista ja
lämpötilaero rakenteen sisä- ja ulkopinnan välillä, jolle laskurissa on käytetty rakennuksen sisäilman ja
ulkoilman lämpötilaeroa. Jos kuitenkin rakenne on esimerkiksi huurteessa tai jäätynyt sisäpuolelta tai
rakenteen pinnan lämpötila poikkeaa selvästi ilman lämpötilasta, kannattaa arvioida yllä olevalla
lausekkeella nopeasti, kuinka suuren virheen sisä- ja ulkoilman lämpötilojen hyödyntäminen laskussa
aiheuttaa.
Rakennuksen sisäilman hiilidioksidipitoisuuteen perustuva ilmanvaihto lasketaan laskureissa
lausekkeella (2.31), joka on lukemisen helpottamiseksi annettu myös alla

qV (m 3 / h)

1000 PCO2 (l / h)
CCO2 ,in ( ppm) C CO2 ,out ( ppm)

.

Laskuihin tarvittava hiilidioksidin tuotto rakennustasolla PCO2 eri tuotantosuunnille otettiin CIGR 1984selvityksestä (raportin taulukko 2.5). Sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle (CCO2,in) laskuri käyttää
tuotantoeläinrakennuksille sallittua enimmäismäärää 3000 ppm. Hiilidioksidin pitoisuudelle ulkoilmassa
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(CCO2,out) laskuri käyttää arvoa 300 ppm, vaikka nykyisin pitoisuus ulkoilmassa on luokkaa 380 ppm.
Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on arvosta riippumatta huomattavasti rakennuksen sisäilman sallittua
hiilidioksidipitoisuutta pienempi, mikä tapahtuu Suomen oloissa erityisesti kylminä vuodenaikoina, kun
ilmanvaihtoa on pienennetty liikaa rakennuksen lämmityskustannusten pienentämiseksi. Rakennuksen
ilmanvaihdon tulisi vuodenajasta riippumatta perustua arvoon, joka on laskennallisesti suurin
rakennuksessa elävien eläinten riittävän hyvälaatuisen hengitysilman jaa paremman hengitystieterveyden
takaamiseksi.
Tuotantoeläinrakennuksen ilman kosteuteen perustuva ilmanvaihto lasketaan laskureissa lausekkeella
(2.44), joka on myös esitetty alla

qV (m 3 / h)

PH 2O ( g / h)
(kg / m 3 )

x H 2O ,in g / kg

x H 2O ,out ( g / kg )

.

Laskujen vaatimat tuotantoeläinrakennuksen kosteuden tuotto PH2O saatiin jälleen CIGR 1984-selvityksestä
(raportin taulukko 2.6). Ilman tiheytenä laskuri käyttää arvoa 1 kg/m 3. Rakennuksen sisäilman ja
ulkoilman vesisisällöt x lasketaan laskureissa lausekkeilla (2.40a ja 2.40b) ja (2.41a ja 2.41b), jotka löytyvät
sivulta 30.
Seuraavassa on esimerkkejä ilmanvaihtolaskureilla lasketuista tuloksista. Ilmanvaihtolaskurit ja laskurin
käyttöohjeet ovat saatavissa vuoden 2011 alusta osoitteesta
http://www.helsinki.fi/maataloustieteet/tutkimus/agtek/proj/karva/index.html. Laskureissa on ensin
syöttöarvot niminen sivu, jolla annetaan rakennuskohtaiset tiedot (eläinhallin, erillisen tuotanto-osaston
tms. saman mikroilmaston omaavan eläinrakennuksen osan koko ja lämpöeristys (rakenteiden U-arvot)
sekä tilan sisältämä eläinten lukumäärä ja ulkoilman olosuhteet (lämpötila ja ilman kosteus). Minimiilmanvaihtosivulla on CIGR 1984-tuottoihin ja rakennusten sisälämpötiloihin perustuvat talviajan
ilmanvaihdon suuruudet eri tekijöiden (lämmöntuotto, hiilidioksidin tuotto ja kosteuden tuotto lattian
prosentuaalisen märkyyden avulla) mukaan laskettuina. Tulokset näkyvät sekä taulukkona että kuvina
eläintä kohti ja koko rakennukselle (eläinhallille tai tuotanto-osastolle) ottamalla huomioon rakennuksessa
olevien eläinten lukumäärä. Taulukoidut tulokset antavat vielä tekijän, jonka mukaan ilmanvaihto tulee
säätää kussakin eläimen elopainoluokassa. Esimerkkien talviolosuhteiksi on valittu ulkoilman lämpötila
20 C ja ilmankosteus 80 %. Ilmanvaihtolaitteiston mitoitusta varten ulkoilman olosuhteina on käytetty
arvoja +25 C lämpötilalle (helleraja Suomessa) ja 80 % kosteudelle. Tuotantoeläinrakennuksen sisäilman
lämpötila on mitoitusilmanvaihtoa laskettaessa +30 C. Korvausilmana on kaikissa esimerkeissä
lämmittämätön ulkoilma. Jos korvausilmaa esilämmitetään, rakennuksen sisälle tulevan ilman lämpötila ja
suhteellinen kosteus voidaan antaa Syöttöarvot-sivulla ulkoilman lämpötilana ja kosteutena. Esimerkit on
annettu tuotantokohtaisesti ensin nautakarjalle (lypsylehmät, lihakarja, nuorkarja) sitten sioille (imettävät
emakot, joutilaat emakot, lihasiat) ja lopuksi siipikarjalle (broilerit, munivat kanat). Jokaisen luvun lopussa
tarkastellaan vielä laskennallisia ammoniakkipitoisuuksia tuotantoeläinrakennuksissa.
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3.2.1. Ilmanvaihto nautakarjarakennuksissa
Nautakarjakoot ovat toistaiseksi Suomessa huomattavasti eteläisempää Eurooppaa pienempiä.
Keskimääräinen suomalainen lypsykarjakoko on luokkaa 25 päätä. Karjakoot ovat kuitenkin selvästi
nousussa, minkä vuoksi oheisissa esimerkeissä on laskettu ilmanvaihto 140 lypsylehmätilalle. Nykyinen
suuntaus on myös pitää nuorkarja (vieroitetut vasikat ja uudistushiehot) lypsykarjasta erillisessä
rakennuksessa. Lihanautoja kasvatetaan Suomessa enimmäkseen rakennuksissa mutta myös ulkona, jolloin
eläimillä on oltava suoja epäedullisilta sääoloilta. Ulkona kasvavien nautojen tapauksia ei tarkastella tässä
tutkimuksessa, koska ulkona pidettävien eläinten suojat eivät vaadi ilmanvaihtoa.

3.2.1.1 Lypsylehmät
Laskurin Syöttöarvot-sivulla annetaan valkoisissa sarakkeissa rakennuksen mittasuhteet ja rakenteiden
lämmöneristystä kuvaavat U-arvot sekä korvausilman (ulkoilman) olosuhteet. Laskuri laskee annetuista
arvoista tarpeelliset pinta-alat ja rakennuksen keskimääräisen U-arvon. Rakennuksen lämpöhäviöiden
laskemista varten lattian pinta-alana käytetään rakennustekniikassa yleisesti sovellettua 2m levyistä
kaistaletta rakennuksen sivustoilla .
Esimerkin eläintiheys on 13,5 m2/lehmä, mikä sisältää eläimien käytössä olevan rakennuksen osan
huoltokäytävät, lypsyrobotit ja muut eläinten pidon vaatimat tarpeet. Ilmanvaihto lasketaan tässä
esimerkissä kylmälle talvipäivälle ( 20 C, 80 % kosteus) ja yksinkertaisen verhoseinän (U = 10 W/(m2K) )
omaavalle pihatolle. Verhoseinä on 2 m korkea ja sijoitettu pitkällä sivulla Ohessa on otos laskurin
Syöttöarvot-sivusta.
Syöttöarvot:
Olosuhteet:
Eläinmäärä, kpl
Tout, lämpötila ulkona
RHout, ilman suhteellinen kosteus ulkona

Eläinhalli tai suljettu osasto:
Pituus
Leveys

140 kpl
-20 C
80 %

70 m
27 m
2

Pinta-ala
Korkeus

1890 m
5,3 m

Ikkunoiden ja verhoseinien pinta-ala
Märän pinta-alan osuus lattiasta

140 m
25 %

U-arvot:
Ulkoseinät
Ikkunat tai verhoseinät
Katto
Lattia
Tilan U-arvo

0,4 W/m2/K
10 W/m2/K
0,26 W/m2/K
0,6 W/m2/K
0,75 W/m2/K

Lasketut arvot: Seinäpinta-ala
Ikkunoiden ja verhoseinien pinta-ala
Sisäkaton pinta-ala
Lattia= 2 m:n kaistale reunoilla
Yhteensä
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2

888,2 m2
140 m2
1890 m2
326 m2
3244,2 m2

Talviolosuhteiden ilmanvaihtotulokset annetaan laskurin Minimi-ilmanvaihto-sivulla. Esimerkin
kaltainen talvipäivä on valittu laskemaan pihaton pienin ilmanvaihto eli minimi-ilmanvaihto.

Yksinkertainen verhoseinän omaava pihattorakennus

Ensimmäisessä esimerkissä on siis 2 m korkean ja 70 m leveän yksinkertaisen verhoseinän omaava
lypsykarjapihatto. Yksinkertaiselle verhoseinän U = 10 W/(m2 K), kun sää ei ole kovin tuulinen. Tuulisella
säällä U-arvo on suurempi ja lämpöhäviöt samaten suurempia (verhoseinän pinnalla oleva rajakerros
pienenee tuulen voimakkuuden kasvaessa ja verhoseinän eristävä vaikutus pienenee). Tällaisessa pihatossa
lanta jäätyy ilman rakennuksen lämmittämistä. Siten pihaton sisälämpötilana käytetty +10 C on kyseiselle
rakennustyypille kylmänä talvipäivänä liian korkea. Syy kyseiseen sisälämpötilaan on kuitenkin se, että CIGR
1984-selvitys antaa lämmöntuotot valmiina arvoina kyseisessä sisälämpötilassa.
Kylmän talvipäivän vaatima ilmanvaihto on seuraavassa taulukkona eläintä kohti ja kuvina sekä eläintä
kohti settä koko rakennukselle (140 lypsylehmää maitotuotoksilla 20, 25 ja 30 kg/vrk). Taulukon Tin, Tuotos
ja Massa tarkoittavat laskuissa käytettyä rakennuksen sisälämpötilaa, eläimen tuotostasoa (tässä
maitotuotos yksiköissä kg/vrk) ja lehmän elopainoa kilogrammoina. Taulukon sarakkeiden CO2 (eli
hiilidioksidi), Lämpö ja Kosteus tulokset ovat kyseisten tuottojen perusteella lasketut ilmanvaihdot. Märät
pinnat-sarakkeen tulokset tarkoittavat ilmanvaihtoa, joka on laskettu täysin märästä (100 %) lattiasta
ilmaan höyrystyvän kosteuden avulla. Tulos ei ole kuitenkaan realistinen, koska jo Kosteus-sarakkeen
ilmanvaihdot sisältävät keskimääräisen rakennuksen kosteilta pinnoilta ilmaan höyrystyvän kosteuden.
Tulosten erotus (Märät pinnat – Kosteus) antaa kuitenkin arvion, paljonko lattioiden märkyys vaikuttaa
ilmanvaihdon suuruuteen. Esimerkin olosuhteissa rakennuksen vaatima ilmanvaihto eläintä kohti on listattu
Minimi-ilmanvaihto-sarakkeeseen, joka siis on suurin CO2-, Lämpö- ja Kosteus-sarakkeiden lukuarvoista.
Lisäksi taulukossa listataan, millä tekijällä (CO2, Lämpö, Kosteus) laskettu ilmanvaihto on suurin, joka on siis
rakennuksen ilmanvaihdon määräävä tekijä.

Ilmanvaihdon määrä m3/h
Tin
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tuotos Massa CO2
Lämpö
30
500
76
54
30
600
81
63
30
700
86
71
25
500
71
48
25
600
77
56
25
700
82
64
20
500
67
40
20
600
72
49
20
700
78
57

Ilmanvaihdo
Märät
Minimin määräävä RMO:n minimipinnat Kosteus ilmanvaihto tekijä
ilmanvaihto/eläin kg
98
74
76 CO2
55
103
79
81 CO2
65
108
84
86 CO2
70
93
70
71 CO2
99
75
77 CO2
103
80
82 CO2
89
65
67 CO2
94
70
72 CO2
99
75
78 CO2

Märkien pintojen perusteella laskettua ilmanvaihtoa ei epärealistisuutensa vuoksi oteta huomioon
rakennuksen vaatimaa ilmanvaihtoa määrättäessä, ja siten määräävä tekijä esimerkin rakennuksen
ilmanvaihdolle on rakennuksessa tuotettu hiilidioksidikaasu. Tosin hiilidioksidin tuoton perusteella laskettu
ilmanvaihto on käytännössä yhtä suuri kuin kosteuden tuoton perusteella laskettu ilmanvaihto.
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500
600
700

Esimerkiksi 30 kg/vrk maitoa lypsävälle lehmälle ilmanvaihdot eri tekijöiden määrääminä ovat seuraavat:

Yllä olevasta kuvasta nähdään, että pihatossa tuotetun lämmön perusteella laskettu ilmanvaihto (kuvassa
Lämpö) on pienempi kuin rakennuksen vaatima minimi-ilmanvaihto (kuvassa CO2), joten rakennusta täytyy
lämmittää, jotta rakennuksen sisälämpötila säilyisi halutussa arvossa (+10 C). Lämmitysteholle saadaan
arvo hyödyntämällä tulostaulukon eläinkohtaisia ilmanvaihdon arvoja. Rakennuksen (140 keskimäärin 700
kg:n painoista ja 30 kg/vrk maitoa lypsävää lehmää) lämmitystarve olisi

PQ ,lämmitys

c ( J / kgK )

(kg / m 3 ) Tin ( C ) Tout ( C )
3600

1000 J / kgK 1,25kg / m 3 10 C ( 20 C )
3600s / h

qV , max (m 3 / h) qV ,lämpö (m 3 / h)
.

86m 3 / h 71m 3 / h 140

22kW

Laskurissa on käytetty lämmitystehoa laskettaessa ilman tiheyden arvoa 1 kg/m3, joka antaa yllä olevalle
esimerkille arvon 17,5 kW. Näin lasketut lämmitystehot annetaan laskurin ’Syöttöarvot-sivulla’. Alla on
tuloksista piirretty kuva olettamalla, että keskimäärin kaikki lehmät ovat saman painoisia ja lypsävät yhtä
paljon:

Seuraavassa on vielä esimerkin rakennuksen vaatima minimi-ilmanvaihto kylmänä talvipäivänä pihaton eri
maitotuotoksen lypsäville lypsylehmille, mistä voi arvioida tarvittavan ilmanvaihdon suuruuden tapauksessa,
jossa lehmän maitotuotos eroaa kuvan arvoista.
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Eläinkohtaisista kuvista nähdään myös, että nykyinen ilmanvaihdon suositus on jonkin verran liian pieni.
Erikseen syötetyillä kesäpäivän ulkoilman olosuhteilla ja eläinten sen hetkisellä keskimääräisellä elopainolla
voidaan laskea yksittäisen kesäpäivän vaatima lämpötilaan perustuva ilmanvaihto, joka ilmoitetaan laskurin
Maksimi-ilmanvaihto-sivulla. Tästä ei esitetä esimerkkejä.
Lisäksi laskurilla voidaan laskea rakennuksen ilmanvaihtolaitteiston mitoittamiseen tarvittava
mitoitusilmanvaihto eli suurin mahdollinen rakennuksen vaatima ilmanvaihto. Mitoitusilmanvaihto
perustuu rakennuksen lämmöntuottoon, kun tuotantoeläinrakennuksen sisäilman lämpötilaksi on valittu
+30 C eli CIGR 1984-selvityksen kesäajan sisälämpötila, joka saavutetaan Suomen ilmasto-oloissa
suhteellisen harvoin. Mitoitusta varten syötetään ulkoilman lämpötila ja kosteus laskurin Syöttöarvotsivulla. Tässä tutkimuksessa lämpötilaksi valittiin Suomessa hellerajana pidetty ulkoilman lämpötila +25 C,
joka ylittyy suhteellisen harvoin Suomen kesissä. Ulkoilman kosteutena on mitoitusilmanvaihtoesimerkissä
80 %, jotta ulkoilman olosuhteet olisivat riittävän vaikeat. Muut syöttöarvot ovat kuten edellä. Tulossivu
(Mitoitusilmanvaihto) kirjaa syötetyt ulkoilman olosuhteet (lämpötila ja ilman kosteus) sekä tulokset
taulukkona että kuvina eläintä kohti ja koko rakennukselle.
Rakennuksen ilmanvaihto:
tuotos 30

Tin

Massa
30
30
30
30
30
30
30
30
30

tuotos 25

tuotos 20
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500
600
700
500
600
700
500
600
700

Mitoitusilmanvaihto
10357
11850
13203
9300
10761
12089
8114
9567
10894

Edellä esitettyjen tulosten mukaisesti minimi-ilmanvaihto antaa pienimmän vaaditus ilmanvaihdon ja
mitoitusilmanvaihto suurimman ilmanvaihdon. Näitä ilmanvaihdon raja-arvoja voidaan käyttää suositusten
ala- ja ylärajana. Siten 30 kg maitoa tuottavalle 700 kg:n lypsylehmälle ilmanvaihdon tulisi olla lehmää
kohden välillä 86 – 94 m3/h ja koko 140 keskimäärin samankokoisen ja saman määrän lypsävän lehmän
yksinkertaisen 2m 70 m kokoisen verhoseinän omaavalle pihatolle noin 12 100 – 13 200 m3/h. Tosin on
muistettava, että pihaton sisälämpötilaa pyritään pitämään lämpötilassa +10 C, joka ei kuitenkaan vaikuta
minimi-ilmanvaihtoon sen määräytyessä hiilidioksidin tuoton perusteella mutta joka vaikuttaa
pihattorakennuksen lämmitystarpeeseen sitä nostavasti.

Kaksinkertaisen verhoseinän omaava pihattorakennus

Toisena esimerkkinä on kaksinkertaisen verhoseinän (U = 3 W/(m2 K) ) omaava lypsykarjapihatto, joka
on muuten sama kuin edellisen esimerkin rakennus. Vastaaviksi tuloksiksi saadaan:
Ilmanvaihdon määrä m3/h
Tin
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Tuotos Massa CO2
Lämpö
30
500
76
80
30
600
81
88
30
700
86
96
25
500
71
73
25
600
77
82
25
700
82
90
20
500
67
66
20
600
72
74
20
700
78
82

Ilmanvaihdo
Märät
Minimin määräävä RMO:n minimipinnat Kosteus ilmanvaihto tekijä
ilmanvaihto/eläin kg
98
74
80 Lämpö
55
103
79
88 Lämpö
65
108
84
96 Lämpö
70
93
70
73 Lämpö
99
75
82 Lämpö
103
80
90 Lämpö
89
65
67 CO2
94
70
74 Lämpö
99
75
82 Lämpö

ja kuvina 30 kg/vrk maitoa lypsäville lehmille eri tuottojen mukaan laskettuina

Rakennuksen minimi-ilmanvaihdon määrää tässä tapauksessa lämmöntuotto lukuun ottamatta hyvin
vähätuottoista kevyttä lypsylehmää (20 kg/vrk maitoa, 500 kg), missä tapauksessa minimi-ilmanvaihdon
määrää hiilidioksidin tuotto. Paremman lämmöneristyksensä vuoksi kaksinkertaisen verhoseinän omaavaa
lypsykarjapihattoa ei tarvitse lämmittää kuin 500 kg:n painoisten 20 kg/vrk maitoa lypsävien lehmien
tapauksessa. Lämmöntuotto on niin runsasta ja rakennuksen lämmöneristys niin hyvä, että
pihattorakennuksesta täytyy kyseisissä olosuhteissa poistaa ylimääräistä lämpöä ilmanvaihdolla.
Rakennuksen lämmitystarve alkaa kuitenkin kasvaa ulkoilman lämpötilan mennessä 20 C kylmemmäksi.
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500
600
700

Alla on vielä rakennuksen vaatima ilmanvaihto kylmänä talvipäivänä, josta nähdään, että nykyinen suositus
on hieman todellista tarvetta pienempi.

Hellepäivän (ulkoilman lämpötila +25 C ja kosteus 80 %) sekä sisälämpötilan +30 C vaatima ja
lämmöntuottoon perustuva ilmanvaihto eli mitoitusilmanvaihto on esitetty alla olevissa kuvissa ja
taulukossa koko rakennukselle.

Rakennuksen ilmanvaihto:
tuotos 30

Tin

Massa
30
30
30
30
30
30
30
30
30

tuotos 25

tuotos 20

Mitoitusilmanvaihto
500
13885
600
15378
700
16731
500
12828
600
14289
700
15617
500
11642
600
13095
700
14422

Lopuksi annetaan vielä kaksinkertaisen verhoseinän omaavassa pihattorakennuksessa pidettäville 700 kg:n
painoisille ja 30 kg/vrk lypsäville lehmille ilmanvaihtosuositus laskettujen minimi- ja mitoitusilmanvaihtojen
avulla: yhdelle lehmälle 96 – 120 m3/h ja koko rakennukselle (140 lehmää) 13 400 – 16 700 m3/h.
CIGR 2002-selvitys antaa alemmat lämmöntuotot kuin CIGR 1984-selvitys, mikä vaikuttaisi nimenomaan
lämmöntuottoon perustuvaan ilmanvaihtoon ja rakennuksen lämmitystarpeeseen.
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3.2.1.2. Lihakarja
Alla on tyypillisen lihakarjarakennuksen ominaisuudet. Eläintiheys mukaan lukien huoltokäytävät ja
muut vastaavat rakennuksen tilat on syöttöarvojen perusteella 8,8 m 2/eläin. Rakennus vastaa
kestokuivikkeista jatkuvan kasvun rakennusta, jonka lattia on osittainen rakolattia. Rakennuksessa on
kaksinkertainen 80 m leveä ja 2 m korkea verhoseinä (U = 3 W/(m2 K) ).
Esimerkkinä on jälleen kylmä talvipäivä ( 20 C ja 80 %).
Syöttöarvot:
Olosuhteet:
Eläinmäärä, kpl
Tout, lämpötila ulkona

200 kpl
-20 C

RHout, ilman suhteellinen kosteus ulkona
Eläinhalli tai suljettu osasto:
Pituus
Leveys

80 %

80 m
22 m
1760 m2
3,3 m

Pinta-ala
Korkeus
Ikkunoiden ja verhoseinien pinta-ala
Märän pinta-alan osuus lattiasta
U-arvot:
Ulkoseinät
Ikkunat
Katto
Lattia
Rakennuksen U-arvo

160 m
100 %

2

0,4 W/m2/K
3 W/m2/K
0,26 W/m2/K
0,6 W/m2/K
0,49 W/m2/K

Lasketut arvot: Seinäpinta-ala
Ikkunoiden pinta-ala
Sisäkaton pinta-ala
Lattia= 2 m:n kaistale reunoilla
Yhteensä

513,2 m2
160 m2
1760 m2
356 m2
2789,2 m2

Tulokset ovat ohessa nautaa kohti:
3

Ilmanvaihto m /h
Sisälämpö
tila
Massa
CO2
10
50,00
10
100,00
10
150,00
10
200,00
10
300,00

Märät
pinnat

Lämpö
8
16
23
30
43

-11
-1
9
18
36

Kosteus
97
104
111
117
129

9
16
22
29
40

Minimiilmanvaihto
9
16
23
30
43

Ilmanvaihdon
määräävä
tekijä
RMO:n minimi-ilmanvaihto/eläin
kg
Kosteus
30
100
Kosteus
50
200
CO2
55
300
CO2
80
500
CO2
110
600

Lihanautarakennuksen ilmanvaihdon määrää pienillä sonnivasikoilla kosteuden tuotto ja yli 100 kg:n
painoisilla lihanaudoilla hiilidioksidin tuotto. Tosin hiilidioksidin ja kosteuden tuottojen perusteella lasketut
ilmanvaihdot ovat käytännössä likimain yhtä suuri, joten laskurille annetun märän lattian osuuden ollessa
(100 %) ylimitoitettu, minimi-ilmanvaihto pysyy samana hiilidioksidin tuoton vuoksi.
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Kaikissa tapauksissa lämmöntuoton mukainen ilmanvaihto on rakennuksen vaatimaa minimiilmanvaihtoa pienempi, mikä tarkoittaa, että rakennus kaipaa lämmitystä, jos rakennuksen sisälämpötila
halutaan pitää arvossa +10 C.
Esimerkiksi 300 kg painoisten lihanautojen tapauksessa rakennuksen lämmitystarve, kun rakennuksen
lämpötila on +10 C, on

PQ ,lämmitys

c ( J / kgK )

(kg / m 3 ) Tin ( C ) Tout ( C )
3600

1000 J / kgK 1,25kg / m 3 10 C ( 20 C )
3600s / h

qV , max (m 3 / h) qV ,lämpö (m 3 / h)
.

43m 3 / h 36m 3 / h

200 15kW

Laskurin antamat tulokset kyseisen rakennuksen lämmitystarpeelle ovat seuraavassa kuvassa (ilman
tiheydelle on käytetty arvoa 1 kg/m 3 antaa pienempiä lukemia), josta nähdään, että vain isoimmat 500 kg:n
painoisten lihanautojen lämmöntuotto riittää pitämään rakennuksen sisälämpötilan halutussa +10 C:n
lämpötilassa ilman lisälämmitystä.

Kestokuivikerakennuksissa lisätään jatkuvasti kuivikkeita eikä lantaa poisteta. Kuivikkeiden lisääminen
vähentää kosteuden haihtumista lattioilta rakennuksen ilmaan, mikä edelleen pienentää kosteuden
tuotosta johtuvaa ilmanvaihdon tarvetta.
Alla on kuvat ilmanvaihdon tarpeista eri tuottojen perusteilla sekä rakennuksen vaatima minimiilmanvaihto kylmänä talvipäivänä:

Märkien lattioiden osuus rakennuksen minimi-ilmanvaihtoon on epärealistinen, eikä sitä pidä ottaa
huomioon ilmanvaihtoa määrättäessä.
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Kuten eläinkohtaiset kuvat osoittavat, nykyinen suositus on täysin riittävä ainakin esimerkin kaltaisessa
tilanteessa.
Samoin kuin lypsylehmille, lihakarjarakennuksen mitoitusilmanvaihto määräytyy kesäajan olosuhteista,
jolle asetettiin arvot +25 C ja 80 %. Muut syöttöarvot ovat samat kuin minimi-ilmanvaihtoa laskettaessa.

Mitoitusilmanvaihto taulukkona koko rakennukselle on seuraavassa lihanaudan elopainon (massan)
funktiona.
MitoitusilmanSisälämpötila Massa
vaihto
30
50
1224
30
100
6186
30
150
10790
30
200
15177
30
300
23521
30
400
31471
30
500
39140

Rakennuksen ilmanvaihto:

Laskettujen rakennuksen minimi-ilmanvaihdon ja mitoitusilmanvaihdon suuruudet antavat sopivan
ilmanvaihtosuosituksen esimerkin kaltaiselle rakennukselle. Esimerkiksi yhtä 200 kg:n nautaa kohden
sopiva ilmanvaihto on 30 – 76 m3/h ja koko 200 naudan rakennukselle 6 000 – 15 200 m3/h, jos
rakennuksessa pidettävien nautojen keskimääräinen paino on esimerkkiin valittu 200 kg.
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3.2.1.3. Nuorkarja
Ohessa on oletettu, että yhteensä 100 vieroitettua vasikkaa ja hiehoa elää erillisessä nuorkarjan
rakennuksessa. Nuorkarjan ikäluokka käsittää yli 6 viikon ikäiset vasikat ja tiineet hiehot synnytyksen
tapahtuessa noin 24 – 25 kuukauden iässä. Esimerkkinä on jälleen kylmä talvipäivä. Rakennus vastaa
lämmöneristykseltään kaksinkertaisen verhoseinän omaavaa rakennusta. Eläintiheys on 6,9 m2/eläin.
Syöttöarvot:
Olosuhteet:
Eläinmäärä, kpl
Tout, lämpötila ulkona

100 kpl
-20 C

RHout, ilman suhteellinen kosteus ulkona
Eläinhalli tai suljettu osasto:
Pituus
Leveys

80 %

15 m
46 m
2

Pinta-ala
Korkeus

690 m
3,3 m

Ikkunoiden ja verhoseinien pinta-ala
Märän pinta-alan osuus lattiasta
U-arvot:
Ulkoseinät
Ikkunat
Katto
Lattia
Rakennuksen U-arvo

2

0m
100 %

0,4 W/m2/K
3 W/m2/K
0,26 W/m2/K
0,6 W/m2/K
0,35 W/m2/K

Lasketut arvot: Seinäpinta-ala
Ikkunoiden pinta-ala
Sisäkaton pinta-ala
Lattia= 2 m:n kaistale reunoilla
Yhteensä

402,6 m2
0 m2
690 m2
144 m2
1236,6 m2

Tulokset ovat seuraavat:
3

Tin

Massa
10
10
10
10
10

50
100
150
200
300

CO2

Ilmanvaihdon määrä m /h
Märät
MinimiIlmanvaihdon määrävä
Lämpö
pinnat
Kosteus ilmanvaihto tekijä
8
-3
78
8
8 Kosteus
14
7
84
15
15 Kosteus
20
16
90
21
21 Kosteus
25
24
95
26
26 Kosteus
36
39
106
36
39 Lämpö

Isoimpia hiehoja lukuun ottamatta rakennuksen ilmanvaihdon määräävä tekijä on rakennuksessa
tuotettu kosteus oletuksella, että koko lattia on märkä. Hiilidioksidin tuoton aiheuttama ilmanvaihto on
kuitenkin kyseisessä rakennuksessa käytännössä yhtä suuri, ja vaikka lattian märkyyttä vähennettäisiin,
mikä pienentäisi kosteuden tuoton perusteella laskettua ilmanvaihtoa, rakennuksen vaatima minimiilmanvaihto pysyy samana hiilidioksidin tuoton takia.
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Rakennusta pitää lämmittää lukuun ottamatta isoimpia hiehoja, jos halutaan pitää rakennuksen
sisälämpötila arvossa +10 C. Rakennuksen lämmitystarve esimerkiksi 150 kg:n painoiselle nuorkarjalle,
mikä kuvannee pienten vasikoiden ja kohta synnyttävien hiehojen muodostamaa nuorkarjaa, on

PQ ,lämmitys

c( J / kgK )

(kg / m 3 ) Tin ( C ) Tout ( C )
3600

1000 J / kgK 1,25kg / m 3 10 C ( 20 C )
3600s / h

qV ,max (m 3 / h) qV ,lämpö (m 3 / h)
.

21m 3 / h 16m 3 / h

100

5kW

Seuraavassa kuvassa on laskurin laskema rakennuksen lämmitystarve (ilman tiheydellä 1 kg/m3), josta
nähdään, että jo 300 kg:n painoisen nuorkarjan tuottama lämpö riittää pitämään rakennuksen halutussa
lämpötilassa eikä lisälämmitystä tarvita.

Samoin kuin lihakarjan tapauksessa, runsaalla kuivikkeiden käytöllä voidaan vähentää kosteuden
haihtumista märiltä pinnoilta rakennuksen ilmaan, mikä pienentää ilmanvaihdon tarvetta ja rakennuksen
lämmitystarvetta. rakennuksen lämmitystarve häviää vastasyntyneitä sonnivasikoita (50 kg) lukuun
ottamatta, kun ulkoilman lämpötila nousee 10 C:een.
Eri tuottojen perusteella lasketut ilmanvaihdot ovat seuraavat:

Tässäkään tapauksessa ei pidä huomioida märkien pintojen aiheuttamaa ilmanvaihtoa rakennuksen minimiilmanvaihtona.
Seuraavissa kuvissa on vielä rakennuksen minimi-ilmanvaihto eläintä kohti ja koko nuorkarjarakennukselle:
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Eläinkohtaisista kuvista nähdään, että nykyinen suositus on riittävä ainakin esimerkin kaltaiselle
nuorkarjarakennukselle.
Mitoitusilmanvaihto perustuu samoihin ulkoilman (+25 C, 80 %) ja sisäilman (+30 C) olosuhteisiin kuin
muillakin nautaeläimillä, ja tulokset ovat ohessa taulukkona koko rakennukselle ja kuvina eläintä kohti ja
koko rakennukselle.

Rakennuksen ilmanvaihto:

Tin

Massa
30
30
30
30
30
30
30

50
100
150
200
300
400
500

Mitoitusilmanvaihto
1392
3640
5686
7611
11227
14629
17882

Suositus ilmanvaihdolle keskimäärin 300 kg:n painoiselle nuorkarjalle esimerkin kaltaisessa
nuorkarjarakennukselle (100 päätä) saadaan rakennuksen minimi- ja mitoitusilmanvaihdoista seuraavaksi:
eläintä kohti 39 – 115 m3/h ja koko rakennukselle 3 900 – 11 200 m3/h.
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3.1.2.4.

Ammoniakkipitoisuudet navetoissa

Lopuksi arvioitiin vielä laskurilla nautakarjarakennusten ammoniakkipitoisuudet perustuen
ammoniakkiemissiomalliin (luku 2.1.2.3.2 sivulla 26).
Tulokset rakennusten maksimaalisille ammoniakkipitoisuuksille kylmänä talvipäivänä ( 20 C ja 80 %),
kun koko lattia on märän lannan peitossa, ovat tarkastelluille nautakarjarakennuksille seuraavat:

Kaikissa rakennuksissa ammoniakkipitoisuudet ovat siedettäviä, kun otetaan huomioon epärealistinen
oletus täysin märistä lattioista nuorkarjan tapauksessa. Isommille naudoille rakennusten
ammoniakkipitoisuudet ovat alle suositusten enimmäispitoisuuden.
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3.2.2. Ilmanvaihto sikaloissa
Emakkosikalat ovat Euroopassa useimmiten suursikaloita, ja Suomessakin sikaloiden karjakoko on
kasvanut. Emakkosikaloissa on erilliset porsitusosastot synnyttäneille emakoille porsaineen.
Porsitusosastolta emakko siirtyy tiineytysosastolle uudelleen tiineytystä varten ja sieltä edelleen
joutilasosastolle. Vieroitetut noin yhden kuukauden ikäiset ja 8 kg:n painoiset porsaat siirtyvät
välikasvattamoon pariksi kuukaudeksi kasvamaan ennen siirtoa lihasikalaan noin 25 kg:n painoisina ja
kolmen kuukauden ikäisinä. Lihasikalassa sikoja kasvatetaan noin 110 – 110 kg:n painoisiksi ja siat
teurastetaan noin puolen vuoden ikäisinä. Seuraavassa arvioidaan ilmanvaihto porsitusosastolle,
joutilasosastolle ja lihasikalalle. Esimerkeissä käsitellään 500 emakon suursikalaa. Noin kolmasosa (150
emakkoa) emakoista on poikimisosastolla loppujen (350 emakkoa) ollessa joutilasosastolla. Ilmanvaihto
määritetään tilanteille, joissa kaikki porsineet emakot imevine porsaineen ovat samassa ilmatilassa, vaikka
porsineet emakot elävät porsaineen omissa karsinoissaan. Samoin käsitellään joutilaiden ryhmäkarsinoita
yhtenä kokonaisuutena.
3.2.2.2. Imettävät emakot
Imettävien emakoiden maidon tuotos on nykyisillä emakoilla 10 – 15 kg/vrk. CIGR 1984-selvityksen
mukaiset lämmön- ja kaasujen tuotot sikaloissa on annettu 7 kg/vrk maitoa tuottavalle emakolle
porsaineen. CIGR 1984-aineistolla lasketut ilmanvaihdot ovat siten liian pieniä mutta antavat kuitenkin
arvion tarvittavasta ilmanvaihdosta.
Esimerkki koskee porsitusosastoa, jossa on kaiken kaikkiaan 150 emakkoa. Eläintiheys esimerkin
rakennuksessa on 5,5 m2/emakko. Esimerkkinä on jälleen kylmä talvipäivä ( 20 C ja 80 %). Osastossa ei ole
ikkunoita, ja lattia on kiinteä ja täysin lämpöeristetty imevien porsaiden takia (U = 0 lattialle).
Syöttöarvot:
Olosuhteet:
Eläinmäärä, kpl
Tout, lämpötila ulkona

150 kpl
-20 C

RHout, ilman suhteellinen kosteus ulkona
Eläinhalli tai suljettu osasto:
Pituus
Leveys

80 %

20 m
41 m

Pinta-ala
Korkeus
Ikkunoiden pinta-ala
U-arvot:
Ulkoseinät
Sisäseinät
Ikkunat
Katto
Lattia
Rakennuksen U-arvo

820 m
3,3 m

2

0m

2

0,4 W/m2/K
W/m2/K
3 W/m2/K
0,26 W/m2/K
0 W/m2/K
0,27 W/m2/K

Seinäpinta-ala
Ikkunoiden pinta-ala
Sisäkaton pinta-ala
Lattia= 2 m:n kaistale reunoilla
Yhteensä
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402,6 m2
0 m2
820 m2
154 m2
1376,6 m2

CIGR 1984-selvityksen mukaisesti porsitusosaston lämpötila on +18 C, jolloin tuottojen perusteella
lasketut kylmän talvipäivän ilmanvaihdot emakkoa kohti ovat seuraavat:
Ilmanvaihto m3/h

Sisälämpö
Märät
tila
Massa
CO2 Lämpö pinnat
18
150,00
24
16
71
18
200,00
27
20
73
18
250,00
29
23
76

RMO:n
Ilmanvaihdon minimiilmanvaihto/
Koste Minimimääräävä
us
ilmanvaihto tekijä
eläin
19
24 CO2
35
21
27 CO2
35
23
29 CO2
35

Ilmanvaihto määräytyy laskujen mukaan hiilidioksidin tuoton perusteella. Lämmön tuoton määräämä
ilmanvaihto olisi pienempi, joten rakennusta pitää lämmittää, jos sisälämpötila halutaan pitää +18 C:ssa.
Lämmitystarpeeksi 200 kg painoiselle imettävälle emakolle porsaineen saadaan

PQ ,lämmitys

c ( J / kgK )

(kg / m 3 ) Tin ( C ) Tout ( C )
3600

1000 J / kgK 1,25kg / m 3 18 C ( 20 C )
3600s / h

qV , max (m 3 / h) qV ,lämpö (m 3 / h)
.

27m 3 / h 20m 3 / h

150 14kW

Käyttämällä ilman tiheydelle karkeampaa arvoa 1 kg/m3 saadaan seuraavat laskurin tulostamat
lämmitystarpeet olettamalla, että kaikki porsineet emakot osastolla ovat keskenään saman painoisia:

Seuraavassa ovat vielä ilmanvaihdot eri tuottojen perusteella laskettuina emakkoa kohti ja koko
rakennukselle (märkien pintojen tulos tulee epärealistisena jättää huomiotta ilmanvaihtoa määritettäessä).
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Kuten yllä olevasta taulukosta ja kuvista nähdään, lämmön ja kosteuden tuoton perusteella lasketut
ilmanvaihdot ovat likimain yhtä suuret mutta ei riittävät takaamaan riittävän hyvälaatuista hengitysilmaa
emakoille porsaineen. Siten kylmän talvipäivän ( 20 C ja 80 %) edustama kyseisen rakennuksen ja
vallitsevien olosuhteiden vaatima minimi-ilmanvaihto on suurin eri tuottojen perusteella lasketuista
ilmanvaihdoista, joka kyseisissä olosuhteissa on yllä olevan taulukon ja kuvien mukaisesti hiilidioksidituoton
määräämä ilmanvaihto. Tämä rakennuksen pienin mahdollinen ilmanvaihto on esitetty vielä alla olevissa
kuvissa emakkoa kohti ja koko 150 emakon osastolle.

Yllä esitetyt tulokset osoittavat, että nykyinen suositus esimerkin mukaiselle porsitusosastolle on
selvästi riittävä. Tosin on muistettava nykyisten emakkojen suurempi maidon tuotos ja siten suurempi
lämmöntuotto, mikä ainakin pienentää porsitusosaston lämmitystarvetta, koska hengityksessä tuotettu
hiilidioksidin määrä pysynee likimäärin samana kuin vähemmän maitoa tuottavien emakoiden tapauksessa.
Mitoitusilmanvaihto on laskettu samoin kuin edellä (ulkoilman lämpötila +25 C ja ilmankosteus 80 %
sekä sisälämpötila +30 C). Muut olosuhteet ovat samat kuin minimi-ilmanvaihdon laskussakin. Tuloksena
saadaan koko rakennuksen mitoitusilmanvaihdoksi

Rakennuksen ilmanvaihto:

Sisälämpötila Massa
Mitoitusilmanvaihto
30
150
12094
30
200
14837
30
250
16576

Yhteenvetona voidaan todeta, että kyseisen kaltaiselle 150 imettävän emakon porsitusosastolle
suositeltu ilmanvaihto on kylmän vuodenajan minimi-ilmanvaihdon ja kuuman kesäpäivän
mitoitusilmanvaihdon välillä. Esimerkiksi 200 kg painoisille emakoille tämä tarkoittaa 27 – 99 m 3/h emakkoa
kohti tai 4050 – 14 837 m3/h koko 150 emakon porsitusosastolle.

74

3.2.2.3. Joutilaat emakot
Joutilaita emakoita 500 emakon suursikalassa on noin 350 emakkoa. Emakoiden oletetaan olevan
tiineinä 56 vrk, mikä vastannee joutilasosaston emakoita osan ollessa vasta tiineiksi tulleita ja osan
olevan lähellä synnytystä. Eläintiheys joutilasosastolla on 2,5 m2/joutilas, mikä vastaa alle kuuden
joutilaan ryhmäosastoa. Esimerkki on jälleen kylmälle talvipäivälle ( 20 C, 80 %).
Syöttöarvot:
Olosuhteet:
Eläinmäärä, kpl
Tout, lämpötila ulkona

350 kpl
-20 C

RHout, ilman suhteellinen kosteus ulkona

80 %

Eläinhalli tai suljettu osasto:
Pituus
Leveys

44 m
20 m

Pinta-ala
Korkeus

880 m
3,3 m

2

Ikkunoiden pinta-ala
Märän pinta-alan osuus lattiasta
U-arvot:
Ulkoseinät
Ikkunat
Katto
Lattia
Rakennuksen U-arvo

2

0m
100 %

0,4
3
0,26
0,6
0,35

Lasketut arvot:
Seinäpinta-ala
Ikkunoiden pinta-ala
Sisäkaton pinta-ala
Lattia= 2 m:n kaistale reunoilla
Yhteensä

422,4
0
880
208
1510,4

W/m2/K
W/m2/K
W/m2/K
W/m2/K
W/m2/K

m2
m2
m2
m2
m2

Alla ovat tulokset kylmän talvipäivän minimi-ilmanvaihdolle joutilasta emakkoa kohden:
3

Ilmanvaihto m /h

Tin

Ilmanvaihdon
määräävä
MinimiMassa
CO2
Lämpö
Kosteus
ilmanvaihto tekijä
15
150,00
13,40
11,85
11,35
13,40 CO2
15
200,00
16,49
15,84
14,05
16,49 CO2
15
250,00
19,38
19,59
16,58
19,59 Lämpö

Ilmanvaihto määräytyy hiilidioksidin tuoton perusteella ollen jonkin verran lämmöntuoton määräämää
ilmanvaihtoa suurempi ja muuttuen lämmöntuoton määräämäksi isoilla emakoilla.
350 200 kg:n painoisen joutilaan emakon osastojen kokonaislämmitystarve, kun osastojen
sisälämpötilat ovat +15 C, on siten
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PQ ,lämmitys

c ( J / kgK )

(kg / m 3 ) Tin ( C ) Tout ( C )
3600

qV , max (m 3 / h) qV ,lämpö (m 3 / h)

1000 J / kgK 1,25kg / m 3 15 C ( 20 C )
3600s / h

16,5m 3 / h 115,8m 3 / h

350

3kW

Alla ovat ilmanvaihdot eri tuotosten perusteella laskettuina emakkoa kohti ja koko 350 joutilaan
emakon sikalalle seuraavat:

Seuraavassa on vielä kyseisen joutilasemakkosikalan minimi-ilmanvaihdon tarve joutilasta kohden ja koko
350 joutilaan sikalalle.

Kuten emakkokohtaisesta kuvasta nähdään, ilmanvaihdon tarve on nykyistä suositusta selvästi
matalampi.
Ilmanvaihtolaitteen mitoituksen arviointia varten ulkoilman lämpötilalle on asetettu arvo +25 C ja
sisälämpötilana on +30 C. Mitoitusilmanvaihdolle eli maksimaaliselle 350 joutilaan sikalan ilmanvaihdolle
saadaan seuraavat tulokset koko 350 joutilaan rakennukselle ja yhtä joutilasta emakkoa kohti:

Rakennuksen ilmanvaihto:

Tin

Massa
30
30
30
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Mitoitusilmanvaihto
150
15728
200
19637
250
23257

350 joutilaan emakon sikalalle suositeltu ilmanvaihto on esimerkin olosuhteilla ja 200 kg:n painoisille
joutilaille emakoille emakkoa kohden 16,5 – 56 m3/h ja koko joutilasosastolle 5800 – 20 000 m3/h.
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3.2.2.3.

Lihasiat

Lihasikojen tilan tarve kasvaa noin yhteen neliömetriin sikaa kohden loppukasvatuksessa.
Hygieniasyistä nykyiset lihasikalat suositellaan jaettavaksi pienempiin parin sadan sian 18m 12m
osastoihin. Esimerkissä on kuusi tällaista osastoa, joten lihasikoja on kaiken kaikkiaan 1200 päätä.
Esimerkki on kylmälle talvipäivälle ja koskee kaikkia kuutta 200 lihasian osastoa.
Syöttöarvot:
Olosuhteet:
Eläinmäärä, kpl
Tout, lämpötila ulkona
RHout, ilman suhteellinen kosteus ulkona
Eläinhalli tai suljettu osasto:
Pituus
Leveys

1200 kpl
-20 C
80 %

72 m
18 m
2

Pinta-ala
Korkeus

1296 m
3m

Ikkunoiden pinta-ala
Märän pinta-alan osuus lattiasta
Sisäseinien pinta-ala
U-arvot:
Ulkoseinät
Ikkunat
Katto
Lattia
Rakennuksen U-arvo

72 m
60 %
m2

Lasketut arvot: Seinäpinta-ala
Ikkunoiden pinta-ala
Sisäkaton pinta-ala
Lattia= 2 m:n kaistale reunoilla
Yhteensä

2

0,4 W/m2/K
3 W/m2/K
0,26 W/m2/K
0,6 W/m2/K
0,43 W/m2/K
468 m2
72 m2
1296 m2
316 m2
2152 m2

Tulokset kuuden osaston lihasikalalle ovat seuraavat, kun sikalan lämpötila 30 kg sioille on +17 C
laskien arvoon +13 C 60 kg painoisille sioille (taulukko 2.1).
3

Ilmanvaihto m /h

Massa
20
30
40
60
80
100

CO2

RMO:n
minimiMärät
MinimiIlmanvaihdon ilmanvaihto/
Lämpö
pinnat
Kosteus ilmanvaihto määräävä tekijä eläin
kg
6
3
10
4
6 CO2
3
7
7
12
6
7 CO2
5
9
10
14
8
10 Lämpö
7
12
16
17
11
16 Lämpö
10
14
21
19
13
21 Lämpö
13
16
26
20
14
26 Lämpö
15

10
20
30
60
90
110

Pienempien lihasikojen tapauksessa ilmanvaihdon määrää hiilidioksidin tuotto, mutta sikojen kasvaessa
niiden lämmön tuotto kasvaa riittävän suureksi määrätäkseen tarvittavan ilmanvaihdon. Yhtä 200 lihasian
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osastoa kohden ilmanvaihto on taulukon minimi-ilmanvaihdon arvo kerrottuna sikojen määrällä.
Esimerkiksi 80 kg painoisille lihasioille yhden osaston vaatima ilmanvaihto on 200 21 m3/h = 4200 m3/h.
Suomessa varhaiskasvatetut porsaat saapuvat lihasikalaan lähes 30 kg:n painoisina, jolloin
ilmanvaihdon määrää vielä hiilidioksidin tuotto ja 1200 lihasian sikala, jonka osastojen sisälämpötila
halutaan pitää +17 C:ssa 30 kg painoisille lihasioille, vaatii vielä jonkin verran lämmitystä. Sen sijaan jo 40
kg:n painoisille lihasioille kyseinen sikala lämpenee liikaakin sikojen lämmöntuoton vuoksi, ja sikala vaatii
ilmanvaihtoa liikalämmön poistamiseksi. Kylmänä talvipäivänä ( 20 C ja 80 %) 1200 lihasian sikalan
lämmitystarve on seuraavassa kuvassa, jossa laskemista varten ilman tiheydelle on käytetty karkeampaa
arvoa 1 kg/m3 tuloksen ollessa siten todellista pienempi (tiheys 1,2 – 1,3 kg/m3 riippuen sisäilman
lämpötilasta, lauseke sivulla 59). Lämmitystarve 200 lihasian osastoa kohden on 1/6 koko sikalan
lämmitystarpeesta. Lämmitystarve muuttuu olosuhteiden muuttuessa ja laskurin tulos vähintään
25 C:een pakkasella (ja 80 % kosteudella) on, että sikalan lämmitystarve häviää vasta sikojen ollessa
60 kg:n painoisia, kun 35 C:een pakkasella sikalaa täytyy aina lämmittää.

Ohessa ovat vielä 1200 sian sikalan ilmanvaihdot eri tuottojen mukaan laskettuina.

Kuuden lihasikaosaston sikalan vaatima minimi-ilmanvaihto kylmänä talvipäivänä on siten yllä olevan
taulukon minimi-ilmanvaihdot eri painoisille lihasioille. Tulos on esitetty seuraavassa yhtä sikaa kohden
sekä koko 1200 lihasian sikalalle.
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Yllä oleva sikakohtainen tulos näyttää, että nykyinen suositus ilmanvaihdolle on aivan liian matala
lihasikaloille ollen lasketun minimi-ilmanvaihdon suuruinen noin 30 kg:n painoisiin sikoihin asti.
Mitoitusilmanvaihtoa laskettaessa käytettiin samoja olosuhteita (ulkoilmalle +25 C ja 80 %, sisäilmalle
+30 C) kuin muissakin vastaavissa esimerkeissä tulosten ollessa seuraavat koko 1200 sian sikalalle:

Tin

Massa
30
30
30
30
30
30

20
30
40
60
80
100

Rakennuksen
mitoitusilmanvaihto
21416
29090
35938
48113
58977
68960

Mitoitusilmanvaihto on esitetty myös kuvina alla sikaa kohden ja koko 1200 lihasian sikalalle.

Suositeltu ilmanvaihto kuuden 200 lihasian osastolle, kun osastojen sisälämpötila halutaan pitää
taulukon 2.1 mukaisena, on minimi-ilmanvaihdon ja mitoitusilmanvaihdon välillä. Esimerkiksi ilmanvaihto
sikaa kohden on 30 kg:n lihasioille 7 – 18 m3/h ja 80 kg:n lihasioille 21 – 49 m3/h. 200 lihasian osastoille
vastaavat arvot ovat 1400 – 3600 m3/h ja 4200 – 9800 m3/h ja koko 1200 lihasian sikalalle 8400 – 21 600
m3/h ja 25 200 – 58 800 m3/h.
Tilanne lihasikalassa voi muuttua, jos lämmöntuotto laskettaisiin CIGR 2002-selvityksen ohjeiden
mukaisesti, koska CIGR 2002 lämmöntuotto sikaa kohden on 15 – 50 W suurempi 30 – 110 kg:n painoisille
lihasioille kuin CIGR 1984-selvityksen mukaisesti laskettu lämmöntuotto (kuva 2.16).
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3.2.2.4. Ammoniakkipitoisuudet sikaloissa
Ammoniakkipitoisuudet laskettiin kuten navetoille, ja tulokset sikojen osalta ovat seuraavat:

Kaikissa tarkastelluissa sikaloissa (150 imettävän emakon porsitusosastolla, 350 emakon
joutilasosastolla ja 1200 lihasian sikalassa) ammoniakin tuotto on ongelma, vaikkakin on muistettava, että
lasketut arvot vastaavat tilannetta, jossa koko lattia on märän lannan peitossa. Joka tapauksessa sikaloissa
on syytä kiinnittää huomiota lantajärjestelmään ammoniakkiemissioiden pienentämiseksi. Sikaloiden myös
suhteellisen korkeat sisälämpötilat edesauttavat ammoniakin emittoitumista lattialla olevasta lannasta. Jos
lanta menee osittaisen rakolattian kautta lantakuiluun, ammoniakkiemissioita voi vähentää tavoilla, joista
keskusteltiin kappaleessa 2.1.2.3.2. Lattioilla oleva lanta on helpointa peittää katteella
ammoniakkiemissioiden pienentämiseksi.
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3.2.3. Ilmanvaihto siipikarjarakennuksissa
Siipikarjarakennukset ovat yleensä isoja halleja, joissa on rakennuksesta ja tuotannosta riippuen useita
tuhansia lintuja. Hallien lämpötilat ovat korkeita, noin +30 C, pienten tipusten saapuessa
broilerikasvattamoon tai kanalaan. Lämpötilaa lasketaan tasaisesti niin, että se on broilereille
loppukasvatuksessa sekä täysikasvuisille muniville kanoille +18 C CIGR 1984-selvityksessä annettujen
olosuhteiden mukaisesti, mikä vastannee hyvin Suomellekin tyypillisten siipikarjarakennusten
kasvatusolosuhteita. Häkkikanojen olosuhteet muuttuvat vuoden 2012 alusta siten, että häkkien tulee olla
ns. virikehäkkejä. Kanoilla pitää olla olkea tai muuta sopivaa materiaalia kuopimista varten, pesä munintaan
sekä orsia lepäämiseen. Tulevaisuudessa kanalat ovat monikerroskanaloita, joiden lattiapinta-ala kasvaa
virtuaalisesti kerrosten myötä, vaikka rakennuksen koko pysyy samana ja sopivan pienenä. Munivien
kanojen osalta ilmanvaihto arvioidaan vain lattiakanalalle, koska nykyisin tuetaan lattiakanaloiden
perustamista. Suomessa munituskanalat ovat enimmäkseen häkkikanaloita, ja uusien ohjeiden myötä
munituskanaloiden lukumäärä laskee todennäköisesti huomattavasti pienemmäksi.

3.2.3.2. Broilerit
Esimerkiksi valittiin 35 000 linnun broileritila. Eläintiheys on noin 0,06 m2/lintu. Rakennus ei sisällä
ikkunoita, joten valaistus hoidetaan keinovalolla.
Olosuhteet:
Eläinmäärä, kpl broileria
Tout, lämpötila ulkona
RHout, ilman suhteellinen kosteus ulkona

Eläinhalli tai suljettu osasto:
Pituus
Leveys

80 %

90 m
22 m
2

Pinta-ala
Korkeus

1980 m
4,5 m

Ikkunoiden pinta-ala
Eläintiheys kpl/m

35000 kpl
-20 C

2

2

0m

18 kpl/m2

U-arvot:
Ulkoseinät
Ikkunat
Katto
Lattia
Rakennuksen U-arvo
Lasketut arvot: Seinäpinta-ala
Ikkunoiden pinta-ala
Sisäkaton pinta-ala
Lattia= 2 m:n kaistale reunoilla
Yhteensä
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0,4 W/m2/K
3 W/m2/K
0,26 W/m2/K
0,6 W/m2/K
0,33 W/m2/K
1008 m2
0 m2
1980 m2
220 m2
3208 m2

Kylmän talvipäivän ilmanvaihto esimerkin säällä (-20 C ja 80 %) antaa seuraavat tulokset koko hallille ,
joiden mukaan ilmanvaihto määräytyy hiilidioksidin tuotosta.
3

Ilmanvaihto m /h
Ilmanvaihdon
määräävä
Märät
Massa
CO2
Lämpö
pinnat
Kosteus
Minimi-ilmanvaihto tekijä
0,05
2203
-2964
2109
1974
2203 CO2
0,3
8472
1412
6175
6038
8472 CO2
0,5
12437
5455
9629
9492
12437 CO2
1
20942
17580
20238
20098
20942 CO2
1,5
28404
28237
24995
24855
28404 CO2
.

Aivan pienille broilereille lämmöntuotosta laskettu ilmanvaihto on negatiivinen ja kertoo, että
rakennusta pitää lämmittää kovina pakkaspäivinä, jotta sisälämpötila pysyy +30 C:ssa (taulukko 2.1).
Rakennuksen lämmitystarve 50 g:n tipusille on

PQ ,lämmitys

c( J / kgK )

(kg / m 3 ) Tin ( C ) Tout ( C )
3600

1000 J / kgK 1,25kg / m 3 30 C ( 20 C )
3600s / h

qV ,max (m 3 / h) qV ,lämpö (m 3 / h)
2203m 3 / h ( 2964m 3 / h)

90kW

ja 1,5 kg painoisille broilereille

PQ ,lämmitys

c( J / kgK )

(kg / m 3 ) Tin ( C ) Tout ( C )
3600

1000 J / kgK 1,25kg / m 3 18 C ( 20 C )
3600s / h

qV , max (m 3 / h) qV ,lämpö (m 3 / h)
28404m 3 / h (28237 m 3 / h)

2kW

Broilerihallin lämmitystarve kylmänä talvipäivänä ( 20 C ja 80 %) vaihtelee paljon riippuen linnun iästä
ja painosta kuten seuraava kuva osoittaa (kuvan lämmitystarve on laskettu ilman tiheyden arvolla 1 kg/m 3
ollen yllä esitetyillä lausekkeilla laskettuja arvoja pienemmät).

Broilerihallin lämmitystarve vähintään 0,5 kg:n painoisille broilereille häviää ulkoilman lämpötilalla 1 C
ja 300 g:n broilereille ulkoilman lämpötilalla +7 C.
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Aivan pienille 50 g:n tipusille broilerihallin lämmitystarve häviää vasta lämpötilassa +29 C. Tämä sekä
seikka, että hallin lämpötila on +30 C tipusten saapuessa broilerikasvattamoon, selittää yllä olevan kuvan
mukaisen pienemmän hallin lämmitystarpeen 50 g:n tipusille verrattuna lämmitystarpeeseen, kun broilerit
ovat 300 – 500 g:n painoisia.

Eri tuotosten mukaan lasketut ilmanvaihdot ovat vielä seuraavissa kuvissa:

Hiilidioksidin tuotto määrää siis broilerihallin minimi-ilmanvaihdon ja on esitetty seuraavissa kuvissa sekä
lintua kohden että koko hallille.

Lintukohtaisesta kuvasta nähdään, että nykyinen suositus ilmanvaihdolle on jokseenkin riittävä.
Esimerkiksi 1,5 kg:n painoisten broilereiden tuottaman hiilidioksidipitoisuuden vähentämiseksi tasolle 3000
ppm, 35 000 linnun broilerihalli vaatii minimi-ilmanvaihdon, joka on 28 500 m3/h, kun nykyinen suositus
35 000 linnun broilerihallille on noin 25 000 m3/h.

Mitoitusilmanvaihdolle saatiin seuraavat tulokset ulkoilman olosuhteissa +25 C ja 80 %. Broilerihallin
sisälämpötilana on +30 C vastaten CIGR 1984-selvityksen kesäajan sisälämpötilaa, joille selvitys antaa myös
lämmöntuotot valmiiksi laskettuina arvoina.
Rakennuksen ilmanvaihto:

Tin
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Massa
Mitoitusilmanvaihto
30
0,05
4084
30
0,3
27948
30
0,5
43045
30
1
75420
30
1,5
103828

Mitoitusilmanvaihto on vielä seuraavassa kuvassa broileria kohti:

Edellä esitettyjen tulosten mukaan 35 000 linnun broilerihallin ilmanvaihdon tulisi olla välillä 2 200 –
4100 m3/h broilerikasvattamoon saapuville tipusille (50 g) ja esimerkiksi 1,5 kg:n painoisille broilereille
välillä 28 500 – 104 000 m3/h.
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3.2.3.3. Munivat kanat
Esimerkiksi valittiin iso munintakanala (5000 lintua). Eläintiheys on 0,25 m 2/kana, joka on jonkin verran
suurempi kuin nykyisissä ohjeissa annettu tilan tarve lattiakanoille. Isompi lintukohtainen tila selittyy
esimerkin rakennuksella, jossa on orret linnuille, eikä orsien alla ole pesiä. Pesät kuuluvat lattiapinta-alaan.
Kanalassa ei ole ikkunoita, joten valaistus hoidetaan keinovalolla.
Olosuhteet:
Eläinmäärä, kpl
Tout, lämpötila ulkona

5000 kpl
-20 C

RHout, ilman suhteellinen kosteus ulkona

Eläinhalli tai suljettu osasto:
Pituus
Leveys

70 %

85 m
15 m

Pinta-ala
Korkeus
Ikkunoiden pinta-ala
U-arvot:
Ulkoseinät
Ikkunat
Katto
Lattia
Rakennuksen U-arvo
Märän pinta-alan osuus lattiasta
Lasketut arvot: Seinäpinta-ala
Ikkunoiden pinta-ala
Sisäkaton pinta-ala
Lattia= 2 m:n kaistale reunoilla
Yhteensä

1275 m
3,8 m

2

0m

2

0,4 W/m2/K
3 W/m2/K
0,26 W/m2/K
0,6 W/m2/K
0,36 W/m2/K
100,00 %
760 m2
0 m2
1275 m2
362 m2
2397 m2

Tulokset kanalan ilmanvaihdolle kanaa kohti esimerkin kylmänä talvipäivänä on annettu vain isoimmille
muniville kanoille, koska CIGR 1984 selvitys ei anna tuottoja nuoremmille linnuille valmiiksi laskettuina
arvoina. Kylmän talvipäivän ilmanvaihto vastaa kanalan vaatimaa minimi-ilmanvaihtoa.
3

Ilmanvaihto m /h
RMO:n
Ilmanvaihdon minimiilmanvaihto
määräävä
Sisälämpö
Märät
Minimitila
Massa
CO2
Lämpö
pinnat
Kosteus ilmanvaihto tekijä
/eläin
18
1,5
0,56
0,00
2,88
0,45
0,56 CO2
0,5
18
2
0,70
0,15
2,98
0,56
0,70 CO2
0,5

Ilmanvaihdon määrää hiilidioksidin tuotto kuten broilerihallissakin.
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Kanalan lämmitystarve 1,5 kg:n painoisille kanoille on laskettu seuraavassa:

PQ ,lämmitys

c( J / kgK )

(kg / m 3 ) Tin ( C ) Tout ( C )
3600

1000 J / kgK 1,25kg / m 3 18 C ( 20 C )
3600s / h

qV , max (m 3 / h) qV ,lämpö (m 3 / h)
0,56m 3 / h (0m 3 / h)

5000

37 kW

Seuraavassa kuvassa on vielä kanalan lämmitystarve laskurin antamana kuvana pidettäessä kanalan
sisäilman lämpötila +18 C:ssa, kun ilman tiheydelle on käytetty arvoa 1 kg/m 3.

Laskurin antamien tulosten mukaan kanalan lämmitystarve häviää, kun ulkoilman lämpötila on 2 C.
Laskurin tulokset kylmän talvipäivän ilmanvaihdoille eri tuottojen perusteella laskettuina ovat
seuraavissa kuvissa kanaa kohti ja koko 5 000 kanan kanalalle. Märkien pintojen mukaista ilmanvaihtoa ei
oteta epärealistisena huomioon minimi-ilmanvaihtoa määritettäessä.

Vielä esitetään tulokset hiilidioksidin määräämälle minimi-ilmanvaihdolle. Kanakohtaisesta tuloksesta
nähdään, että nykyinen suositus ilmanvaihdolle on liian pieni.
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Mitoitusilmanvaihdon tulokset ovat seuraavat, kun ulkoilman lämpötila on +25 C ja ilmankosteus 80 %
(sisälämpötila on +30 C):

Rakennuksen ilmanvaihto:

Tin

Rakennuksen
Massa
mitoitusilmanvaihto
30
1,5
7730
30
2
10250

ja kuvina kanaa kohti ja koko 5 000 kanan kanalalle

Edellä olevien tulosten mukaan kanakohtainen ilmanvaihto esimerkiksi 1,5 kg:n painoisille muniville
lattiakanoille 5 000 kanan kanalassa on 0,6 – 1,5 m3/h ja koko kanalalle 2800 – 7700 m3/h.
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3.2.3.4. Ammoniakkipitoisuudet siipikarjarakennuksissa
Ammoniakkipitoisuudet on jälleen laskettu oletuksella, että koko lattia on märän lannan peitossa, mikä
on epärealistista, mutta tulos antaa ehdottoman maksimipitoisuuden rakennuksen sisäilman ammoniakille.
Seuraavassa on saadut pitoisuudet 35 000 broilerin hallille ja 5000 munivan kanan lattiakanalalle.

Broilerihallissa ammoniakkipitoisuudet eivät nouse suositeltua enimmäismäärää suuremmiksi, ja
nuorten broilereiden tapauksessa korkeiksi kohoavat ammoniakkipitoisuudet ovat laskujen oletusten
vuoksi epärealistisia. Sen sijaan kanalan ammoniakkipitoisuus on huomattavan korkea ja ylittää
suositellun enimmäispitoisuuden ainakin isojen kanojen tapauksessa.
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3.3.

Esimerkkejä mittauksista
Ohessa on esimerkkejä mittauksista.

Ensimmäiset esimerkit koskevat kahta lypsykarjatilaa, joista Janakkalan lypsykarjarakennus on
puolilämmin verhoseinänavetta ja Iitin rakennus on eristämätön kylmäpihatto. Kylmäpihaton sisälämpötila
seuraa ulkolämpötilaa ollen ulkolämpötilaa muutaman asteen korkeampi.
Lannasta tapahtuvaa ammoniakkiemission arviointia varten tarvittiin lannan pinnan lämpötila, jota
mitattiin molemmissa navetoissa. Oheisissa kuvissa ovat tulokset muutamien päivien ajalta toukokuussa
2007 ja helmikuussa 2008.

Iitin kylmäpihatossa lannan pinnan lämpötila vaihtelee odotetusti ulkoilman lämpötilan mukana, kun
taas Janakkalan verhoseinänavetassa lämpötila pysyy huomattavan tasaisena. Ajoittaiset korkeat piikit
tuloksissa ovat todennäköisesti lehmien (selkien) säteilylämpötiloja lehmien satuttua mittausalueelle
lannan pintalämpötilan mittaushetkellä. Matalimmillaan lehmän säteilylämpötila olisi luokkaa 5 – 10 C.
Lämpökameralla saadaan mittauksen kohteesta säteilylämpötilajakauma. Seuraavassa kuvassa on
esimerkki kylmäpihatossa otetusta lämpökamerakuvasta, kun mittaushetkellä ulkolämpötila oli 40 C ItäSuomessa v. 2005. Lämpökameralla on helppo paikallistaa eläimen kriittiset alueet kuten korvat, utareet tai
häntä, ja kuvasta näkyy, että korvan juuressa säteilylämpötila on luokkaa 15 - 20 C, kun sen sijaan silmän
ympäristö on hyvin lämmin.

Pinnan säteilylämpötilan ja todellisen pintalämpötilan välillä huomattiin lähes vakiona pysyvä
riippuvuus ylämaan karjan mittauksissa. Vuodenajasta riippumatta säteilylämpötila oli noin 7 C todellista
lehmän pintalämpötilaa korkeampi. Syy vakiona pysyvään eroon ei ole vielä toistaiseksi selvinnyt.
Myöskään ei ole tiedossa, koskeeko kyseinen ero säteily- ja pintalämpötilan välillä muita eläimiä kuin
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ylämaan karjaa. Jos kuitenkin osoittautuisi, että on olemassa tuotantovaihekohtaiset erot säteily- ja
pintalämpötilojen välillä, näitä voitaisiin hyödyntää pintalämpötilan määrityksessä määrittämällä
säteilylämpötila, joka on helposti mitattavissa. Eläimen pintalämpötila määräytyy eläimen
lämmöneristyksestä (kokonaislämmönsiirtymiskertoimesta ktot )eli eläimen rasva ja karva/sulkakerroksen
ominaisuuksista sekä pintaverenkierrosta.
Kylmäpihaton hyvä ilmanvaihto näkyy myös pieninä kaasupitoisuuksina. Seuraava kuva esittää
tarkastelluilla lypsykarjatiloilla mitattuja hiilidioksidipitoisuuksia noin vuoden ajalta.

Kuvasta nähdään, että Iitin kylmäpihaton hiilidioksidipitoisuudet ovat erityisesti kylminä vuodenaikoina
selvästi Janakkalan verhoseinänavettaa matalammat. Tosin hiilidioksidipitoisuudet ovat kummassakin
tapauksessa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta alle suositellun ylärajan (3000 ppm) mutta ne ovat
erityisen matalat Iitin kylmäpihatossa (500 – 1000 ppm) läpi vuoden.

Seuraavassa on esimerkkejä broileritilalta, jossa lämpötila on tarkasti säännelty, kuten seuraavasta yhtä
broilerierää kuvaavasta lämpötilakäyrästä nähdään. Pienten tipusten tullessa kasvattamoon lämpötila on
noin +32 C, ja sitä lasketaan vähitellen tipusten kasvaessa lämpötilaan +20 C.

Seuraavassa on vielä lämpökamerakuva broilerihallista, missä lintujen säteilylämpötila on +30 C.
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Tipusten kasvaessa kaasujen tuotot broilerihallin sisäilmaan luonnollisesti kasvavat, ja seuraavassa on
kuvat hallin hiilidioksidi- ja ammoniakkipitoisuuksista sekä ilmankosteudesta samalle lintuerälle.

75 %

Kuten kuvista nähdään, kun lämmitysresurssit eivät riitä ylläpitämään hallin sisälämpötilaa
optimaalisena lintujen kasvulle, ilmanvaihtoa on pienennetty ja pitoisuudet saattavat ajoittain ylittää
sisäilman laatusuositusten ylärajat.
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Jatkuvilla mittauksilla nähdään myös mahdollinen vuorokausirytmi mitatuissa suureissa, mistä
seuraavassa on esimerkkinä samaisen broilerihallin hiilidioksidipitoisuus kolmen päivän ajalta joulukuussa
2009.

Hankkeeseen kuuluvassa munintakanalassa nähtiin vuorokautista vaihtelua kaikissa mitatuissa
suureissa, joka viittaa käsisäätöiseen ilmanvaihtoon. Esimerkkinä seuraavassa ovat kanalan sisälämpötila,
hiilidioksidipitoisuus ja ilmankosteus muutaman päivän ajalta helmikuussa 2010.

70 %

Jatkuviin mittauksiin perustuvassa ilmanvaihdon säädössä voitaisiin helposti ottaa huomioon
ilmanvaihtoa alentavasti ajanjaksot, kun sisäilman pitoisuudet tai lämpötilat alittavat suositusten ylärajat, ja
päinvastaisesti kasvattavasti, kun pitoisuudet tai lämpötila ylittävät suositusten ylärajat.
93

Seuraavassa on vielä muutama esimerkki hankkeen sikalassa tehdyistä mittauksista. Sikalassa on
lattialämmitys, ja sioilla on olkikate lukuun ottamatta sikojen käymälänä pitävää rakolattiaosuutta
karsinoissa.
Sikalassa otetut lämpökamerakuvat antavat tietoa niin sikalan rakenteiden kuin sikojenkin
säteilylämpötiloista. Ensimmäisessä kuvassa olevat kaksi keltaista putkea sikalan seinällä ovat
lämmitysputkia, joista toiselle on mitattu noin +25 C säteilylämpötila. Sininen aukko seinässä on
korvausilman sisäänottoaukko . Kahdessa muussa kuvassa näkyvien sikojen ihon tai karvapeitteen
säteilylämpötila on yli +30 C ilmeisesti lattialämmityksen vuoksi. Jos säteilylämpötilan ja todellisen
pintalämpötilan välinen ero on 7 C sioillakin, sikojen pintalämpötila olisi noin +25 C.

Alla on vielä esimerkkejä sikalan sisälämpötilasta ja ulkoilman lämpötilasta sekä kaasupitoisuuksista.
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Kuvista nähdään selvästi, että ulkoilman kylmetessä ilmanvaihtoa on pienennetty, joka on johtanut liian
korkeisiin hiilidioksidipitoisuuksiin. Sen sijaan ammoniakkipitoisuus on mittausten mukaan pysynyt
matalana edellyttäen, että mittaustulos on luotettava.

Hankkeessa suoritettiin myös alustavia pöly- ja mikrobimittauksia sika- ja broileritilan sekä kanalan
ilmanäytteistä . Tarkempaa hiukkaskoko- ja mikrobiologista analyysiä ei kuitenkaan tehty alustaville
näytteille, ja vaikka näytteiden pöly- ja mikrobipitoisuudet olivat suuria, terveysriskin arviointi on
mahdotonta tarkemman analyysin puuttuessa. Hankkeen ensimmäisessä seurantakokouksessa
maaliskuussa 2010 tehtiin myös päätös, ettei kyseisiä tutkimuksia jatketa hankkeessa hankkeen
lyhytkestoisuuden vuoksi. Pöly- ja mikrobimittauksiin liittyvien tulosten on myös havaittu riippuvan
mittausmenetelmästä, ja eläinten hyvinvointikriteereitä varten tarvitaan mittauksia koskevia ohjeita, jotta
mittaukset olisivat keskenään vertailukelpoisia. Ohessa on esimerkkejä pölypitoisuuksista ja mikrobien
kasvusta ilmanäytteissä. Kasvualustana oli kaikille mikrobeille soveltuva alusta .
Pölypitoisuudet olivat hyvin korkeat.

Seuraavassa on vielä kaikilta kolmelta tilalta mikrobikasvustot. Pesäkkeiden lukumäärät arvioitiin
laskemalla niiden määrä käsin. Siipikarjatiloilta otettujen näytteiden suuren pesäkemäärän vuoksi
pesäkkeiden lukumäärät laskettiin kuvissa näkyviltä 30 asteen alueilta, mikä ekstrapoloitiin koko
näytteeseen kertomalla alueelle laskettu pesäkkeiden määrä tekijällä 12 (12 30 = 360 on ympyrämaljan
koko asteina). Pesäkkeiden lukumäärien laskemisessa hyödynnettiin näytteistä otettuja kuvia
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suurennettuina. Huomiota kiinnitettiin myös pesäkkeen säännölliseen muotoon arvioitaessa, oliko pesäke
peräisin yhdestä mikrobista vai useamman mikrobin yhteen kasvanut pesäke. Pesäkkeitä oli vähiten sikalan
ilmanäytteessä ja lähes yhtä paljon molemmilla siipikarjatiloilla.
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4. Tulosten arviointi

Projektin tavoitteena oli päivittää nykyiset Maa- ja metsätalousministeriön tuotantoeläinrakennusten
mikroilmastoa koskevat ohjeet (MMM-RMO C2.2) lämpötilan ja ilmanvaihdon osalta.
Tuotantoeläinrakennusten sisälämpötilaan liittyvät suositukset (kriittiset lämpötilat) todettiin
vanhentuneeksi käytännöksi, josta voidaan luopua. Tuotantoeläintilojen kasvaessa rakennuksen
sisälämpötila määräytyy eläinainestuottajien ja muiden tuotantoeläinten pitoon liittyvien neuvojien
ohjeiden mukaisesti. Sen sijaan kehitetyt ilmanvaihtolaskurit nauta-, sika- ja siipikarjan eri
tuotantosuunnille ovat vastaus ilmanvaihtosuositusten antamiseen. Kullakin ilmanvaihtolaskurilla voidaan
laskea talvipäivälle ja kesäpäivälle soveltuvat ilmanvaihdot (laskurin minimi- ja maksimi-ilmanvaihto) sekä
rakennuksen ilmanvaihtolaitteiston mitoittamiseen soveltuva ehdottoman maksimin antava ns.
mitoitusilmanvaihto. Valittaessa riittävän kylmä talvipäivä minimi-ilmanvaihdolle rakennuksen ilmanvaihto
voidaan suositella esimerkiksi tämän ja mitoitusilmanvaihdon väliselle alueelle. Laskurit antavat
ilmanvaihdon eläintä kohti sekä koko rakennukselle, joista eläinkohtaisia tuloksia voidaan hyödyntää eri
kokoisille tiloille kertomalla eläinkohtainen tulos tilan eläinten lukumäärällä. Näistä laskuista on esimerkit
kaikille tuotantosuunnille tutkimusraportissa. Laskurien avulla voidaan nopeasti tutkia ilmanvaihdon
tarvetta erilaisissa olosuhteissa muuttamalla laskurille annettavia parametreja (eläinten lukumäärä,
rakennuksen mitat ja lämmöneristys, ulkoilman olosuhteet). Laskurilla voidaan nopeasti myös selvittää,
mitä hyötyä on kaksinkertaisella verhoseinällä yksinkertaiseen verhoseinään verrattuna muuttamalla
verhoseinään liittyvää lämmöneristysparametria (U-arvo). Ilmanvaihtolaskurien tarkkuus riippuu
tuottotermeistä (lämmön ja kaasujen tuotot). Olemassa olevat systemaattiset ja kaikkia tuotantoeläimiä
koskevat arviot lämmön, hiilidioksidin ja kosteuden tuotoista ovat vanhentuneita arvioiden perustuessa
enimmäkseen 1960 – 1980 luvuilla suoritettuihin tutkimuksiin, kun nykyiset tuotantoeläimet ovat sen
aikaisia eläimiä isompia ja tuottoisampia. Tutkimuksessa ei kuitenkaan ehditty hakemaan valmiita ratkaisuja
ongelmaan mutta pyrittiin löytämään ehdotuksia, miten ongelma voitaisiin ratkaista.

Ottaen huomioon tulevat hyvinvointituet ja ohjeet eläinten hyvinvoinnin mittaamiseksi ja valvomiseksi
laskurien kaltaisilla menetelmillä lienee tulevaisuudessa käyttöä. Welfare Quality-hanke totesi myös
loppuraporteissaan, että eläinsuojan ilmaston tarkkailussa otettaneen jatkossa käyttöön mittaukset
tärkeimmistä sisäilman laatua heikentävistä kaasupitoisuuksista. Hankkeessa kehitettyjen laskurien hyvänä
puolena on, että niiden avulla nähdään, minkä tekijän perusteella ilmanvaihto täytyy säätää kulloisessakin
tilanteessa. Lämpötila ei suinkaan ole ainoa ilmanvaihdon säätösyy muulloin kuin kesällä Suomen oloissa.
Kylminä vuodenaikoina joko hiilidioksidipitoisuus tai ilman kosteus on useimmiten määräävässä asemassa.
Täten ilmanvaihtolaskureista toivotaan olevan hyötyä päättäjille, neuvojille, suunnittelijoille ja tilallisille niin
ohjeiden antamisessa kuin uusien mittalaitteiden kehittelyssä ja ilmanvaihdon säätelyssä ja valvonnassa.

Laskurien lisäksi projektissa valmistuneita raportteja ja ohjeita voidaan suoraan käyttää opetuksessa,
neuvonnassa ja eläinsuojien suunnittelussa.
97

Ilmanvaihdon laadun mittaamiseen riittävät useimmissa tapauksissa lämpötila-, ilman kosteus- ja
hiilidioksidianturit. Anturit ovat halpoja ja luotettavia. Sikaloissa ammoniakki voi tulla ongelmaksi. Hyvää ja
halpaa anturia ammoniakin mittaamiseen ei ole löytynyt. On kuitenkin olemassa luotettavia mittalaitteita,
joilla tarvittaessa hetkellinen ammoniakkipitoisuus voidaan mitata.

5. Ehdotuksia jatkotutkimuksiksi

Hankkeessa pyrittiin myös arvioimaan, voisiko ilmanvaihto perustua ainoastaan
hiilidioksidipitoisuuksien mittaamiseen. Ilmanvaihtolaskurin antamien tulosten mukaan tarvittava
ilmanvaihto määräytyi talviaikana enimmäkseen kosteuden tai lämmön tuoton perusteella, kun kesällä
ilmanvaihdon määrää rakennuksen sisälämpötila. Sen sijaan hiilidioksidin pitoisuusmittausten kautta
voitaisiin arvioida rakennuksen vallitsevaa ilmanvaihtoa sekä rakennuksessa tuotettua lämmön ja
kosteuden määrää, joita edelleen voitaisiin hyödyntää arvioitaessa riittävää ilmanvaihtoa ja sen määräävää
tekijää.

Kuten edellä on tullut ilmi, ilmanvaihdon arviointiin tarvittavista tuottotermeistä erityisesti
lämmöntuotto lienee huonoiten tunnettu nykyisille eläimille. Eläinrakennuksen olosuhteet (lämpötila,
ilmankosteus ja kaasupitoisuudet) määräytyvät rakennukseen tuotetusta nettolämmöstä ja kaasuista
kosteus mukaan lukien. Tuottoja voi arvioida julkaistun aineiston (esimerkiksi CIGR-selvitykset) pohjalta,
kuten tässä hankkeessa tehtiin. Muista vaihtoehdoista voisi mainita seuraavan, kun hiilidioksidin tuotto
rakennuksessa on parhaiten tunnettu ja vähiten rakennuksen olosuhteista riippumaton rakennuksen tuotto:
Hiilidioksidipitoisuuden avulla arvioidun tai muulla tavalla tunnetun eläinsuojan ilmanvaihdon qV sekä
hiilidioksidin tuoton PCO2 avulla voisi myös arvioida rakennuksen kosteuden tuottoa PH2O sekä
lämmöntuottoa PQ,suora (ja/tai PQ,rakennus ) vallitsevissa eläinsuojan sisäolosuhteissa ja ulko-olosuhteissa.
Tietyissä vallitsevissa olosuhteissa (C, x ja T) rakennuksen ilmanvaihto on

qV (m 3 / h)

PCO2 (l / h)
1000

C CO2 ,in

C CO2 ,out

PH 2O ( g / h)
x H 2O ,in g / kg

x H 2O ,out ( g / kg )

3600 PQ , suora
c Tin

Tout

Rakennuksen sisä- ja ulkolämpötilat (Tin ja Tout) samoin kuin sisä- ja ulkoilman kosteudet (RHin ja RHout) ja
sisäilman hiilidioksidipitoisuus CCO2,in (ulkoilman hiilidioksidipitoisuus CCO2,in tunnettu) voidaan helposti
mitata, jolloin ainoiksi tuntemattomiksi jäävät vallitsevat sisäolosuhteet aiheuttavat lämmön- ja kaasujen
tuotot. Lämmön- ja kosteuden tuotoiksi suhteessa hiilidioksidin tuottoon saadaan
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PQ , suora
PCO2 (l / h)
PH 2O ( g / h)
PCO2 (l / h)

c Tin Tout
3600 1000 C CO2 ,in C CO2 ,out
x H 2 O ,in g / kg
1000

x H 2O , out ( g / kg )

C CO2 ,in

C CO2 ,out

Yhtälössä tarvittavat sisä- ja ulkoilman vesisisällöt xin ja xout saadaan joko laskettua ilmankosteuksista tai
yksittäisissä tapauksissa käyttämällä Mollierin diagrammia.
Sijoittamalla tunnetut suureet yhtälöihin ja suorittamalla yksikkömuunnokset saadaan seuraavat yhteydet

PQ , suora (W )
PCO2 (l / h)

1000 J / kgK 1,2kg / m 3 Tin ( C ) Tout ( C )
3600s / h 1000l / m 3 C CO2 ,in ( ppm) C CO2 ,out ( ppm)
3,3 10

4

Tin ( C ) Tout ( C )
Wh / l
C CO2 ,in ( ppm) 400( ppm)

,

ja

PH 2O ( g / h)
PCO2 (l / h)

1kg / m 3
1000 l / m 3
x H 2O ,in g / kg

x H 2O ,in g / kg

x H 2O ,out ( g / kg )

C CO2 ,in ( ppm) C CO2 ,out ( ppm) 10 6 m 3 / m 3
x H 2O ,out ( g / kg )

C CO2 ,in ( ppm) C CO2 ,out ( ppm)

10 3 g / l

joista lämmön- ja kosteuden tuotot PQ,suora (ja/tai PQ,rakennus) ja PH2O voidaan ratkaista hiilidioksidin tuoton
PCO2 avulla. Laskemalla lämmön- ja kosteuden tuotot useammassa olosuhteessa saadaan aineisto, johon
ilmanvaihtolaskurin tuotot voitaisiin perustaa mitattujen olosuhdesuureiden ja hiilidioksidin tuoton avulla.
Näin laskettuja tuottosuhteita voidaan verrata CIGR 1984-tuottojen suhteisiin todentamaan niiden
ajankohtaisuus.
Eläinsuojien lämmön- ja kaasujen tuottojen päivittämiseen tarvittaisiin siis uusia mittauksia,
esimerkkinä Tanskassa sioilla tehty tutkimus 19 . Eläinrotujen jatkuvan geneettisen kehityksen takia
eläinkokeiden tulokset vanhenevat kuitenkin jatkuvasti ja nopeasti, miksi edellä esitetty laskennallinen
tuottojen päivittäminen hiilidioksidituoton ja –pitoisuuksien avulla olisi helpoin ratkaisu ongelmaan.

Useita Euroopan maita käsittänyt Euroopan Unionin rahoittama projekti tuli tulokseen, että pöly ja
pölyyn sitoutuneet biologiset mikro-organismit saattavat olla suurin eläinsuojien sisäilman laatuun liittyvä
terveysriski niin eläimille kuin rakennuksissa työskenteleville ihmisille. Hankkeessa tehtiin siksi muutama
alustava mittaus hankkeen eläintilojen pölypitoisuuksista, joista on ohessa kuvia. Tärkeydestään huolimatta
hankkeen ensimmäisessä seurantakokouksessa maaliskuussa 2010 päätettiin pölyyn ja mikro-organismeihin
liittyvä tutkimus lopettaa hankkeen lyhyen keston vuoksi. Tarkempi tutkimus edellyttää mikrobiologista
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tuntemusta, jotta pölynäytteille voitaisiin suorittaa yksityiskohtaisempi koostumus- ja kokoanalyysi, sillä
pölyn terveysriskiin vaikuttavat sen koostumus ja pölyhiukkasten koko.
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