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Tässä insinöörityössä selvitettiin oululaisten ravintoloiden ilmanvaihtoa uuden
tupakkalain kannalta. Uuden tupakkalain, joka tuli voimaan 1.7.2001, mukaan yli
50 m 2 :n tarjoilutiloista täytyy vähintään puolet varata savuttomaksi tilaksi.

Insinöörityön tilaaja on Oulun ympäristövirasto. Insinöörityössä selvitettiin kaikkien Oulun ravintoloiden tilanne silmämääräisellä lomakekartoituksella. Lisäksi
osassa ravintoloista tehtiin savutykki- ja ilmavirtamittaukset. Lomakekartoitus
tehtiin kaikissa 69 ravintolassa ja savutykkimittaukset kuudessa ravintolassa.

Lomakekartoituksen avulla silmämääräisesti selvitettiin, miten ravintoloitsijat
noudattavat uutta tupakkalakia. Tulosten perusteella voi todeta, että tupakkalaki
oululaisissa ravintoloissa toteutuu osittain. Ravintoloitsijat ovat rajanneet osan
tiloista savuttomiksi, ja baaritiskillä tupakointi on yleensä kielletty. Kuitenkaan
tupakointialueet eivät ole lain vaatimaa 50 % anniskelutiloista eikä savuttomiin
kulkuyhteyksiin ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Savuttomat tilat on usein valittu sattumanvaraisesti huomioimatta ilmastointitekniikan kannalta tärkeää päätelaitteiden sijaintia.

Savutykkimittauksissa tehtyjen ilmavirtamittausten perustella huomattiin, että
vain yksi tutkituista ravintoloista täytti tupakkalain vaatimukset ja ilmavirtasuositukset. Usein myös toimiva ilmanvaihto oli pilattu valitsemalla tilat niin, että tuloilma tuotiin tupakointipuolelle ja ilma poistettiin savuttomalta puolelta. Lisäksi
syrjäyttävien tuloilmalaitteiden ilmavirtaus estettiin seinämillä.
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ALKUSANAT
Tämä insinöörityö on tehty Oulun ympäristövirastolle syksyllä 2001 ja keväällä
2002. Työn ohjaajana tilaajan puolelta toimi Irmeli Röning-Jokinen ja Tuula Lumila. Heitä haluan kiittää asiantuntevasta avusta ja saamistani neuvoista.

Kiitokset työni ohjaajalle Pirjo KimarilIe ja kielenohjaajalle Tuija Juntuselle. Kiitän saamastani avusta erityisesti Martti Rautiaista, joka omalla työllään helpotti
tämän työn valmistumista.

Lisäksi haluan kiittää Marika Keskitaloa ja Petri Niemeä saamastani tuesta insinöörityön kenttätutkimuksissa. Myös kotijoukot ovat ansainneet kiitoksensa tukiessaan minua koko opiskeluni ajan.
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1 JOHDANTO

Tupakka on todettu syöpävaaralliseksi aineeksi 1.7.2001. Tupakoinnin vaarallisuus ei ole vain nykypäivää, sillä jo 1800-luvun vaihteessa kuvailtiin tupakan aiheuttamia haitallisia vaikutuksia. Sittemmin tutkimus tupakan vaarallisuudesta
on kehittynyt, ja nykyään tiedetään myös passiivisen tupakoinnin olevan vaaraksi terveydelle. Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan ympäristön tupakansavun aiheuttama keuhkosyöpäriski arvioitiin 1,4-kertaiseksi verrattuna tupakansavulle altistumattomaan väestöön. (Sosiaali- ja terveysministeriö 1994, 6)

Merkittävä kehityssuunta terveyspolitiikassa on sairauksien ennaltaehkäisy, eikä vain niiden hoito. Uuden tupakkalain tavoitteena on mm. suojata tupakoimatonta väestöä altistumasta tupakansavulIe.

Tupakansavua ei enää pidetä ainoastaan epämiellyttävänä hajuhaittana tai viihtyvyysongelmana vaan sen on todettu aiheuttavan myös silmien, kurkun ja nenän ärsytystä sekä lisäävän hengitystieinfektioita ja laukaisevan astmakohtauksen.

Oulun ympäristövirasto tilasi Oulun seudun ammattikorkeakoulun tekniikan yksiköitä selvityksen ravintoloiden tarjoilutilojen ilmanvaihdon toimivuudesta. Työn
tavoitteena on selvittää, miten uusi tupakkalaki on toteutunut oululaisten ravintoloiden asiakastiloissa. Kohteena ovat kaikki Oulun ravintolat, joiden tarjoilutila
on yli 50 m2 ja joissa tupakointi on sallittua. Lain mukaan vähintään puolet ravintoloiden anniskelutuloista tulisi varata savuttomille asiakkaille.
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2 TUPAKKALAKI RAVINTOLOISSA

2.1 Uusi tupakkalaki
Uusi tupakkalaki astuu voimaan vaiheittain. 1.3.2000 piti 30 % ravintolan
anniskelutiloista olla savuttomia ja 1.7.2001 vähintään puolet anniskelutiloista
piti varata savuttomiksi tiloiksi. Merkittävät rakenteelliset ja ilmanvaihdosta
aiheutuvat muutostyöt on tehtävä 1.7.2003 mennessä.

Tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi, jolta suojautuminen vaatii
noudatettavaksi työturvallisuuslakia (299/1958) ja sen nojalla annettuja määräyksiä ja säädöksiä. Työnantajan on tarvittaessa ryhdyttävä toimenpiteisiin
henkilökunnan altistumisen estämiseksi tupakansavulIe, järjestämällä työmenetelmiä ja -tapoja siten, että ympäristön tupakansavulIe altistuvien työntekijöiden
määrä pidetään mahdollisimman alhaisena. (Tupakkalaki 10.11.1999/487 11 §;
4§; 5§.)

Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveystarkastukset syöpäsairauden vaaran vähentämiseksi siten kuin työterveyshuoltolaissa (743/1978)
säädetään. Työnantajan velvollisuus on pitää luetteloa niistä työntekijöistä, jotka
altistuvat ympäristön tupakansavu lIe ja toimitettava tiedot vuosittain työsuojelupiirin työsuojelutoimistolIe. Ympäristön tupakansavu lIe altistuneeksi määritetään
henkilö, joka on vuoden aikana vähintään 40 työpäivää eli merkittävän osan työajastaan altistuneena tupakansavulIe. (Tupakkalaki 10.11.1 999/9§; 10§; 11 a§.)
Tupakointi voidaan sallia ravintoloissa, joissa tarjoilutilan koko on alle 50 m2 .
Tätä suuremmasta tarjoilutilasta on vähintään puolet varattava savuttomaksi
alueeksi. Savuttomiin tiloihin tulee asettaa näkyville tupakointikieltomerkit. Tarjoilutilalla tarkoitetaan aluetta, joka on varattu ruuan tai juoman nauttimiseen.
Ulkoterasseja ei lasketa tarjoilualaan. (Tupakkalaki 10.11.1999/487, 12§.)
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Tupakansavu ei saa kulkeutua alueille, joissa tupakointi on kielletty. Tilojen järjestelyllä suojataan sekä asiakkaita että henkilökuntaa vastentahtoiselta ja tarpeettomalta altistumiselta tupakansavu lIe ja sen aiheuttamille terveysriskeille.
Lisäksi tupakointi on baaritiskeillä ja pelitiloissa kielletty, ellei työntekijöiden altistumista voida muulla tavoin estää. (Tupakkalaki 10.11.1999/487, 12§.)

Työnantajan tehtävänä on valvoa tupakoimattomien tilojen kiellon noudattamista. Onkin suositeltavaa, että ravintoloissa laaditaan olosuhteiden seurantaa varten ns. omavalvontasuunnitelma. (Tupakkalaki 10.11.1999/487, 9§ 1 ja 3 mom.)

2.2 Säädösrikkomukset
Tarvittaessa viranomaisella on oikeus käyttää pakkokeinoja, jos sen antamaa
ohjetta tai toimenpidekehotusta ei noudateta. Yleisin pakkokeino on sakkouhka, jonka tarkoituksena on tehostaa toimenpiteen toteutumista. Viranomaisen
päätöksen tultua voimaan sen rikkomuksesta seuraa, että sakkouhka toimeenpannaan erillisellä päätöksellä. (Gröndahl, Helomaa, Hyvärinen, Kalliomäki,
Kauppinen, Kunnari, Reijula & Tuomi 2000,13.)

Jos tupakointia huomautuksista huolimatta jatketaan tiloissa, joissa se on kiellettyä, kyseessä on tupakointi rikkomus. Syyttäjä voi nostaa syytteen tupakointirikkomuksesta vain, jos tupakointikieltojen täytäntöönpanijat tai näiden edustajat
tekevät siitä ilmoituksen. Ravintoloiden asiakastilojen valvonta kunnissa kuuluu
yleensä kunnan terveysviranomaisille. Työntekijöiden työsuojelun valvonta kuuluu työsuojelutarkastajille. (Gröndahl, ym. 2000, 13.)
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3 UUSIEN RAVINTOLOIDEN PERUSTAMINEN RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET JA NIIDEN VALVONTA

3.1 Suomen rakentamismääräyskokoelman osa 02 "Rakennusten
sisäilmasto ja ilmanvaihto"
Rakentamisessa on noudatettava rakennuslain perusteella annettuja määräyksiä, jotka julkaistaan Suomen rakentamismääräyskokoelmassa (RakMK).
RakMK:n osa 02 käsittelee rakennuksen sisäilmastoa ja ilmanvaihtoa.
RakMK:n osa 02 on vuodelta1987. Lisäksi on tehty suosituksia, jotka tähtäävät
parempaan sisäilman laatuun, mutta ne eivät ole pakollisia. (Helomaa & Karjalainen 1996, 12.)

RakMK:n osa 02 määrittelee uudisrakentamisen vähimmäisvaatimustason. Tupakkalain asettamia vaatimuksia ilmanvaihdolle se ei vielä sisällä. Suuntaviivat
tupakointitilojen ilmanvaihdon toteutukselle ovat siinä jo olemassa, mutta käytännössä ne vaativat tarkennuksia. (Helomaa, ym. 1996, 12.)

Huonetilojen poistoilma on 02:ssa jaettu likaisuudeltaan viiteen eri luokkaan.
Luokkaan 1 kuuluvat puhtaat tilat kuten porrashuoneet ja hissikuilut sekä teknisten tilojen jäähdytysilma. Luokan 2 poistoilma johdetaan pois oleskelutiloista,
jonka epäpuhtaudet ovat pääasiassa lähtöisin ihmisistä ja rakenteista. Näitä tiloja ovat toimistot, yleisöpalvelutilat, opetustilat ja vastaavat. Luokan 1 ja 2 poistoilma soveltuu palautus- ja siirtoilmaksi. Luokan 3 poistoilma sisältää jonkin
verran epäpuhtauksia ja on asuinhuoneistoista, ruokailutiloista, varastoista ja
pukuhuoneista poistettavaa ilmaa. Se soveltuu WC- ja pesutilojen siirtoilmaksi,
mutta ei palautusilmaksi. Luokan 4 poistoilma on peräisin keittiöistä, saunoista,
WC:stä, kemiallisista laboratorioista ja tupakka huoneista. Luokan 5 poistoilma
sisältää pahanhajuisia ja epäterveellisiä epäpuhtauksia jo huomattavasti enemmän kuin sisäilman hyväksyttävät pitoisuudet. Tämä ilma on peräisin laboratorioiden vetokaapeista, grilleistä, likapyykkitiloista, elintarvikejätehuoneista ja maalin ja liuottimien käsittelyhuoneista. Luokan 4 ja 5 poistoilmat eivät sovellu pa11

lautus- tai siirtoilmaksi, vaan ne tarvittaessa täytyy jopa puhdistaa ennen ilman
johtamista ulos rakennuksesta. (RakMK :n osa 02 1987, 9.)

On myös huomioitava, millä tavoin eri poistoilmaluokkien ilmastointikanavia saa
yhdistellä. Luokkien 1, 2, ja 3 poistokanavia saa yhdistellä yhteiskanaviksi rajoituksetta. Luokan 4 mukaisten huonetilojen poistokanavia voidaan yhdistää vain
keskenään tupakointitilat mukaan lukien. Luokan 5 poistoilma tulee johtaa ulos
erilliskanavaa pitkin. (RakMK:n osa 02 1987, 9.)

Tupakointitilat on 02:ssa erikseen otettu huomioon määriteltäessä erityyppisten
tilojen ulkoilma- ja poistoilmavirtoja. Tupakointitilan poistoilmavirraksi annetaan
pinta-alaperusteisesti 10 litraa sekunnissa neliömetriä kohden. Ulkoilmavirta
suositus on 5 litraa sekunnissa neliötä kohden tai henkilöperusteisesti 10 litraa
sekunnissa henkilöä kohden. (RakMK:n osa 02 1987, 5.)

Tupakansavu on 02:n ilmavirtasuositusten perusteella toimittaessa vain osittain
hallinnassa. Koska tupakointitilan poistoilmakanavistoon voi yhdistää myös muita luokan 4 poistoja, on mahdollista, että savua leviää kanavistoa pitkin savuttomiin tiloihin. Suositusten mukaisilla i1mavirroilla saadaan tupakointitila alipaineiseksi, mutta käytännössä on havaittu, että 02:n mukainen poistoilmavirta on
usein riittämätön ehkäisemään savun kulkeutumista tupakointitilan ulkopuolelle.
(Helomaa, ym. 1996, 12 - 13.)

02 on parhaillaan uudistettavana. Uudistuksen lähtökohtana ovat olleet EU-jäsenyyden mukanaan tuomat velvoitteet, hallituksen energiansäästöohjelman tavoitteet ja pyrkimys siirtyä toiminnallisiin ohjeisiin. Uudistetun 02:n tarkoituksena on tuoda rakentamismääräykset paremmin tupakka lakia vastaavalle tasolle
antamalla ohjeita tupakkahuoneiden ja tilojen suunnittelussa. (Helomaa, ym.
1996, 13.)
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3.2 Tupakointitilojen rakennusvalvonta
Ratkaisut tupakointitilojen toteuttamiseksi on tehtävä lähtien tupakka lain tulkinnoista ottaen huomioon voimassa olevat rakentamismääräykset. Tupakointitilojen toteutukseen liittyviä teknisiä yksityiskohtia on etsittävä D2:sta. On mietittävä, vastaako tilanne lain vaatimuksia ja tarvittaessa ylitettävä D2:n edellyttämä
taso. Ratkaisujen kelpoisuutta tarkastellaan aina viime kädessä tupakkalain ja
nimenomaan savun leviämättömyyttä koskevan vaatimuksen kannalta. (HeIomaa, ym. 1996, 13.)

Rakennusvalvontaviranomaiset valvovat rakentamista rakentamismääräysten
pohjalta ottamatta kantaa tupakointitilojen kohdalla lain vaatimusten täyttymiseen. Viranomaisten vaatimuksena on, että rakennuksen ilmanvaihto on tupakointitilat mukaan lukien toteutettu rakentamishetkellä voimassa olleiden määräysten mukaan. (Helomaa, ym. 1996, 13.)

Rakennusluvan myöntämisen yhteydessä rakennuslupaviranomaiset voivat
pyytää terveysviranomaiselta lausunnon ravintolan suunnitelmista. Lausunnon
perusteella rakennuslupaviranomaiset voivat vaatia terveysviranomaisten lausunnon toteuttamista rakennussuunnittelussa ennen kuin rakennuslupa myönnetään. Suunnittelu- ja toteutusvaiheessa mukana olevien onkin tärkeää tietää,
millainen on hyväksyttävä tupakointitila ja mitä vaatimuksia tilan toimivuudelle
asetetaan.
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4 TUPAKANSAVU RAVINTOLOIDEN ILMANVAIHDON
ONGELMANA

4.1 Tupakansavu ravintoloissa
Ravintolaympäristön tupakansavu on ilmastointitekniikan kannalta hankalasti
hallittavaa ainetta. Savu leviää tehokkaasti ilmavirtausten mukana rakenteiden
ja ilmanvaihtojärjestelmän kautta. Savun sisältämä terva aiheuttaa epäpuhtauksien voimakkaan sitoutumisen sisustus- ja rakennusmateriaalien pinnoille. Savun ongelmallisuutta ilman puhdistamisessa ilmentää hyvin se, että hiukkaspitoisuuden alentaminen suodattamalla ei kuitenkaan vähennä savun aiheuttamaa hajua, sillä osan hajusta aiheuttavat kaasumaiset yhdisteet. (Helomaa, ym.
1996, 18.)

Savun hallinta edellyttää erityistoimia ja asiantuntemusta tilojen käytön ja ilmanvaihdon suunnittelussa. Silti käytännössä savun leviämistä ainakin pieninä pitoisuuksina ei voida kokonaan estää. Teknisillä ratkaisuilla on kuitenkin mahdollista päästä savun hallinnan kannalta tyydyttävään lopputulokseen, vaikkakin täydellinen tupakointikielto rakennuksen sisätiloissa takaa aina parhaimman lopputuloksen eli puhtaan, terveellisen ja miellyttävän sisäilman, joka ei sisällä ympäristön tupakansavua. (Helomaa, ym. 1996, 18.)

4.2 Ilmavirrat kuljettavat tupakansavua
Tupakansavu liikkuu rakennuksessa ilmavirtojen mukana aivan kuten muutkin
sisäilman epäpuhtaudet. Savun leviäminen tupakointitilasta rakennuksen muihin
sisätiloihin voidaan estää vain, jos tunnetaan kaikki sisäisiä virtauksia aiheuttavat ja niihin vaikuttavat tekijät, jolloin virtauksiin on mahdollista vaikuttaa halutulla tavalla. Ilmavirtausten taustalla ovat sisätilojen väliset paine-erot, jotka pyrkivät tasoittumaan ilmavirtausten välityksellä. Rakennuksen painesuhteet muodostuvat useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta, joita ei kuitenkaan kokonaisuu-
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tena voida hallita. Painesuhteisiin vaikuttavat tekijät tulee huomioida suunnittelussa erillisinä toisistaan riippuvina tekijöinä. (Helomaa, ym. 1996, 19.)

Painesuhteet muodostuvat rakennusvaipan tiiviyden, rakennuksen ulkoisten
tuuli- ja lämpötilaolosuhteiden, ilmastointijärjestelmän ja tilojen välisten lämpötilaerojen vaikutuksesta. Rakennuksen ilmastointijärjestelmän toteutuksen lähtökohtana on pyrkiä siihen, että ilma virtaa puhtaimmista tiloista Iikaisempiin päin.
Käytännössä tämä saadaan mitoittamalla tulo- ja poistoilmavirrat oikein ja sijoittamalla ilmanjakolaitteet oikealla tavalla. Sijoittelussa on huomioitava huonetilan
likaisuus ja käyttötarkoitus, esim. missä päin sijaitsee tupakointitila ja missä savuton puoli. Tilanne rakennuksen sisällä pysyy näillä ratkaisuilla hallinnassa kuitenkin vain niin kauan, kunnes ulkoiset painesuhteisiin vaikuttavat tekijät muodostuvat niin voimakkaiksi, että rakennuksen sisäiset ilmavirtaukset muuttuvat.
Tällöin tavoite ilman virtaamisesta kohti likaisia tiloja ei enää toteudukaan kaikkien tilojen kohdalla. (Helomaa, ym. 1996, 19.)

4.3 Tupakansavun leviämisen hallinta
Tupakkalaki edellyttää, että tupakansavu ei kulkeudu tupakointitiloista savuttomiin tiloihin. Laki tulkitsee tupakansavun levinneen savuttomalle puolelle, jos se
on hajuaistin perusteella havaittavissa. On myös otettava huomioon, että savua
voi olla huoneilmassa niin pieninä pitoisuuksina, ettei sitä hajuaistin perusteella
voi havaita, mutta herkät ihmiset kuten astmaatikot saavat siitä oireita. Ongelmatilanteissa savun leviäminen tulee tutkia mittauksilla, joissa selvitetään nikotiinipitoisuus. (Helomaa, ym. 1996, 19.)

Savun hallinta tupakkalain edellyttämällä tavalla on mahdollista vain tarkasti rajaamalla ne osat rakennuksesta, joissa tupakointi on sallittua. Tupakoinnille varattujen tilojen tulee antaa tarpeeksi suojaa ulkoisia olosuhteita vastaan. Esimerkiksi ihmisten liikkuminen aiheuttaa ilmavirtauksia, jotka kuljettavat savua
mukanaan. Lisäksi savun poistamisesta on huolehdittava riittävän tehokkaalla
koneellisella poistolla ottaen huomioon ilmastointijärjestelmään liittyvät vaatimukset. Koneellisen poiston tavoitteena on pitää tupakointitila alipaineisena
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ympäröiviin tiloihin verrattuna ja huolehtia savun poistosta. Koneellinen poisto ei
yksin ole riittävä ratkaisu, mikäli tilojen välisiin virtauksiin vaikuttavia muita tekijöitä ei oteta tarpeeksi huomioon. (Helomaa, ym. 1996, 19.)

Rakennuksen väliseinät ovat yleensä niin tiiviit, että oviaukot ovat suurin tilojen
välisiä virtauksia säätelevä rakenteellinen tekijä. Mikäli tupakointitilan ovi on auki, savu leviää esteettömästi ja oven ollessa kiinni virtausreittinä toimivat ovenraot. (Helomaa, ym. 1996, 19 - 20.)

Myös avonaiset ikkunat sekoittavat huoneen paineolosuhteet. Avoimesta ikkunasta tuleva i1mavirtaus on niin voimakas, että savu leviää huoneiston läpi, vaikka tupakointitilan ovi olisi kiinni. Pahin tilanne on vastakkaisilla seinillä sijaitsevat avoimet ikkunat, jotka aiheuttavat hyvin voimakkaan ristivirtauksen. Niinpä
myös kesäaikana paras keino on toimiva koneellinen ilmanvaihto. (Helomaa,
ym. 1996,20.)

4.4 Tupakansavun poistaminen
Savulle altistumista on aiemmin vähennetty ilmastointiteknisesti laimentamalla
tupakansavu suurempaan ilmatilavuuteen käyttäen sekoittavaa ilmanjakoa, eli
tupakansavu sekoitetaan kaikkialle huonetilaan. Tällöin pitoisuudet alenevat,
mutta sisäilmanlaatu on kaikkialla lähes sama. Laimentamisen perusteena on
käytetty tilan hiilimonoksidipitoisuutta tai tapaa, joka perustuu savun laimentamisen aiheuttamaan sisäilmaan tyytyväisten ihmisten määrän lisääntymiseen.
(Helomaa, ym. 1996,22.)

Savun laimentaminen ei tupakkalain kannalta ole hyväksyttävää, koska hiilimonoksidipitoisuuden valinnalle mitoituksen lähtökohdaksi ei ole olemassa perusteita. Tupakansavu sisältää tuhansia muita yhdisteitä, joista monet ovat huomattavasti hiilimonoksidia haitallisempia, jopa syöpää aiheuttavia. Koska kaikille
näistä yhdisteistä ei ole määritelty haitalliseksi tunnettuja pitoisuuksia, ei myöskään tiedetä, mille tasolle ympäristön tupakansavun pitoisuus pitäisi laimentaa,
ettei terveysriskiä olisi. (Helomaa, ym. 1996, 22.)
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Vaikka likaisen ilman suodattaminen ei riitä tupakointitilan ilman puhdistukseen
voi huoneilmapuhdistimia käyttää koneellisen poiston apuna, varsinkin jos ei ole
koneellista tuloilmanjakoa. Huoneilmapuhdistimella ei kuitenkaan voi korvata
poistoilmanvaihdon tarvetta eli poistoilmavirrat täytyy pitää asetusarvojen suuruisina. Myöskään huoneen poistoilmaluokkavaatimukset eivät lievene suodattimen vaikutuksesta. Suodattimen sijainti on katossa tupakointitilan yläpuolella ja
suodatinta on huollettava säännöllisin väliajoin, jotta sen teho säilyy. Suodatusta suositeltavampaa on kuitenkin käyttää koneellista tuloilmanjakoa, jolloin sisäilman laatu on huomattavasti parempi. (Helomaa, ym. 1996,24 - 25.)

4.5 Savuttomien tilojen suunnittelu ja sijoittelu
Savuttomat tilat ja tupakointialueet valitaan niin, että tupakansavu poistuu
suoraan tupakointialueelta leviämättä savuttomalle alueelle ja henkilökunnan
työpistei-siin. Ruokaravintoloissa tupakointialueiden valinta on helppoa, koska
tupakoitsi-joiden määrä asiakaspaikkoja kohti on vähäinen ja ilmavirtoja
häiritsevä ihmis-virta lähes olematon. Seurustelu- ja tanssiravintoloissa runsas
tupakointi ja jat-kuva ihmisvirta vaativat tarkkaan harkitut tupakointitilojen paikat
ja riittävät tulo- ja poistoilmavirrat, jotta tupakansavu ei leviä savuttomalle
alueelle. (Hyvärinen, ym. 2000,10.)

Suunnittelussa tulee noudattaa sitä periaatetta, että puhdasta ilmaa tuodaan
mahdollisimman paljon savuttomalle puolelle. Vähintään 75 % tuloilmasta pitäisi
tuoda savuttomalle alueelle. Tupakointialueelta taas pitäisi tapahtua suurin osa,
vähintään 75 %, ilman poistosta. Näin suunniteltaessa suurin osa tuloilmasta
kulkee siirtoilmana savuttomista tiloista savullisiin ja siten estää osittain tupakansavun kulkeutumisen savuttomalle puolelle. (Gröndahl, ym. 2000,14.)

Erillisiä huonekohtaisia ilmastointilaitteita, esim. ilmanpuhdistajat sekä jäähdytys- ja lämmityslaitteet, käytettäessä on otettava huomioon, että niiden aiheuttamat ilmavirtaukset eivät levitä savua savuttomalle puolelle. Savullisella puolella
voidaan käyttää myös huoneilmaa kierrättäviä suodatukseen perustuvia i1man-
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puhdistimia. Ne eivät silti vähennä tilan ilmanvaihtotarvetta tai pienennä mitoitusarvoja. (Hyvärinen, ym. 2000,14.)

Rakenteellisilla ratkaisuilla päästään usein parhaaseen tulokseen savun leviämistä rajoitettaessa. Seinäkkeet, jotka rajaavat huonetilan eri osastoihin, soveltuvat hyvin ravintoloihin rakenteellisina ratkaisuina. Näin estetään savun leviäminen tupakointialueelta ja saadaan ohjattua tuloilmavirta savuttomalle alueelle.
Osastointi toimii parhaiten ruoka ravintoloissa, joissa liikkuminen vähäistä. YÖkerhoissa taas toimivin ratkaisu on useimmiten ilmanvaihdon tehostaminen.
(Hyvärinen, ym. 2000, 14.)

4.6 Ilmanvaihdon mitoitus
Vanhoissa jo toimivissa ravintoloissa ilmavirtojen riittämättömyys on yleinen ongelma. Joissakin tapauksissa ilmavirtoja voidaan suurentaa puhallintehoa kasvattamalla. Ilmanvaihdon toimivuuden kannalta on erittäin tärkeä tarkastaa, että
järjestelmän eli säleikön, kanaviston ja puhaltimien likaisuus ja virheelliset säädöt eivät vähennä sen tehoa. (Hyvärinen, ym. 2000,11 - 12.)

Uusissa ravintoloissa mitoituksen lähtökohtana on viranomaismääräysten lisäksi huomioitava ravintolan toiminta ja luonne. Erityisesti tulee huomioida työpisteiden sijainti ja sisustus- ja rakennesuunnittelun vaikutus ilmavirtojen hallintaan. Ilmanvaihdon ohjaaminen oikeisiin kohteisiin lisää sen toimivuutta, mutta
lisäksi voidaan saavuttaa huomattavaa energian säästöä, koska epäpuhtauskuormitus vaihtelee ravintoloissa suuresti sekä ajallisesti että paikallisesti. (Hyvärinen, ym. 2000, 12.)

Ilmanvaihto tulee mitoittaa aina maksimikuormituksen perusteella. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on päästy tulokseen, että ruokaravintoloissa, joissa tupakointi on sallittu, on tuloilmavirran oltava henkeä kohden vähintään 15 I/s tai
vastaavasti 15 I/s neliömetriä kohden. Iltaravintoloissa, kuten pubeissa, seurusteluravintoloissa, yökerhoissa ja tanssiravintoloissa, on tuloilman oltava vähintään 20 I/s henkeä tai neliötä kohden. (Hyvärinen, ym. 2000,12.)
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Täysin savuttomissa ravintoloissa ilmavirraksi riittää RakMK:n osan 02 mukainen ulkoilman ohjemitoitusarvo 10 Ils henkilöä tai neliömetriä kohden. Lämpöolojen hallinta saattaa vaatia kuitenkin suurempia mitoitusilmavirtoja. Suunnittelussa on myös huomioitava, että savuttomaksi suunniteltu ravintola voi myöhemmin muuttua osittain savulliseksi, esim. omistajan vaihdoksen yhteydessä.
Ilmanvaihtosuunnitelmiin onkin tärkeä dokumentoida hyvin ilmanvaihdon suunnitteluperusteet. (Hyvärinen, ym. 2000, 13.)

Ilmanvaihtojärjestelmien likaantumisella on merkittävä vaikutus kokonaisilmavirtoihin ja tilojen välisiin painesuhteisiin ja sitä kautta savun leviämiseen eri tilojen
välillä. Lisäksi likaantuminen heikentää laitteiden toimintavarmuutta ja lämmöntalteenoton hyötysuhdetta. Suunnittelussa on huomioitava järjestelmän suuri
puhdistamistarve, joten on tärkeää, että kanavistoon ja puhdistusluukkuihin
päästään helposti käsiksi. Tarjoilutiloissa sijaitsevat poistoventtiilit ja -säleiköt
tulisi sijoittaa näkyviin, jotta niiden puhdistustarvetta voidaan seurata vaivatta.
(Hyvärinen, ym. 2000, 13 - 14.)

Tupakansavu määritellään syöpävaaralliseksi aineeksi, eli se kuluu epäpuhtausluokkaan 5, joka on aina vietävä omana yksittäisenä kanavanaan ulos liittämättä siihen alempien epäpuhtausluokkien poistoilmanvaihtokanavia, kuten
esim. WC-tilojen poistoja. Ilmaa ei saa myöskään käyttää palautus- tai siirtoilmana. (RakMK:n osa 02 1987, 9.)
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51LMANVAIHTOTAVAT

5.1 Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto sekä lämmöntalteenotto
Koneellisella poistolla saadaan poistettua huoneesta kaikki ilman epäpuhtaudet
niiden laadusta ja yhdisteestä riippumatta. Tupakansavun epäpuhtauskuormien
tai huoneeseen halutun alipaineen perusteella koneellisen poiston ilmavirtoja ei
voi mitoittaa, vaan riittäväksi mitoitusilmavirraksi on kokeellisten testien perusteella arvioitu n. 15 - 251/s neliömetriä kohden. (Helomaa, ym. 1996,29 - 30.)

Koneellinen poistoilmanvaihto täyttää vaatimukset savun leviämättömyydestä,
mutta sillä ei päästä tyydyttävään ratkaisuun puhuttaessa hyvän sisäilman laadusta. Siksi koneellinen tuloilman jako on ehdoton edellytys ravintoloissa, jotta
saavutettaisiin miellyttävät sisäilman olosuhteet. Tuloilman jako voidaan toteuttaa joko sekoittavalla tai syrjäyttävällä ilmanjaolla. Mitoitettaessa sekoittavaa tai
syrjäyttävää ilmanjakoa tulee ottaa huomioon huoneeseen vaadittava alipaineisuus, eli tupakointipuoli mitoitetaan alipaineiseksi. (Helomaa, ym. 1996,31.)

Tupakkalain kannalta on huomioitava, että tupakansavua sisältävä poistoilma
voidaan kanavoida vain sellaiselle lämmöntalteenottolaitteelle, joka ei levitä
epäpuhtauksia tuloi1maan ja sitä kautta takaisin huonetiloihin. Tälläisia ovat virtaavan väliaineen välityksellä toimivat lämmöntalteenottolaitteet. On kuitenkin
huomioitava, että tupakansavu likaa hyvin nopeasti lämmönsiirtimen. RakMK:n
mukaan lämmöntalteenottolaitoksen rakentamisesta voidaan luopua, jos poistoilma on poikkeuksellisen likaista. Tämä pätee tupakointitiloissa, joten lämmöntaiteenotto ei ole tupakointitilojen yhteydessä tarpeen. (Helomaa, ym. 1996,33.)

5.2 Ilmanjaon tavoitteet
Ilmanjaon tavoitteena on vaikuttaa huoneen ilman laatuun ja lämpöolosuhteisiin.
Ilmanjakoon kuuluu poisto- ja tuloilmalaitteet, kanavat sekä ilmastointikone kokonaisuudessaan. Olennaista on laitteissa tapahtuva i1mavirtaus sekä päätelait20

teiden aikaansaamat ilmavirtaukset huonetilassa. Yleensä rakennuksen käyttäjä
kiinnittää huomiota ainoastaan ilmanjakoon, vaikka se on vain yksi osa ilmastointia. Käytännössä ilmanjako vaikuttaa koko ilmastoinnin tehokkuuteen. Jos i1manjako ei ole suunniteltu huolellisesti oikeisiin kohteisiin oikeilla i1mavirroilla ja
päätelaitteilla, voi hyväkin ilmastointilaitos toimia huonosti. (Seppänen 1996,
153.)

Ilmanjaon onnistumisen kannalta on tärkeä tuntea päätelaitteista tulevien i1masuihkujen käyttäytyminen huonetilassa eri olosuhteissa. Näin selvitetään ilman
virtausreitit huonetilassa. Tärkeää on myös tietää ilmanjaon päätelaitteiden
ominaisuudet, eli miten se tuo ilman huonetilaan. (Seppänen 1996, 153.)

Ilman laadun kannalta pyritään siihen, että huoneessa syntyvät epäpuhtaudet
eivät leviä laajalle alueelle huoneessa tai muihin huoneisiin. Epäpuhtaudet tulee poistaa huoneesta mahdollisimman nopeasti. Tärkeää on myös ilman nopea
vaihtuminen alueella. Ilman virtaussuunta suunnitellaan niin, että se kulkee epäpuhtauslähteistä kohti poistoilmalaitteita. Joissakin tapauksissa vaatimukset
ovat ristiriidassa keskenään tai kaikkia niitä ei voi toteuttaa. Tärkeintä onkin valita tapauskohtaisesti, mikä on tilassa tärkein kriteeri. (Seppänen 1996, 153.)

Ilman ja sen epäpuhtauksien liikkeen kannalta huoneen tuloilman päätelaitteilla
on merkittävä osuus lopputulokseen. Ilmanjako voidaan toteuttaa ravintoloissa
kahdella eri tavalla, sekoittavalla tai

sy~äyttävällä

virtauksella. (Seppänen 1996,

153.)

5.3 Sekoittava ilmanjako
Sekoittavassa ilmanjaossa pyritään tuloilma sekoittamaan huoneilmaan mahdollisimman tehokkaasti. Tämä saadaan aikaan, kun mitoitetaan tuloilmalaitteesta tulevan ilmasuihkun nopeus suureksi, jopa useita metrejä sekunnissa.
Tuloilman suuri tulonopeus aiheuttaa sen, että puhdas ilma sekoittuu tehokkaasti koko huoneilmaan. Näin koko huoneilman puhtaus tai epäpuhtaus on
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sama koko huoneessa ja poistoilman likaisuus on sama kuin huoneen ilman tila
(kuva 1). (Seppänen 1996, 153.)

KUVA 1. Toimiva sekoittava ilmanjako (Seppänen 1996, 322)

Myös lämpötilaerot aiheuttavat ilmavirtauksia. Voimakkaita virtauksia esiintyy
siellä, missä lämpötilaerot ovat suuria. Voimakkaita virtauksia esiintyy esim. patterien, ikkunapintojen ja huonosti eristettyjen ulkoseinien läheisyydessä. Sekoittava ilmanjako sopii hyvin tiloihin, missä ei ole suuria yksittäisiä epäpuhtauslähteitä. Näin ollen se ei ole useinkaan paras tapa ravintolan ilmanvaihdossa. Sekoittavassa ilmanjaossa on vaarana syntyä oikosulkuvirtaus, joka johtuu yleensä päätelaitteiden väärästä sijoittelusta (kuva 2). Jos halutaan sekoittavan ilmanjaon lisäksi käyttää huoneilmapuhdistinta, kannattaa suodatinlaitteisto
asentaa niin, että se sieppaa mahdollisimman paljon savua tupakoijien lähellä.
(Seppänen 1996, 154. Helomaa, ym. 1996,33.)

-~----------=
~--==------

~

V

KUVA 2. Sekoittavassa ilmanjaossa venttiilien vääristä paikoista aiheutuva
oikosulkuvirtaus (Seppänen 1996, 322)
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5.4 Syrjäyttävä ilmanjako
Syrjäyttävässä ilmanjaossa pyritään kerrostamaan ilman epäpuhtaudet ja lämpötila niin, että huoneessa syntyvät epäpuhtaudet ja lämpökuorma nousevat
huoneen yläosaan. Tavoitteena on saada aikaan ihanteelliset olosuhteet oleskeluvyöhykkeellä, ei koko ilmatilassa. Syrjäyttävässä ilmanjaossa ilma tuodaan
pienellä nopeudella oleskeluvyöhykkeelle hieman alilämpöisenä huonelämpötilaan nähden. Näin ilma pysyy oleskelualueella eikä lähde nousemaan heti kohti
kattoa. Ilman lämmettyä oleskeluvyöhykkeellä se lähtee nousemaan ylös kohti
poistoilmaventtiilejä vieden mukanaan epäpuhtauksia ja ylilämpöä (kuva 3).
(Seppänen 1996, 154.)

KUVA 3. Syrjäyttävä ilmanjako (Seppänen 1996, 322)

Syrjäytysilmanvaihdon mitoitusperusteena voidaan käyttää ilmavirtojen tasapainotusta siten, että likainen ilma pidetään koko ajan oleskeluvyöhykkeen yläpuolella, esim. 1,8 metrin korkeudessa. Tuloilmavirta mitoitetaan suhteessa poistoilmavirtaan. Syrjäyttävässä ilmanjaossa oikosulkuvirtaukset eivät ole vaarana,
koska ilma tuodaan niin hiljaisella nopeudella huoneen alaosaan. Syrjäyttävässä ilmanjaossa pyritään välttämään ilman sekoittumista. (Helomaa, ym. 1996,
32 - 33.)

Jos syrjäyttävän ilmanvaihdon yhteydessä käytetään huoneilmanpuhdistinta,
suodatinlaitteisto tulee asentaa niin, että sen synnyttämä virtaus tukee syrjäyttävän järjestelmän aiheuttamia ilmavirtauksia. Suodatinlaitteiston imupuoli on
tällöin kanavoitava erilliselle poistoilmalaitteelle ja tulopuoli syrjäytysilmanvaihdon tuloilmalaitteelle. (Helomaa, ym. 1996,33.)
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Tuloilmalaitteet ovat suurikokoisia ja pinnat ovat yleensä tiheästi rei'itettyjä levyjä tai pinnoitettu huokoisella materiaalilla,

Sy~äyttävän

ilmanjaon päätelaitteet

on yleensä tarkoitettu asennettavaksi lattiatasolle. Syrjäyttävää ilmanjakoa käytetään tiloissa, joissa syntyy paljon epäpuhtauksia ja lämpöä. Syrjäyttävää i1manjakoa käytetään eniten teollisuushalleissa ja muissa korkeissa tiloissa. Ravintolassa, jossa on selkeät tupakointialueet, on syrjäyttävä ilmanjakotapa ihanteellinen. (Seppänen 1996, 154.)
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6 AIEMMAT TUTKIMUKSET

6.1 Työterveyslaitoksen raportti tupakkalain toimimisesta
ravintoloissa
Työterveyslaitos on tehnyt tutkimuksia ravintoloiden sisäilman laadusta ennen
ja jälkeen nykyistä edeltävää tupakkalakia, joka tuli voimaan 1.3.2000. Laki koski vain yli 100 m2 :n tarjoilutiloja. Tiloista piti varata 30 prosenttia savuttomaksi
alueeksi. Tavoitteena tutkimuksessa oli tutkia ravintoloiden sisäilman laatua ja
työntekijöiden altistumista tupakansavulIe ja luoda puitteet altistumisen arvioinnille. Tavoitteena oli myös kerätä tutkittua tietoa olosuhteista ennen ja jälkeen
tupakkalain voimaantuloa sekä kehittää ravintolan ilmanvaihdon ja sisäilman
suunnitteluohjeita. (Hyvärinen, Johnsson, Mielo, Reijula & Tuomi 2002, 115.)

Työterveyslaitoksen tutkimuksessa ravintoloita oli 16, joissa kaikissa oli sekoittava ilmanjako. Seurusteluravintoloita oli seitsemän, yökerhoja viisi ja ruokaravintoloita neljä. Kenttämittauksissa tehtiin ilmanvaihtotekninen selvitys ja mitattiin sisäilman laatua tupakansavun merkkiainemenetelmillä, joissa merkkiaineena toimi nikotiini. Mittaukset tehtiin sekä kiinteissä mittauspisteissä että työntekijöiden hengitysvyöhykkeellä. Mittauspisteet valittiin siten, että ne vastaisivat
mahdollisimman hyvin henkilökunnan työskentelytilaa ravintolatiloissa. Vertailunäytteet otettiin ravintolan asiakastiloista. Näytteitä kerättiin kussakin ravintolassa 3 - 5 pisteestä. (Hyvärinen, ym. 2002,116 - 118.)

Lisäksi henkilökunnan altistumisen arvioinnissa käytettiin biomonitorointia. Jokaisessa ravintolassa 1-2:lIe henkilökuntaan kuuluvalle tupakoimattomalle työntekijälle asennettiin henkilökohtaiset i1makeräimet. Biomonitorointia varten heiltä
otettiin virtsa näytteet. Virtsanäytteestä saatiin biologisen merkkiaineen avulla
selko koehenkilöön imeytyneiden aineiden määrästä. Tuloksista selvisi, että tupakkalain voimaantulon jälkeen työntekijöiden altistuminen tupakansavulIe oli
vähentynyt huomattavasti. (Hyvärinen, ym. 2002, 116 - 118.)

25

Tuloksista huomattiin, että ruoka ravintoloissa oli jo ennen tupakkalain muutosta
alhaiset nikotiinipitoisuudet. Seurusteluravintoloissa oli ennen ja jälkeen lain
muutoksen savullisten alueiden keskimääräinen nikotiinipitoisuus sama, mutta
savuttomilla alueilla nikotiinipitoisuus oli enää kolmannes puoli vuotta lain voimaantulon jälkeen. Yökerhoissa nikotiinipitoisuus oli lain muutoksen jälkeen hieman noussut savuttomilla alueilla. Pitoisuus savullisilla alueilla tupakkalain voimaantulon jälkeen oli hieman laskenut. (Hyvärinen, ym. 2002,116.)

Ainoastaan yhdessä tutkituista kohteissa oli asennettu erityinen ilmanvaihtoratkaisu estämään savun leviäminen henkilökunnan puolelle baaritiskillä. Kyseessä oli ruokaravintola, jossa tupakointi oli sallittua baaritiskillä. Yleinen nikotiinipitoisuus savuttomien alueiden baaritiskeillä oli lain muutoksen jälkeen laskenut
alle puoleen, mutta savullisilla alueilla pitoisuus oli sama kuin ennen lain voimaantuloa. Joissakin tapauksissa tupakoinnin lisääntyminen tiskin läheisyydessä heikensi selvästi ilman laatua verrattuna tilanteeseen ennen lain voimaantuloa. Onnistuneet työpistekohtaiset ilmanvaihtoratkaisut olivat parantaneet huomattavasti työskentelyolosuhteita, mutta huonoimmissa tilanteissa alueen valinta oli epäonnistunut niin pahasti, että kaikki savu kulkeutui savuttomalle alueelle. (Hyvärinen, ym. 2002, 118 - 119.)

Työterveyslaitoksen kenttätutkimusten perusteella todettiin, että ruokaravintoloiden savuttomuus on toteutunut hyvin, mutta seurusteluravintoloissa ja yökerhoissa savuttoman alueen valinta on ollut vaikeaa ja asiaan ei ole paneuduttu
kunnolla. Yleisesti voitiin todeta, ettei savuttomien alueiden ja työ pisteiden ilmanlaatu ole toteutunut lain tarkoittamalla tavalla. Enemmän tulisi tilojen valinnassa kiinnittää huomiota alueiden painesuhteisiin ja i1mavirtoihin vaikuttaviin
tekijöihin. Savullisilla alueilla työskentelevän henkilökunnan työpisteisiin tulisi
asentaa erityiset ilmanvaihtoratkaisut, esim. ilmaverho. (Hyvärinen, ym. 2002,
120.)
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6.2 Haiton Oy:n ja Lappeenrannan aluetyöterveyslaitoksen tutkimus
ravintolatyöntekijän suojaamisesta ympäristön tupakansavulta
IImastointiteknisillä ratkaisuilla on mahdollista parantaa ilman laatua kiinteissä
työpisteissä, kuten baaritiskeillä. Haiton Oy ja Lappeenrannan aluetyöterveyslaitos ovat tutkineet, miten Haltonin uusilla ilmastointilaitteilla pystytään parantamaan työntekijöiden ja ravintolahenkilökunnan ilman laatua. Suoritetuissa kenttämittauksissa Capture Bar -paikallisilmanvaihtoratkaisulla saavutettiin savullisen alueen työpisteessä jopa savuttoman alueen työpisteitä alhaisempia altistuksia ympäristön tupakansavulIe. (Grönvall & Hynynen 2002, 121.)

Capture Bar on suunniteltu suojaamaan ravintolahenkilökuntaa tupakansavulta.
Laitteiston ratkaisu muodostuu palvelutiskiin sijoitetusta ilmaverhosta ja työskentelyalueen läheisyyteen sijoitetusta suojailmasta. Täydellinen ilmanvaihtopaketti sisältää tuloilmalaitteet, jälkilämmitysyksiköt sekä ohjaus- ja säätölaitteet,
joilla saadaan työskentelytilan paikallinen lämpötila säädettyä. (Grönvall &
Hynynen 2002,121.)

Savullisissa tiloissa tupakointi on yleensä keskittynyt baaritiskin läheisyyteen,
jolloin on vaarana tupakansavun kulkeutuminen baaritiskille. Haltonin ilmastointiratkaisussa tiskin tasosta puhaltava ilmasuihku muodostaa yhtenäisen ilmaverhon, joka estää tupakansavun kulkeutumisen baaritiskille. Ilmaverhon toiminnan
kannalta on tärkeää, että sen virtauskuvio ja puhalluslämpötila on mitoitettu oikein. (Grönvall & Hynynen 2002,122.)

Työskentelytilaan tuodaan puhdasta ilmaa sen välittömään läheisyyteen sijoitetuista tuloilmalaitteista. Tuodun suojailman tarkoituksena on luoda ylipaine lähialueelle ja aikaansaada virtauskenttä, joka huuhtelee työntekijän hengitysvyöhykkeen. Suojailma pitää työskentelytilan tupakansavu pitoisuuden huomattavasti alhaisempana kuin muualla ravintolatiloissa. (Grönvall & Hynynen 2002,
122.)

27

Laboratorio-olosuhteissa suoritettujen merkkiainemittausten ja numeerisen virtauslaskennan lisäksi Capture Barin toimintaa tutkittiin myös käytännön olosuhteissa. Osana laajempaa tutkimusta suoritettiin diplomityönä suojaustehokkuuden määrittäminen tyypillisissä käyttöolosuhteissa lappeenrantalaisessa yökerhossa. Mitattavia suureita olivat sisäilman nikotiini ja hiukkaspitoisuus työskentelyalueella ja muualla

ta~oilutiloissa.

Nikotiinipitoisuudet mitattiin sekä kiin-

teistä mittauspisteistä että henkilöiden mukana kannettavilla laitteistoilla työskentelyalueelta. Hiukkasmittaukset suoritettiin hiukkasilmaisimilla. (Grönvall &
Hynynen 2002,124.)

Työntekijöiden henkilökohtaiset mittalaitteet osoittivat jopa nelinkertaisia altistuksia ympäristön tupakansavulIe kiinteisiin mittauspisteisiin verrattuna. Syynä
oli se, että työntekijät joutuivat ajoittain liikkumaan myös asiakkaiden puolella.
Capture Bar -järjestelmällä onnistuttiin kuitenkin alentamaan työntekijöiden altistumista tupakansavulIe. Paremman suojaustehokkuuden saaminen edellyttää
suurempia ilmavirtoja ja baaritiskin rakenteellista eristämistä. Palvelujen toiminnallisuus sekä asiakkaiden ja työntekijöiden viihtyisyys kuitenkin kärsisivät liian
rankoista toimenpiteistä. Baarityöpisteen ulkopuolinen altistuminen on työntekijöillä suurinta, joten seuraavaksi tulisikin kehittää koko tarjoilualueen ilmanvaihtoa. (Grönvall & Hynynen 2002,124 -125.)

6.3 VTT:n tutkimus baarimestarin työpisteen kohdeilmanvaihdon
tehokkuudesta
VTI:n tutkimuksessa baarimestarin työpaikan ilmastoinnin tehokkuuden parantamiseksi asennettiin hänen yläpuolelle piennopeuslaite, jonka puhallussuunta
oli ylhäältä alaspäin. Laitteen tuloilman virtausta tehostettiin joissakin tilanteissa
asentamalla laitteen ulkorunoille alaspäin 15 cm:n levyinen reunus eli kappa.
VTI teki useita eri koetilanteita, jotta saataisiin selville, mikä on ihanteellisin tapa saada sisäilman olosuhteita parannettua. Koska baarimestarin työpaikkaan
kulkeutuu helpoiten baaritiskin vieressä syntyvä savu, keskitettiin tupakointi
baaritiskin viereen. Koska koetilanteessa tupakointialue oli rajattu, keskitettiin
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poisto baaritiskin vieressä tupakoivien asiakkaiden yläpuolelle.
(Http://www.jeven.fi/vtt.html. )

Useita mittaustuloksia vertailtiin ja todettiin, että sekoittava ilmanjako heikensi i1mastoinnin tehokkuutta varsinkin, jos ilmaa jouduttiin käyttämään paljon, jolloin
osa siitä puhalsi suoraan kohti tupakoivia asiakkaita sekoittaen savun. Poiston
keskittäminen asiakastiloihin yhdessä katto-osaan sijoitetun levyn kanssa paransi kuitenkin ilmanvaihtoa. (Http://www.jeven.fi/vtt.html.)

Tulosten perusteella voidaan arvioida, että kun sekoittavan ilmanjaon tuloilma
suunnataan kohti baaritiskiä kohti, tilannetta ei voi muilla järjestelyillä parantaa.
Syrjäyttävä ilmanjako taas yhdessä tupakoivien asiakkaiden yläpuolella olevan
poiston kanssa oli sekoittavaa järjestelmää parempi. Todettiin, että jos tupakointi keskitetään, on syrjäyttävä ilmajako tehokkaampi, koska tuloilmasuihkut eivät
tällöin kuljeta savua tupakoimattomien puolelle niin paljon kuin sekoittava ilmanjako. (Http://www.jeven.fi/vtt.html.)

Käytettäessä työntekijän yläpuolista piennopeuspuhallinta on puhallusilman
lämpötila oltava hieman alilämpöinen verrattuna sisäilman lämpötilaan. Koska
ravintolan ollessa täynnä sisälämpötila pyrkii nousemaan illan mittaan, täytyy
kohdepuhalluksen lämpötilan muuttua vastaavasti. Muutoin työpiste voi tulla
liian vetoiseksi ja järjestelmän tehokkuus heiketä. Sisäilman olosuhteet heikkenevät, jos ilmavirta ei ole riittävä. Kokonaisilmavirta tulee mitoittaa oikein, koska
pelkällä kohdepuhalluksella ei voida riittävästi jäähdyttää ilmavirtaa.
(Http://www.jeven.fi/vtt.html. )

VTT tutki myös, millä tavoin suuressa ravintolassa eri ilmanvaihtoratkaisut ja
osastojen välisen kulkuaukon rakenne vaikuttaa tupakoimattomien osaston jälkiainepitoisuuteen. Aikaisemmasta koetilanteesta poiketen tupakointi järjestettiin tapahtuvan satunnaisesti. Kokeista huomattiin, että täysin savullisen ravintolan muuttaessa osan tiloista savuttomaksi ja siirtäessä tupakoivat omalle osastolle vähenee savuttoman puolen asiakkaiden altistuminen tupakansavulIe noin
46 %. (Http://www.jeven.fi/vtt.html.)
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Pelkän osastoinnin ei katsottu kuitenkaan riittävän alentamaan tupakoi mattomien asiakkaiden altistumista tarpeeksi, vaan tuloilmaa tulisi lisätä savuttomalle
puolelle ja vähentää savulliselta puolelta. Lisäksi tilojen välisen kulkuaukon pienentäminen parantaa tilannetta savuttomalla puolella, kun kyseessä on sekoittava ilmanjako. Syrjäyttävän ilmanjaon todettiin toimivan tehokkaammin, koska
tilat oli selkeästi eritelty ja päätelaitteet saatiin sijoiteltua ideaalisiin paikkoihin.
Sekoittavan ilmanjaon tehokkuutta seurattaessa huomattiin, että sijoittamalla tuloilmasuihkut puhaltamaan kulkuaukkoon päin saatiin järjestelmä tehottomaksi.
Poistojen sijoittaminen kulkuaukkoon taas huomattiin tehokkaaksi ratkaisuksi.
(Http://www.jeven.fi/vtt.html. )

Tuloksia tarkastelemalla päädyttiin siihen johtopäätökseen, että tupakoimattomien asiakkaiden altistumisen vähentäminen paljon savua sisältävissä ravintoloissa on mahdollista vain selkeällä osastoinnilla ja samaan aikaan toteutetuilla
ilmanvaihto- ja rakenneratkaisuilla. Jo tilojen suunnitteluvaiheessa on tärkeää
tietää, minne sijoittuvat savuttomat ja savulliset tilat.
(Http://www.jevenJi/vtt.htm!. )
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7 RAVINTOLAKARTOITUKSEN SUORITUS

7.1 Ravintolakartoitus
Oulun ympäristövirasto halusi selvittää, miten uuden tupakkalain vaatimukset
ilmanvaihdon kannalta on otettu huomioon Oulun ravintoloiden asiakastiloissa.
Aikaisemmista tutkimuksista poiketen tutkimus suoritettiin savuttomien ravintola-asiakkaiden näkökulmasta. Tutkimuskohteiksi valittiin kaikki Oulun ravintolat
ja kahvilat, joiden tarjoiluala oli yli 50 m2 ja joissa tupakointi oli sallittua. Tarkoituksena oli selvittää, pystyikö tupakoimaton asiakas asioimaan ravintolassa ilman, että altistuu ympäristön tupakansavulIe. Asiakkaalla piti olla savuton kulkuyhteys ulko-ovelta baaritiskille, savuttomaan tilaan ja WC:hen. Myös ilmavirtoja tutkittiin ja verrattiin vaadittaviin ilmavirtoihin.

Tutkittavia ravintoloita oli 69, joihin kaikkiin tehtiin silmämääräinen kartoitus.
Kartoituksessa selvitettiin ilmanvaihtotapa ja se, miten ravintola noudattaa tupakkalain vaatimuksia savuttomien tilojen suhteen. Kymmeneen prosenttiin ravintoloista tehtiin savutykkimittaukset sekä mitattiin pääte-elinten ilmavirrat.
Tutkimuksessa luotiin tilanteita, joissa selvitettiin, miten hyvin savu kulkeutuu
pois tilasta leviämättä savuttomalle puolelle. Kohteeksi valittiin erityyppisiä ravintoloita sattumanvaraisesti. Poikkeuksena oli yksi ravitsemusliike, johon tutkimus tehtiin ympäristöviraston pyynnöstä. Syynä tarkempaan tutkimukseen oli
tässä tapauksessa se, että nuoret harrastustensa takia suosivat paikkaa.

7.2 Lomakekartoitus
Lomakekartoitus tehtiin kaikkiin tutkittaviin ravintoloihin. Kartoitusta varten tehtiin lomake, johon kerättiin tärkeäksi katsotut tiedot jokaisesta kohteesta (liite 1).
Lomakkeeseen kirjattiin ravintolan nimi, osoite, tutkimuspäivämäärä ja keilonaika. Kellonajan ja viikonpäivän katsottiin helpottavan ravintoloiden vertailua myöhemmin keskenään. Luetteloon kirjattiin myös, mikä on ravintolan toimenkuva
eli onko ravintola ruoka- tai ohjelmaravintola vai kahvila tai pub. Olennaista oli

31

myös huomioida ravintolan ilmanvaihtotapa eli oliko ravintolassa sekoittava vai
syrjäyttävä ilmanvaihto vai pelkästään koneellinen poisto ja mahdollisesti korvausilmaventtiilit. Osan tiedoista pystyi selvittämään ravintolan ilmanvaihtokuvista, jos ne oli mahdollista saada käyttöön. Osassa ravintoloista ilmanvaihtokuvia ei löytynyt, joten niistä ravintoloista esimerkiksi suunniteltua ilmavirtaa ei
pystytty lomakkeeseen kirjaamaan ja tarjoilualan pinta-alakin piti arvioida silmämääräisesti.

Ravintolaan tultaessa havainnoitiin ensimmäiseksi, oliko ulko-ovelta savuttomat
yhteydet baaritiskille, WC:hen ja savuttomiin tiloihin. Lomakkeeseen kirjattiin
muistiin myös se, miten tupakoitsijoiden tilat oli erotettu savuttomista tiloista ja
oliko ravintoloitsija laittanut ravintolan savuttomiin tiloihin tupakointikieltomerkit.
Tarkastelun kohteena oli myös miten tulo- ja poistoilman pääte-elimet oli tiloihin
sijoiteltu ja oliko tupakkapuolella mahdollisesti erillistä savunkerääjää. Tarkoituksena on, että vähintään 75 % tuloilmaelimistä on savuttomalla ja 75 % poistoilmaelimistä savullisella puolella. Silmämääräisesti arvioitiin myös tupakoitseville tarkoitetun tilan osuus tarjoilutiloista ja jos mahdollista, ravintoloitsijalta varmistettiin asiakastiloihin suunniteltu asiakasmäärä.

7.3 Savutykkimittaus
Tutkituista ravintoloista tehtiin kuuteen savutykkimittaukset. Tarkoituksena oli
luoda todellisen kaltainen tupakointitilanne ravintolan savullisella puolella. Ensin
ravintolassa mitattiin ilmavirrat tulo- ja poistoventtiileistä. Ravintolatilaa kuvattiin
sekä video- että digitaalikameralla. Varsinkin tulo- ja poistoventtiileistä otettiin
paljon digitaalikuvia. Ilmavirtamittausten jälkeen tuotettiin tilaan savua savutykillä ja kuvattiin, miten savu käyttäytyy ja kuinka nopeasti poistoventtiilit sieppaavat savun. Jos ilmastointilaitoksessa oli mahdollisuus käyttää eri tehoja, koneet
säädettiin täydelle teholle. Ravintoloista tehtiin savutykkimittauksen lisäksi myös
lomakekartoitus.
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7.4 Lomakekartoituksen tulokset

7.4.1 Seurusteluravintolatlpubit

Ravintoloita, joissa tehtiin lomakekartoitus oli 69. Niistä kuuteen tehtiin lisäksi ilmavirta- ja savutykkimittaukset. Tutkituista ravintoloista 31 toimi seurusteluravintolana/pubina, 22 ohjelmaravintolana, 9 ruokaravintolana ja 7 kahvilana. Selvyyden vuoksi tulokset käsitellään ravintolan toimen kuvan mukaan.

Seurusteluravintoloista 30:ssä on sekoittava ilmanjako ja kahdessa syrjäyttävä
ilmanjako. Ravintolassa kattoon oli kuitenkin asennettu kaksi ilmansekoitinta,
jotka sekoittivat koko ravintolan ilman ja näin muuttivat järjestelmän sekoittavaksI. Savuttomat yhteydet baaritiskille oli 14:ssa ravintolassa. WC:hen pääsi
17:ssä ravintolassa kulkematta tupakointitilojen kautta ja 13:ssa savuttomaan tilaan kulkematta tupakointitilojen kautta (taulukko 1). Ainoastaan kymmenessä
ravintolassa oli savuttomat yhteydet kaikkiin tarkastelun kohteena oleviin paikkoihin (baaritiski, WC, savuton tila). Sen sijaan 11 :ssä ravintolassa ei ollut savuttomia yhteyksiä lainkaan baaritiskille, WC:hen eikä savuttomaan tilaan.

TAULUKKO 1. 31:n seurusteluravintolan savuttomat yhteydet

yhteensä 31

baaritiskille

WC:hen

ravintolaa
savuton yhteys

savuttomaan
tilaan

14

17

13

Ravintoloista viidessä oli erillinen tupakkahuone eli savuton ja savullinen tila oli
erotettu toisistaan rakenteilla. 15:ssä ravintolassa tilat oli eroteltu selkeästi, ei
kuitenkaan rakenteilla. 11 :ssä ravintolassa savuttomilla ja savullisilla tiloilla ei ollut selkeää erottelua. (Taulukko 2.) Tupakointikieltomerkit oli esillä 26:ssa ravintolassa.
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TAULUKKO 2. 31:n seurusteluravintolan savuttomatja savulliset tilat

tupakointitila erotettu

tupakointitila erotettu selkeästi, ei selkeää erottelua

rakenteilla

ei kuitenkaan rakenteilla

5

15

11

Tuloilma tuotiin savuttomalta ja poistettiin savulliselta alueelta 12:ssa ravintolassa. Tuloilma tuoliin savulliselta ja poistettiin savuttomalta alueelta 11 :ssä ravintolassa. Neljässä ravintolassa sekä poistot että tulot olivat savuttomalla
alueella ja myös neljässä ravintolassa tulot ja poistot oli sijoiteltu savulliselle
alueella (taulukko 3). Tupakointipuolella oli viidessä ravintolassa savunkerääjä.

TAULUKKO 3. Tulo-ja poistoilman jaottelu 31 :ssä seurusteluravintolassa

tuloilma savuttomal- tuloilma savulliselta

tulo- ja poistoilma tulo- ja poistoilma

ta ja poisto

ja poistoilma

savulliselta puolelta

savuttomalta puolelta puolelta

12

savuttomalta

puolelta

4

11

savulliselta

4

7.4.20hjelmaravintolat

Ohjelmaravintoloita oli tutkimuskohteena 22. Ravintolat toimivat yökerhoina tai
tanssiravintoloina. Kaikissa ravintoloissa on sekoittava ilmanjako. Savuttomat
yhteydet baaritiskille oli 11 :ssä ravintolassa. WC:hen pääsi 16:ssa ravintoloissa
kulkematta tupakointitilojen kautta ja 12:ssa savuttomaan tilaan kulkematta tupakointitilojen kautta (taulukko 4). Ainoastaan kymmenessä ravintolassa oli savuttomat yhteydet kaikkiin tarkastelun kohteena oleviin paikkoihin (baaritiski,
WC, savuton tila). Sen sijaan neljässä ravintolassa ei ollut savuttomia yhteyksiä
lainkaan baaritiskille, WC:hen eikä savuttomaan tilaan.
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TAULUKKO 4. 22:n ohjelmaravintolan on savuttomat yhteydet

yhteensä 22

baaritiskille

WC :hen

savuttomaan

ravintolaa
savuton yhteys

tilaan
11

16

12

Ravintoloista seitsemässä oli erillinen tupakkahuone eli savuton ja savullinen tila oli erotettu toisistaan rakenteilla. 13:ssa ravintolassa tilat oli eroteltu selkeästi, ei kuitenkaan rakenteilla ja kahdessa savuttomilla ja savullisilla tiloilla ei ollut
selkeää erottelua (taulukko 5). Tupakointikieltomerkit oli esillä 21 :ssa ravintolassa. Ravintola, jossa tupakointikieltomerkkejä ei ollut, toimii tilausravintolana
ja tupakointi tapahtuu erillisessä tupakkahuoneessa tai ulkona.

TAULUKKO 5. 22:n ohjelmaravintolan savuttomatja savul/iset tilat

tupakointitila erotettu

tupakointitila erotettu selkeästi, ei selkeää erottelua

rakenteilla

ei kuitenkaan rakenteilla

7

13

2

Tuloilma tuotiin savuttomalta ja poistettiin savulliselta alueelta kahdeksassa ravintolassa. Tuloilma tuotiin savulliselta ja poistettiin savuttomalta alueelta viidessä ravintolassa. Viidessä ravintolassa sekä poistot että tulot olivat savuttomalla
alueella ja neljässä ravintolassa tulot ja poistot oli sijoiteltu savulliselle alueelle
(taulukko 6). Tupakointipuolella oli kahdessa ravintolassa savunkerääjä.

TAULUKKO 6. Tulo-ja poistoilman jaottelu 22:ssa ohjelmaravintolassa

tuloilma savuttomal- tuloilma savulliselta

tulo- ja poistoilma tulo- ja poistoilma

ta ja poisto

ja poistoilma

savulliselta puolelta

savuttomalta puolelta puolelta

8

savuttomalta

puolelta

5

5
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savulliselta

4

7.4.3 Ruokaravintolat

Ruokaravintoloita oli tutkimuskohteena yhdeksän. Viidessässä ravintoloista on
sekoittava ilmanjako ja kahdessa vain koneellinen poisto. Kahdessa ravintolassa on piennopeusilmanjakolaitteet Seitsemässä ravintolassa oli savuttomat yhteydet kaikkiin tarkastelun kohteena oleviin paikkoihin (baaritiski, WC, savuton
tila). Sen sijaan kahdessa ravintolassa ei ollut savutto-mia yhteyksiä baaritiskille
eikä savuttomaan tilaan (taulukko 7).

TAULUKKO 7. Yhdeksän ruokaravintolan savuttomat yhteydet

yhteensä 9

baaritiskille

WC :hen

savuttomaan

ravintolaa
savuton yhteys

tilaan

7

7

9

Ravintoloista neljässä oli erillinen tupakkahuone eli savuton ja savullinen tila oli
erotettu toisistaan rakenteilla. Viidessä ravintolassa tilat oli eroteltu selkeästi, ei
kuitenkaan rakenteilla (taulukko 8). Tupakointikieltomerkit oli esillä seitsemässä
ravintolassa.

TAULUKKO 8. 22:n ohjelmaravintolan savuttomatja savulliset tilat

tupakointitila erotettu

tupakointitila erotettu selkeästi, ei selkeää erottelua

rakenteilla

ei kuitenkaan rakenteilla

4

5

0

Tuloilma tuotiin savuttomalta ja poistettiin savulliselta alueelta kolmessa ravintolassa. Tuloilma tuotiin savulliselta ja poistettiin savuttomalta alueelta kahdessa
ravintolassa. Kahdessa ravintolassa sekä poistot että tulot olivat savuttomalla
alueella ja kahdessa ravintolassa pelkät koneelliset poistot oli sijoiteltu savu/liselIe alueella (taulukko 9). Tupakointipuolella ei ollut yhdessäkään ravintolassa
savunkerääjää.
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TAULUKKO 9. Tulo-ja poistoilman jaottelu yhdeksässä ruokaravintolassa

tuloilma savuttomal- tuloilma savulliselta

tulo- ja poistoilma pelkkä poistoilma

ta ja poisto

ja poistoilma

savuttomalta

savulliselta puolelta

savuttomalta puolelta puolelta

2

3

savulliselta
puolelta

2

2

7.4.4 Kahvilat

Kahviloita oli tutkimuskohteena seitsemän. Kaikissa kahviloissa on sekoittava
ilmanjako. Viidessä kahvilassa oli savuttomat yhteydet kaikkiin tarkastelun kohteena oleviin paikkoihin (baaritiski, WC, savuton tila). Sen sijaan yhdessä kahviloista ei ollut savutonta yhteyttä WC:hen ja toisessa ei ollut savutonta yhteyttä
WC:hen eikä savuttomaan tilaan (taulukko 10).

TAULUKKO 10. Seitsemän kahvilan savuttomat yhteydet

yhteensä 7

baaritiskille

WC:hen

savuttomaan
tilaan

kahvilaa
savuton yhteys

7

5

6

Kahviloista kolmessa oli erillinen tupakkahuone eli savuton ja savullinen tila oli
erotettu toisistaan rakenteilla. Kolmessa ravintolassa tilat oli eroteltu selkeästi,
ei kuitenkaan rakenteilla, ja vain yhdessä kahviloista savuttomia ja savullisia tiloja ei ollut erotettu selkeästi (taulukko 11). Tupakointikieltomerkit olivat esillä jokaisessa kahvilassa.

TAULUKKO 11. Seitsemän kahvilan savuttomat ja savu/liset tilat

tupakointitila erotettu

tupakointitila erotettu selkeästi, ei selkeää erottelua

rakenteilla

ei kuitenkaan rakenteilla

3

3
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1

Tuloilma tuotiin savuttomalta ja poistettiin savulliselta alueelta neljässä kahvilassa. Tuloilma tuotiin savulliselta ja poistettiin savuttomalta alueelta kahdessa
kahvilassa. Yhdessä ravintolassa sekä poistot että tulot olivat savuttomalla
alueella (taulukko 12). Tupakointipuolella oli yhdessä kahvilassa savunkerääjä.

TAULUKKO 12. Tulo-ja poistoilman jaottelu seitsemässä kahvilassa

tuloilma savuttomalta ja

tuloilma savulliselta ja

poisto savulliselta puolelta poistoilma savuttomalta

tulo- ja poistoilma
savuttomalta puolelta

puolelta

4

2

1

7.5 Savutykkimittausten tulokset
Savutykkimittaukset suoritettiin kuudessa ravintolassa. Ravintoloista neljä oli
seurusteluravintolaa ja kaksi ruokaravintolaa. Kummassakin ruokaravintolassa,
sekä kahdessa seurusteluravintolassa oli piennopeusilmanjakolaitteet. Muissa
seurusteluravintoloissa ilmanvaihto oli sekoittava.

Toisen ruokaravintolan ilmanjako oli toteutettu niin, että tuloilma tuotiin katosta
piennopeusilmanjakolaitteita käyttäen. Ilmavirrat olivat ravintolassa riittävät. Tupakansavu poistui ilmasta heti leviämättä savuttomalle puolelle. Toisessa ruokaravintolassa ilmanjako oli lattiatasosta. Ilmavirta oli riittämätön eivätkä poistot
olleet tarpeeksi tehokkaat, sillä tupakansavu jäi leijumaan ilmaan. Lisäksi syrjäyttävien tuloilmalaitteiden eteen oli asetettu seinäkkeitä ja isoja kukkia, jotka
estivät ilman virtauksen. Myös toisen seurusteluravintolan syrjäyttävän ilmanjaon suhteen oli tehty virheitä. Tuloilma tuotiin tupakointipuolelle ja ilma poistettiin savuttomalta puolelta. Tuloilmaelimen puhalluspinta-alasta oli vain 40 %
käytössä, koska loput oli peitetty rakenteilla. Lisäksi syrjäyttävän ilmanjaon toimintaa häiritsi kaksi katossa olevaa i1mansekoittajaa. Toisen seurusteluravintolan syrjäyttävästä ilmanjakolaitteessa ei ollut tuloilmavirtaa ollenkaan, eivätkä
tilan poistotkaan olleet riittävät.
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Sekoittavaa ilmanjakoa ei ollut mitoitettu riittäväksi yhdessäkään
seurusteluravintolassa. Tuloilma tuotiin suurimmaksi osaksi savuttomalle
puolelle ja poistettiin tupakointipuolelta Poistot eivät olleet riittävät ja savu jäi
leijumaan ilmaan useiksi minuuteiksi. Lisäksi i1mastoinnin huolto oli usein
laiminlyöty ja koneista ei saanut suurinta mahdollista hyötyä.
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8 POHDINTA

8.1 Lomakekartoitus
Jokaisessa ravintolassa oli tupakoimattomille asiakkaille varattu anniskelutilaa,
harvoin savutonta anniskelutilaa kuitenkaan oli 50 % tiloista. Suurissa seurustelu- ja tanssiravintoloissa sekä yökerhoissa savuttomat alueet pidettiin myös käytännössä savuttomina. Myös ruokaravintoloissa ja kahviloissa noudatettiin savuttomien tilojen tupakointikieltoja. Lähiöpubit laistivat eniten savuttomien tilojen
säilyttämisestä. Usein pubeissa oli ilmanvaihdossa otettu huomioon savuttomat
ja savulliset tilat, mutta kiireisimpään asiakasaikaan tupakoimattomallakin puolella oli tuhkakupit ja osassa sai jopa baaritiskillä polttaa.

Ravitsemusliikkeet noudattivat lakia tupakointikieltojen käytöstä muutamaa
poikkeusta lukuun ottamatta. Savuttomat yhteydet baaritiskille, savuttomaan tilaan ja WC:hen olivat riippumattomia ravitsemusliikkeen toimenkuvasta. Savuttomat yhteydet oli toteutettu kokonaan, osittain tai ei lainkaan. Yleisesti savuttomiin yhteyksiin ei ollut kiinnitetty huomiota, vaan ne olivat toteutuneet vahingossa.

Ilmavirrat ravintoloissa olivat yleisesti riittämättömät. Osassa ravintoloissa olivat
viranomaismääräysten mukaiset ilmavirrat, mutta uusia ilmavirtasuosituksia ei
yksikään ravintolan mitoitusilmavirtasuunnitelma täyttänyt. Suurissa ravintoloissa kuitenkin käytännössä sisäilman tila oli hyvä ruuhkaisinakin iltoina. Pienistä
ravitsemusliikkeistä kahvilat olivat kiinnittäneet eniten huomiota hyvään sisäilman laatuun.
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8.2 Savutykkimittaus
Savutykkimittauksista selvisi, että yhtä poikkeusta lukuun ottamatta savun sieppauksessa ei ollut onnistuttu poisto- ja tuloilmalaitteiden ilmavirtojen mitoituksessa ja sijoituksessa. Savu jäi kokeissa hetkeksi leijumaan ilmaan ennen kuin
poistui tilasta. Jatkuvassa savun kuormitustilanteessa, kuten esimerkiksi viikonloppuiltoina, ravintoloiden ilmassa on jatkuvasti tupakansavua.

Monessa ravintolassa ilmavirrat eivät olleet tarpeeksi tehokkaat ja lisäksi ravintoloitsija oli sisustuksella estänyt päätelaitteista saatavan suurimman hyödyn.
Lisäksi ilmastointilaitoksen käyttöä oli laiminlyöty, sillä useinkaan suodattimia ei
ollut vaihdettu vuosiin ja pääte-elimet olivat likaiset.
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9 YHTEENVETO

Tässä työssä tutkittiin ravintoloiden anniskelutilojen ilmanvaihdon toimivuutta
uuden tupakkalain nojalla. Kohteet sijaitsivat Oulun kaupungissa ja niitä oli 69.
Tutkimuskohteiksi valittiin kaikki ravintolat ja kahvilat, joiden anniskelutila ylitti
50 m2 ja joissa oli tupakointi sallittua. Tarkoituksena oli selvittää, miten savuton
ravintola-asiakas on otettu huomioon ravintoloissa, joissa tupakointi on sallittua.

Työterveyslaitos on tehnyt aiemmin tutkimuksen tupakkalain toteutumisesta ravintoloissa 1.3.2000 voimaan tulleen tupakkalain perusteella. Tutkimuksessa todettiin, että ruokaravintoloiden savuttomuus on toteutunut hyvin, mutta seurusteluravintoloissa ja yökerhoissa savuttoman alueen valinta on ollut vaikeaa ja
asiaan ei ole paneuduttu kunnolla. Myöskään savuttomien alueiden ja työpisteiden ilmanlaatu ei ole toteutunut lain tarkoittamalla tavalla.

Aiemmissa tutkimuksissa on selvitetty, miten

ilmanvaihtojä~estelmätja

pääte-

laitteiden sijoittelu vaikuttaa savuttomien alueiden ilman laatuun. Tutkimuksissa
on selvinnyt, että paras ratkaisu on sijoittaa tuloilmaelimet savuttomalle puolelle,
niin että ne muodostavat savuverhon, joka työntää tupakansavua kohti tupakointipuolen poistoilmavettiileitä.

Kaikissa ravintoloissa tehdyistä lomakekartoituksista voi päätellä, että uusi tupakkalaki toteutuu oululaisissa ravintoloissa osittain. Savuttomia tiloja asiakkaille on varattu, mutta alueet eivät ole yleensä lain vaatimaa 50 % anniskelutiloista. Lain vaatimia savuttomia yhteyksiä ulko-ovelta baaritiskille, WC:hen ja
savuttomaan tilaan ei useinkaan ollut toteutettu. Lähiöpubeissa savuttomien tilojen tupakointikieltojen noudattamista ei valvottu henkilökunnan puolelta riittävästi.
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SEURUSTELURAVINTOLAT JA PUBIT

Ravintola n:o 1
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta ei ole savutonta
yhteyttä baaritiskille eikä savuttomaan tilaan. WC:hen pääsee kulkematta savuIlisten tilojen kautta. Tulo- ja poistoilmaventtiilit on jaettu tilaan huomioimatta savutonta aluetta. Tilassa ei ole erillistä savunkerääjää. Tupakointitiloja ei ole selkeästi eritelty ja tupakointikieltomerkit ovat vain baaritiskillä. Pinta-ala on noin
120 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 80. Tupakoitsijoille varattu alue on 80 %
koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 2
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta on savuton yhteys baaritiskille, WC:hen ja savuttomiin tiloihin. Tupakoitsijoiden tilat on eritelty
selkeästi savuttomista tiloista, mutta tupakointikieltomerkkejä ei ole. Tulo- ja
poistoilmaventtiilit on jaettu tilaan huomioimatta savutonta aluetta. Tilassa on
erillinen savunkerääjää. Pinta-ala on noin 80 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 40.
Tupakoitsijoille varattu alue on 80 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 3
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta on savuton yhteys WC:hen ja baaritiskille, mutta savuttomaan tilaan täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Tupakoitsijoiden tilat on eritelty selkeästi savuttomista tiloista, ja
savuttomissa tiloissa on tupakointikieltomerkit. Tuloilma tuodaan tiloihin savuttomaita puolelta, mutta myös osa poistoista on savuttomalla puolella. Tupakointitilassa ei ole erillistä savunkerääjää. Pinta-ala on noin 112 m2 ja asiakaspaikkoja
on noin 50. Tupakoitsijoille varattu alue on 65 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 4
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta ei ole savutonta
yhteyttä baaritiskille, WC:hen eikä savuttomaan tilaan. Tulo- ja poistoilmaventtii-
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Iit on jaettu tilaan huomioimatta savutonta aluetta. Poistot poistavat tilasta
570 I/s:ssa, mikä on yli viranomaismääräysten, mutta ei uusien suositusten mukaan riittävä. Tilassa ei ole erillistä savunkerääjää. Vain baaritiski on savutonta
tilaa, mutta oleskelua ei baaritiskillä ole tuolien puutteen vuoksi. Baaritiskillä on
tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on noin 56 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 36.
Tupakoitsijoille varattu alue on 90 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 5
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta on savuton yhteys WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille tilaan täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Tulo- ja poistoilmaventtiilit on jaettu tilaan huomioimatta savutonta aluetta. Tilassa ei ole erillistä savunkerääjää. Tupakointitiloja ei ole selkeästi eritelty, eikä missään ole tupakointikieltomerkkejä. Baaritiskillä on tuhkakuppeja, vaikka se sijaitsee savuttomalla alueella. Tupakansavu kulkee tarjoilutiloissa hallitsemattomasti. Pinta-ala on 82 m2 ja asiakaspaikkoja on 59. Tupakoitsijoille varattu alue on 50 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 6
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan ja baaritiskille, mutta WC:hen täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Poistoilmaventtiilit sijaitsevat savullisella puolella ja suurin osa tuloilmasta tuodaan savuttomalta puolelta. Erillistä savunkerääjää ei ole. Tupakointitiloja ei ole selkeästi eritelty, mutta tupakointikieltomerkit ovat savuttomalla alueella. Pinta-ala on 150 m2 ja asiakaspaikkoja on 60. Tupakoitsijoille varattu alue
on 40 % koko tarjoilualasta. Tulo- ja poistoilmavirrat eivät ole tilaan riittävät.

Ravintola n:o 7
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta on savuton yhteys WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Tulo- ja poistoilmaventtiilit on jaettu tilaan huomioimatta savutonta
aluetta. Tilassa ei ole erillistä savunkerääjää. Tupakointitiloja ei ole selkeästi eritelty, eikä missään ole tupakointikieltomerkkejä. Pinta-ala on noin 70 m2 ja asia-
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kaspaikkoja on noin 60. Tupakoitsijoille varattu alue on 90 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 8
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta ei ole savutonta
yhteyttä WC:hen, savuttomaan tilaan eikä baaritiskille Tulo- ja poistoilmaventtiilit on jaettu tilaan huomioimatta savutonta aluetta. Tilassa ei ole erillistä savunkerääjää. Tupakointitiloja ei ole selkeästi eritelty, mutta tupakointikieltomerkit on
savuttomalla puolella. Pinta-ala on noin 100 m 2 ja asiakaspaikkoja on noin 100.
Tupakoitsijoille varattu alue on 70 % koko tarjoilualasta. Ilmavirrat alueelle ovat
viranomaismääräysten mukaiset, mutta eivät täytä nykyisiä suosituksia. Savua
baarissa on joka puolella.

Ravintola n:o 9
Ravintola on lähiöpub, jossa on myös snooker- pelitilat. Ravintolassa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan ja baaritiskille,
mutta WC:hen täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Tulo- ja poistoilmaventtiilit
on jaettu tilaan huomioimatta savutonta aluetta. Erillistä savunkerääjää ei ole.
Tupakointitilat on eritelty savuttomista tiloista selkeästi, osa jopa rakenteilla.
2

Myös tupakointikieltomerkit löytyy savuttomalta puolelta. Pinta-ala on 397 m ja
asiakaspaikkoja on 297. Tupakoitsijoille varattu alue on 50 % koko tarjoilualasta. Tulo- ja poistoilmavirrat eivät ole tilaan riittävät, mutta tilannetta helpottaa
suuri huonekorkeus.

Ravintola n:o 10
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta on savuton yhteys baaritiskille, WC:hen ja savuttomaan tilaan. Tulo- ja poistoilmaventtiilit on
jaettu ottaen huomioon savuttomat savulliset tilat. Tupakointitilat on eritelty selkeästi savuttomista tiloista, joissa on tupakointikieltomerkit. Erillistä savunkerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on 80 m2 ja asiakaspaikkoja on 70. Tupakaitsijoille varattu alue on 50 % koko tarjoilualasta.
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Ravintola n:o 11
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta on savuton yhteys baaritiskille, WC:hen ja savuttomaan tilaan. Tulo- ja poistoilmaventtiilit on
jaettu ottaen huomioon savuttomat savulliset tilat. Tupakointitilat on eritelty selkeästi savuttomista tiloista, joissa on tupakointikieltomerkit. Erillistä savunkerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on 150 m2 ja asiakaspaikkoja on 120. Tupakoitsijoille varattu alue on 70 % koko tarjoilualasta. Tulo- ja poistoilmavirrat eivät ole tilaan riittävät.

Ravintola n:o 12
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta ei ole savutonta
yhteyttä WC:hen, savuttomaan tilaan eikä baaritiskille. Tuloilma tilaan tuodaan
baaritiskiitä ja poistetaan tupakointipuolelta. Vain baaritiski on anniskelutiloista
savuton ja tiskillä on tupakointikieltotarra. Tilassa ei ole erillistä savunkerääjää.
Pinta-ala on 70 m2 ja asiakaspaikkoja on 50. Tupakoitsijoille varattu alue on
90 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 13
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta on savuton yhteys WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Tulo- ja poistoilmaventtiilit on jaettu tilaan ottaen huomioon savulliset ja savuttomat alueet. Erillistä savunkerääjää ei ole. Tupakointitilat on eritelty savuttomista tiloista selkeästi. Myös tupakointikieltomerkit löytyy savuttomalta
puolelta. Pinta-ala on noin 200 m2 ja asiakaspaikkoja on 130. Tupakoitsijoille
varattu alue on 60 % koko tarjoilualasta.
Ravintola n:o 14
Ravintola on lähiöpub, jossa on sekoittava ilmanvaihto. Ovelta on savuton yhteys baaritiskille, WC:hen ja savuttomaan tilaan. Tulo- ja poistoilmaventtiilien sijoittelussa on otettu huomioon savuttomat savulliset tilat. Tupakointipuoli on mitoitettu alipaineiseksi. Tupakointitilat on eritelty selkeästi savuttomista tiloista,
joissa on tupakointikieltomerkit. Savuttomalla puolella kuitenkin osa tupakoi ja
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baaritiskillä oli tupakointikieltomerkin vieressä savuava tuhkakuppi. Erillistä sa2

vunkerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on noin 66 m ja asiakaspaikkoja 83. Tupakoitsijoille varattu alue on 50 % koko tarjoilualasta. Tulo- ja poistoilmavirrat täyttävät viranomaismääräykset, mutta eivät ole riittävät uusien suositusten mukaan.

Ravintola n:o 15
Ravintola sijaitsee keskustassa ja toimenkuva on kahvila/seurustelu ravintola.
Asiakastiloista suurin osa on varattu biljardin peluuseen. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys baaritiskille, mutta savuttomalle
puolelle ja WC:hen täytyy kulkea tupakointitilan läpi. Tuloilmalaitteet kattavat koko anniskelualueen, mutta poistot on sijoitettu savulliselle puolelle. Ravintolassa
ei ole erillistä savunkerääjää. Tupakointitiloja ei ole eritelty selkeästi, mutta savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on noin 300 m 2 ja asiakaspaikkoja on noin1 00. Tupakoitsijoille varattu alue on 65 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 16
Ravintola sijaitsee Oulun keskustassa ja toimii pääasiallisesti seurusteluravintolana, mutta ravintolassa on myös elävän musiikin iltoja. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta ei ole savutonta yhteyttä WC:hen, savuttomaan tilaan eikä baaritiskille. Tuloilma tuodaan savuttomalta puolelta, mutta poistoilmaventtiilit
on sijoiteltu sekä savuttomalle että savulliselle puolelle. Alakerrassa savuttomat
tilat on eritelty rakenteellisesti, mutta yläkerrassa ei ole selkeää erittelyä. Savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Tupakoivien puolella on myös erillinen
savunkerääjä. Pinta-ala on 352 m2 ja asiakaspaikkoja on 262. Tupakoitsijoille
varattu alue on 60 % koko tarjoilualasta.
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Ravintola n:o 17
Seurusteluravintola sijaitsee Oulun keskustassa. Ravintolassa on sekoittava i1manjako. Savutonta yhteyttä ei ole baaritiskille eikä WC:hen. Savutonta tilaa ei
baaritiskin lisäksi ole muualla. Baaritiskillä on tupakointikieltomerkit. Erillistä savunkerääjää ei ole. Tulo- ja poistoilma tuodaan kummatkin savulliselta puolelta.
Pinta-ala on noin 100 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 50. Tupakoitsijoille varattu
alue on 80 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 18
Seurusteluravintola sijaitsee Oulun keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys baaritiskille, WC:hen ja savuttomaan tilaan.
Tupakointitilat on eroteltu savuttomasta puolesta selkeästi ja myös tupakointikieltomerkit löytyy. Tulo- ja poistoilman sijoitusta ei ole tupakointitiloja valittaessa otettu huomioon, mutta asiakastiloihin suunnitellut ilmavirrat täyttävät jopa
nykyiset suositukset. Pinta-ala on noin 260 m2 ja asiakaspaikkoja on 186. Tupakoitsijoille varattu alue on 60 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 19
Karaokebaari sijaitsee Oulun keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Savutonta yhteyttä ei ole baaritiskille, savuttomaan tilaan eikä WC:hen.
Myös baaritiskillä saa polttaa. Savuton tila on ravintolan perällä, eikä sitä ole
eroteltu muusta tilasta kuin tupakointikieltomerkeillä. Tulo- ja poistoilmaventtiilit
on jaettu tilaan huomioimatta savutonta aluetta. Erillistä savunkerääjää ei ole.
Pinta-ala on noin 155 m2 ja asiakaspaikkoja on 100. Tupakoitsijoille varattu alue
on 60 % koko tarjoilualasta.
Ravintola n:o 20
Seurusteluravintola sijaitsee Oulun keskustassa. Ovelta on savuton yhteys
WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea tupakointitilojen
kautta. Tulo- ja poistoilmaventtiilit on sijoitettu savuttomalle puolelle. Tupakoitsijoiden tilat on eritelty selkeästi ja savuttomalta puolelta löytyy tupakointikieltomerkit. Savullisella puolella ei ole erillistä savunkerääjää. Pinta-ala on noin
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120 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 80. Tupakoitsijoille varattu alue on 60 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 21
Seurustelu ravintola sijaitsee Oulun keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan, baaritiskille ja WC:hen.
Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Tupakointitilat on eritelty selkeästi ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä savukeräjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on
noin 100 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 70. Tupakoitsijoille varattu alue on noin
60 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 22
Korttelipub sijaitsee aivan keskustan tuntumassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Savutonta yhteyttä ei ole baaritiskille, savuttomaan tilaan eikä
WC:hen. Tupakointi- ja savutonta puolta ei ole selkeästi eritelty, mutta tupa kointikieltomerkit ovat savuttomalla puolella. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Erillistä savunkerääjää ei
tupakkapuolella ole ja henkilökunnan mukaan ilmanvaihtuvuus on ongelma, kun
ravintola on täynnä. Pinta-ala on noin 120 m2 ja asiakaspaikkoja on 78. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 70 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 23
Seurustelu ravintola sijaitsee Oulun keskustassa. Suurin osa anniskelutiloista on
varattu snooker- pelitilaksi. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Savutonta yhteyttä ei ole baaritiskille, savuttomaan tilaan eikä WC:hen. Tupakoitsijoiden tilat
on eritelty selkeästi, osa tiloista jopa rakenteilla. Savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Erillistä savunkerääjää ei tupakkapuolella ole.
Pinta-ala on noin 600 m2 ja asiakaspaikkoja on 250. Tupakoitsijoille varattu alue
on noin 60 % koko tarjoilualasta.
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Ravintola n:o 24
Seurustelu ravintola sijaitsee Oulun keskustassa. Ravintolassa on sekoittava i1manjako. Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan ja WC:hen, mutta baaritiskille täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Tupakointitilat on eritelty selkeästi, mutta savuttomalla puolella ei ole tupakointikieltomerkkejä. Erillistä savukeräjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on noin 160 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 100. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 25
Karaokebaari sijaitsee Oulun keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Savutonta yhteyttä ei ole baaritiskille, savuttomaan tilaan eikä WC:hen. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi tupakointikieltomerkeillä. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Erillistä
savunkerääjää ei ole. Pinta-ala on noin 100 m2 ja asiakaspaikkoja on 60. Tupakoitsijoille varattu alue on 60 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 26
Karaokebaari sijaitsee Oulun keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Savutonta yhteyttä ei ole baaritiskille, savuttomaan tilaan eikä WC:hen.
Savuttomat tilat on eritelty selkeästi, osa jopa rakenteilla. Tulo- ja poistoilmaventtiilit on jaettu tilaan huomioimatta savutonta aluetta. Erillistä savunkerääjää
ei ole. Pinta-ala on noin 120 m2 ja asiakaspaikkoja on 60. Tupakoitsijoille varattu alue on 60 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 27
Seurusteluravintola sijaitsee Oulun keskustassa. Ravintolassa on sekoittava i1manjako. Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan, WC:hen ja baaritiskille.
Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen alue. Tupakointitilat on eritelty selkeästi ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Tupakointipuolella on erillinen savukeräjää. Pinta-ala on noin
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100 m2 ja asiakaspaikkoja on 57. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 %
koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 28
Pub sijaitsee Oulun keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako ja savullisella puolella on lisäksi i1manpuhdistin. Ovelta on savuton yhteys savuttomaan
tilaan, WC:hen ja baaritiskille. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on
otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Tupakointitilat on eritelty selkeästi
ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit baaritiskillä. Pinta-ala on 72 m2
ja asiakaspaikkoja on 65. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 60 % koko tarjoilualasta.
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OHJELMARAVINTOLAT

Ravintola n:o 29
Tanssiravintola sijaitsee Oulun lähiöalueella. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Tupakointitilat on eritelty
selkeästi ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä savukeräjää
ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on 150 m2 ja asiakaspaikkoja on 80. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 70 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 30
Tanssiravintola sijaitsee Oulun lähiöalueella. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan ja WC:hen ja baaritiskille.
Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa ei ole otettu huomioon savutonta ja
savullista puolta. Tupakointitiloista osa on omassa kabinetissa ja osa tanssilavan vierustalla. Savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä savunkeräjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on noin 200 m2 ja asiakaspaikkoja on
105. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 60 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 31
Ravintola sijaitsee hotellin yhteydessä ja toimii sekä ohjelma- että ruokaravintolana. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan, WC:hen ja baaritiskille. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa
on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Osa tupakointitiloista ravintolassa on omassa lasikopissa, jossa on ilmanpuhdistin aktiivihiilisuodatuksella.
Myös hotellitiloissa on erikseen tupakkahuoneet. Aamulla ravintolassa on tupakointi sallittua vain lasikopissa. Savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit.
Tupakoitsijoille varattu alue on noin 20 % koko tarjoilualasta.
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Ravintola n:o 32
Tanssiravintola sijaitsee Oulun lähiöalueella. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan, mutta WC:hen ja baaritiskille täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa ei ole otettu huomioon savutonta ja savullista puolta. Tupakointitilat on eritelty selkeästi ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä savukerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on noin 110m2 ja asiakaspaikkoja on
81. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 40 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 33
Tanssiravintola sijaitsee Oulun lähiöalueella. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Savutonta yhteyttä ei ole baaritiskille, savuttomaan tilaan eikä WC:hen.
Savuttomia tiloja ei ole eritelty selkeästi, mutta savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Tuloilmalaitteiden suunnittelussa ei ole otettu huomioon savutonta puolta, mutta poistot on sijoitettu savulliselle puolelle. Erillistä savunkerääjää ei ole. Pinta-ala on noin 200 m2 ja asiakaspaikkoja on 72. Tupakoitsijoille
varattu alue on 70 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 34
Tanssiravintola sijaitsee Oulun lähiöalueella. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Tupakointitilat on eritelty
selkeästi ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä savukeräjää
ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on 173 m2 ja asiakaspaikkoja on 125. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 70 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 35
Ravintola sijaitsee hotellin yhteydessä ja toimii ohjelmaravintolana. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys ja WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea tupakkapuolen läpi. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa ei ole otettu huomioon savutonta ja savullista puolta.
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Erillistä savunkerääjää ei ole. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi, ja savuttomalIa puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on 578 m2 ja asiakaspaikkoja
on 380. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 30 % koko tarjoilualasta. Mitoitusilmavirrat eivät ole riittävät.

Ravintola n:o 36
Ravintola sijaitsee hotellin yhteydessä ja toimii yökerhona. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys ja WC:hen, savuttomaan tilaan ja
baaritiskille. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Erillistä savunkerääjää ei ole. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi, ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on
930 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 800. Tupakoitsijoille varattu alue on noin
40 % koko tarjoilualasta. Tupakansavu pysyy tupakointipuolella.

Ravintola n:o 37
Seurusteluravintola sijaitsee Oulun keskustassa. Ravintolan alakerrassa on yökerho, joka on auki viikonloppuisin. Yökerho on kuvien mukaan savuton, mutta
kuitenkin asiakkaat polttavat alakerrassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako.
Savutonta yhteyttä ei ole baaritiskille, savuttomaan tilaan eikä WC:hen. Tulo- ja
poistoilmalaitteet on savullisella puolella. Ainoastaan baaritiskit ympäristöineen
ovat savuttomia ja tiskeillä on tupakointikieltomerkit. Tupakointipuolella ei ole
erillistä savukeräjää. Pinta-ala on noin 380 m2 ja asiakaspaikkoja 200. Lisäksi
ravintolan yökerhossa on noin 400m 2 savutonta anniskelutilaa. Tupakoitsijoille
varattu alue on noin 70 % yläkerran tarjoilualasta.

Ravintola n:o 38
Yökerho sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on
savuton yhteys ja WC:hen, savuttomaan tilaan ja baaritiskille. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Erillistä savunkerääjää ei ole. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi, ja savuttomalla
puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on 425 m2 ja asiakaspaikkoja on
noin 300. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 % koko tarjoilualasta.
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Ravintola n:o 39
Yökerho sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on
savuton yhteys WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea
tupakkapuolen läpi. Tulo- ja poistoilmalaitteet on sijoitettu pääasiassa savuttomalle puolelle. Erillistä savunkerääjää ei ole. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi, ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on noin 1 850 m2
ja asiakaspaikkoja on 1 200. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 40
Tanssiravintola sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako.
Ovelta on savuton yhteys WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea tupakkapuolen läpi. Tulo- ja poistoilmalaitteet on sijoitettu pääasiassa
savulliselle puolelle. Erillistä savunkerääjää ei ole. Savuttomat tilat on eritelty
selkeästi, osa jopa rakenteilla. Savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit.
Pinta-ala on noin 240 m2 ja asiakaspaikkoja on 180. Tupakoitsijoille varattu alue
on noin 50 % koko tarjoilualasta.
Ravintola n:o 41
Yökerho sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on
savuton yhteys savuttomaan tilaan ja baaritiskille, mutta WC:hen täytyy kulkea
tupakkapuolen läpi. Tulo- ja poistoilmalaitteet on sijoitettu pääasiassa savuttomalle puolelle. Erillistä savunkerääjää ei ole. Savuttomia tiloja ei ole eritelty selkeästi, mutta savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on noin
143 m2 ja asiakaspaikkoja on 100. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 42
Yökerho sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on
savuton yhteys WC:hen, savuttomaan tilaan ja baaritiskille. Tulo- ja poistoilma-
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laitteet on sijoitettu pääasiassa savuttomalle puolelle. Erillistä savunkerääjää ei
ole. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi, ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on noin 200 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 150. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 43
Tanssiravintola sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako.
Ovelta on savuton yhteys WC:hen, savuttomaan tilaan ja baaritiskille. Puolet tuloilmalaitteista ja kaikki poistot on savullisella puolella. Erillistä savunkerääjää ei
ole. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on noin 200 m2 ja asiakaspaikkoja on 150. Tupakoitsijoille
varattu alue on noin 40 % koko tarjoilualasta. Viikonloppuiltanakin sisäilman tila
on hyvä.
Ravintola n:o 44
Tilausravintola sijaitsee keskustassa, eikä ole säännöllisesti käytössä. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys WC:hen, savuttomaan
tilaan ja baaritiskille. Tulo- ja poistoilmalaitteet on sijoitettu savuttomalle puolelle. Tupakointitila on erillinen alipaineinen tupakkahuone, jossa ei ole erillistä savunkerääjä. Tupakkahuoneremontti on tehty vuonna 2000. Asiakkaat polttavat
kuitenkin yleensä ulkona. Pinta-ala on 239 m2 ja asiakaspaikkoja on 224. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 10 % koko tarjoilualasta.
Ravintola n:o 45
Tilausravintola sijaitsee keskustassa. Ravintola on suunniteltu esim. hääjuhliin,
mutta seuran jäsenet järjestävät tiloissa säännöllisesti kokouksia. Ravintolassa
on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys WC:hen, savuttomaan tilaan
ja baaritiskille. Tulo- ja poistoilmalaitteet on sijoitettu savuttomalle puolelle. Tupakointitila on erillinen tupakkahuone, jossa on tupakoinnin ajaksi päälle kytkettävä savu imuri. Vain kerhon jäsenillä on oikeus käyttää tupakkahuonetta ja tilausravintolana toimiessaan asiakkaiden on poltettava ulkona. Pinta-ala on
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250 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 200. Tupakoitsijoille varattu alue on noin
10 % koko tarjoilualasta.
Ravintola n:o 46
Yökerho sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on
savuton yhteys WC:hen, savuttomaan tilaan ja baaritiskille. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Erillistä
savunkerääjää ei ole. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi, ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Ravintolan yläkerta on täysin savuton ja remontoitu vuonna 2000. Pinta-ala on noin 600 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 550. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 40 % koko tarjoilualasta.
Ravintola n:o 47
Yökerho sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on
savuton yhteys WC:hen, savuttomaan tilaan ja baaritiskille. Tulo- ja poistoilmalaitteiden suunnittelussa on otettu huomioon savuton ja savullinen puoli. Erillistä
savunkerääjää ei ole. Tupakointitilat on eritelty selkeästi, osa jopa rakenteilla.
Savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on noin 300 m2 ja
asiakaspaikkoja on noin 300. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 40 % koko
tarjoilualasta.

Ravintola n:o 48
Yökerho sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta ei
ole savutonta yhteyttä WC:hen, savuttomaan tilaan eikä baaritiskille. Tuloilma
tuodaan savuttomalta puolelta, mutta myös suuri osa poistoista on savuttomalla
puolella. Erillistä savunkerääjää ei ole. Tupakointitilat on eritelty selkeästi ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on noin 450 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 350. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 40 % koko tarjoilualasta.
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Ravintola n:o 49
Ravintola sijaitsee hotellin yhteydessä ja toimii sekä ohjelma- että ruokaravintolana. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys WC:hen,
mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea tupakkapuolen läpi. Tuloja poistoilmalaitteiden suunnittelussa ei ole otettu huomioon savutonta ja savullista puolta. Erillistä savunkerääjää ei ole. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi,
ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on 633 m2 ja asiakaspaikkoja on 500. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 50
Yökerho sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta ei
ole savutonta yhteyttä WC:hen, savuttomaan tilaan eikä baaritiskille. Tulo- ja
poistoilmalaitteiden suunnittelussa ei ole otettu huomioon savutonta ja savullista
puolta. Erillistä savunkerääjää ei ole. Tupakointitilat on eritelty selkeästi ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Pinta-ala on noin 360 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 300. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 % koko tarjoilualasta

LIITE 2/17

RUOKARAVINTOLAT
Ravintola n:o 51
Ravintolassa on ruokapuoli ja seurustelupuoli, jotka on eritelty rakenteilla. Ruokapuolella tupakointi on kielletty. Ravintolassa on vain koneellinen poisto ja
poistoventtiilit on sijoiteltu savullisella puolelle. Ovelta on savuton yhteys
WC:hen, savuttomaan tilaan ja baaritiskille. Erillistä savunkerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on 80 m2 ja asiakaspaikkoja on 66. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 52
Ravintola toimii lounasruokalana ja on avoinna vain arkipäivisin. Ovelta on savuton yhteys WC:hen, savuttomaan tilaan ja baaritiskille. Tupakoitsijoiden tilat
ovat erillisessä huoneessa. Tiloissa on vain koneellinen poisto. Erillistä savunkerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on noin 70 m 2 ja asiakaspaikkoja on
40. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 40 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 53
Ruokaravintola sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako.
Ovelta on savuton yhteys WC:hen, savuttomaan tilaan ja baaritiskille. Tulo- ja
poistoilmaventtiilit on savuttomalla puolella. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi,
ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä savunkerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on 120 m 2 ja asiakaspaikkoja on 72. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 20 % koko tarjoilualasta. Ilmavirrat ovat viranomaismääräysten mukaiset, mutta eivät täytä nykyisiä suosituksia.

Ravintola n:o 54
Ruokaravintola sijaitsee keskustassa hotellin yhteydessä. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys WC:hen, savuttomaan tilaan ja
baaritiskille. Tulo- ja poistoilmaventtiilit on savuttomalla puolella. Savuttomat tilat
on eritelty selkeästi, ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä
savunkerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on 228 m2 ja asiakaspaikkoja
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on 180. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 30 % koko tarjoilualasta. Mitoitusilmavirrat eivät ole riittävät, mutta käytännössä anniskelutiloissa on hyvä sisäil-

mao
Ravintola n:o 55
Ruokaravintola sijaitsee keskustassa hotellin yhteydessä. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys WC:hen, savuttomaan tilaan ja
baaritiskille. Tulo- ja poistoilmaventtiilien suunnittelussa on otettu huomioon savuttomat ja savulliset tilat. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi, ja savuttomalla
puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä savunkerääjää ei tupakointipuolella
ole. Pinta-ala on noin 300 m2 ja asiakaspaikkoja on 177. Tupakoitsijoille varattu
alue on noin 40 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 56
Ruokaravintola sijaitsee keskustassa. Ravintolassa on sekoittava ilmanjako.
Ovelta on savuton yhteys WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea savullisten tilojen kautta. Tulo- ja poistoilmaventtiilien suunnittelussa
on otettu huomioon savuttomat ja savulliset tilat. Yhtenä epäkohtana on savullisen puolen baaritiskin takana olevat poistoventtiilit, joten savu pääsee kulkeutumaan henkilökunnan työskentelyvyöhykkeelle. Koko ruokapuoli on savuton, joten erikseen siellä ei ole tupakointikieltomerkkejä. Erillistä savunkerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on noin 270 m2 ja asiakaspaikkoja on 153. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 40 % koko tarjoilualasta.
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KAHVILAT

Ravintola n:o 57
Kahvila sijaitsee keskustassa. Kahvilassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on
savuton yhteys WC:hen, savuttomaan tilaan ja baaritiskille. Tulo- ja poistoilmaventtiilien suunnittelussa on otettu huomioon savuttomat ja savulliset tilat. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi, ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Baaritiskillä saa polttaa, mutta kahvilaan on vasta uusittu ilmanvaihto, eikä tupakansavu kulje henkilökunnan puolelle. Erillistä savunkerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on noin 180 m2 ja asiakaspaikkoja on 130. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 40 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 58
Kahvila sijaitsee keskustassa. Kahvilassa on sekoittava ilmanjako. Ovelta on
savuton yhteys savuttomaan tilaan ja baaritiskille, mutta WC:hen täytyy kulkea
tupakointitilojen kautta. Tulo- ja poistoilmaventtiilien suunnittelussa on otettu
huomioon savuttomat ja savulliset tilat. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi rakenteilla ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä savunkerääjää ei tupakointipuolella ole. Pinta-ala on 162,5 m2 ja asiakaspaikkoja on 100.
Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 59
Kahvila sijaitsee huoltoaseman yhteydessä. Kahvilassa on sekoittava ilmanjako.
Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan, mutta WC:hen ja baaritiskille täytyy kulkea tupakointitilojen kautta. Tulo- ja poistoilmaventtiilien suunnittelussa ei
ole otettu huomioon savuttomia ja savullisia tiloja. Savuttomia tiloja ei ole eritelty
selkeästi. Kahvilassa on kaikkialla tupakointikieltomerkit, koska klo: 10.30-13.30
on tupakointi kokonaan kielletty. Tupakointipöytien yläpuolella on savunkerääjä,
mutta tupakoitsijoita oli myös savuttomalla alueella. Pinta-ala on noin 80 m2 ja
asiakaspaikkoja 68. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 25 % koko tarjoilualasta.
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Ravintola n:o 60
Kahvila sijaitsee huoltoaseman yhteydessä. Kahvilassa on sekoittava ilmanjako.
Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan, WC:hen ja baaritiskille. Tulo- ja
poistoilmaventtiilien suunnittelussa ei ole otettu huomioon savuttomia ja savullisia tiloja, eikä savu pysy tupakointipuolella. Savuttomat tilat on eritelty selkeästi
ja alueilla on tupakointikieltomerkit. Erillistä savunkerääjää ei tupakointialueella
ole. Pinta-ala on noin 100 m2 ja asiakaspaikkoja on 64. Tupakoitsijoille varattu
alue on noin 20 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 61
Kahvila sijaitsee huoltoaseman yhteydessä. Kahvilassa on sekoittava ilmanjako.
Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan, WC:hen ja baaritiskille. Tulo- ja
poistoilmaventtiilit ovat savuttomalla puolella. Savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Tupakointitilat ovat erillisessä huoneessa, jossa on oma ilmanvaihto. Erillistä savunkerääjää ei tupakointialueella ole. Savuttomalla alueella ei haise tupakka. Pinta-ala on noin 60 m2 ja asiakaspaikkoja on 50. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 35 % koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 62
Kahvila sijaitsee huoltoaseman yhteydessä. Kahvilassa on sekoittava ilmanjako.
Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan, WC:hen ja baaritiskille. Tulo- ja
poistoilmaventtiilien suunnittelussa on otettu huomioon savuttomat ja savulliset
tilat. Tupakointitilat on eritelty selkeästi ja savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä savunkerääjää ei tupakointialueella ole. Pinta-ala on noin
100 m2 ja asiakaspaikkoja on 40. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 50 %
koko tarjoilualasta.

Ravintola n:o 63
Kahvila sijaitsee huoltoaseman yhteydessä. Kahvilassa on sekoittava ilmanjako.
Ovelta on savuton yhteys savuttomaan tilaan, WC:hen ja baaritiskille. Tulo- ja
poistoilmaventtiilien suunnittelussa on otettu huomioon savuttomat ja savulliset
tilat. Tupakointitila on alipaineinen ja erotettu savuttomasta tilasta rakenteilla.
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Savuttomalla puolella on tupakointikieltomerkit. Erillistä savunkerääjää ei tupakointialueella ole. Pinta-ala on noin 70 m2 ja asiakaspaikkoja on noin 40. Tupakoitsijoille varattu alue on noin 30 % koko tarjoilualasta.

SAVUTYKKIMITTAUSTEN TULOKSET
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Mittauskohde 1

Ensimmäinen mittauskohde oli ruokaravintola. Ovelta on savullinen yteys
WC:hen, baaritiskille ja savuttomaan tilaan. Ravintolan savullinen puoli oli sijoitettu baaritiskin läheisyyteen ja oli selvästi eroteltu muista tiloista. Savullista tilaa
oli noin kolmasosa tarjoilutiloista. Rakenteellisia ratkaisuja ei kuitenkaan ollut
tehty, vaan savuttoman ja savullisen tilan väliin oli luotu ns. ilmaverho. Savuttoman ja savullisen tilan välissä oli katossa tuloilmaelimet koko katon pituudella ja
savullisen puolen seinällä oli poistoventtiilit sijoitettu niin, että tupakansavu
kääntyi suoraan venttiileitä kohti leviämättä savuttomalle puolelle tai baaritiskille
(kuva 1).
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KUVA 1. Ruokaravintolan pohjapiirros

Suunniteltu ilmaverho toimi hyvin, eikä ongelmia syntynyt, vaan savu siirtyi nopeasti kohti poistoventtiilejä. Savullisella puolella poistoilmavirraksi mitattiin
298 I/s ja tuloilmavirraksi 409 I/s. Savullisen puolen pinta-ala on 27 m2 . Uusi
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suositus ruokaravintoloissa on noin 15 I/s neliötä kohden, eli tilan ilmavirta pitäisi olla

27m' ·lSlI s m' = 40SlI s.
Tilan tuloilmavirta on riittävä.

Mittauskohde 2

Savumittauksen kohteena on nuorten suosima harrastuspaikka, jossa on myös
ravintolatoimintaa. Savullisia osastoja ravintolassa on kaksi. Suurempi tila on
kokonaan oma huone, joka on varattu biljardin pelaamiseen ja toinen on osittain
rakenteilla erotettu pieni automaattipelitila (kuva 2). Savullisissa tiloissa on kuitenkin suuret kulkuaukot, eikä lainkaan ovia. Biljardipuolella tuloilmavirran pitäisi
olla noin 20 I/s neliötä kohden, mutta tilassa olevasta syrjäyttävästä ilmanvaihtolaiteesta ei tullut mitään i1mavirtoja. Tuloilman pitäisi automatiikan mukaan olla
täysillä aina alle 17°C :een pakkasessa ja mittauspäivänä lämpötila oli nollan
tuntumassa. Poistoilmavirroiksi kohteesta mitattiin yhteensä viidestä poistoventtiilistä 367 I/s. Tilan koko on 176 m2 , joten poistoilmavirta ei täytä edes D2:n
vaatimuksia. Tilan poisto viranomaismääräysten mukaan pitäisi olla tilassa
1760 I/s ja uusien suositusten mukaan paljon enemmän.
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KUVA 2. Pohjapiirros ravintolan tupakointitiloista. BiljardisaIin pinta-ala 176 m
ja automaattipelitiJan ala 27 m2

Poistoventtiilit oli sijoitettu tilan perälle ja savutykkimittauksissa savua kulkeutui
savuttomalle puolelle. Savua oli tilassa runsaasti vielä 10 minuutin jälkeen savutykkimittauksesta ja huoneen tuuletusluukut oli avattava. Poistoventtiilit olivat todella likaisia (kuva 3).
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KUVA 3. BiljardisaIin poistoilmaventtiili

Automaattipelitilassa on kolme poistoventtiiliä, joista mittaamalla poistoilmavirraksi saatiin 108 I/s. Viranomaismääräysten mukaan poistoilmavirta 27 m2 :n
alueella pitäisi olla 270 Ils, joten automaattipelipuolenkaan poistoilmavirta ei täytä viranomaismääräyksiä. Tuloilmaa ei alueelle tuotu ja savu jäikin koetilanteessa leijumaan ilmaan, ennen kuin kulkeutui poistosäleikköihin. Lisäksi automaattipelitilan viereisellä savuttomalla alueella oli kolme poistoelintä, jotka imivät savua tupakka puolelta.

Mittauskohde 3

Mittauskohde on kolmikerroksinen hirsirakennus, jossa tupakointi on sallittua
toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Tupakansavu ei kulkeudu ensimmäiseen
kerrokseen, jossa myös baaritiski ja WC-tilat sijaitsevat. Ilmastointi tupakkatiloihin oli suunniteltu niin, että toisessa kerroksessa oli vain tuloilmaelimet (kuva 4)
ja kolmannessa kerroksessa poistot (kuva 5). Näin osaksi avoimesta toisesta
kerroksesta savun pitäisi kulkeutua kolmanteen kerrokseen. Lisäksi vanhan hirsirakennuksen seinistä tuli korvausilmaa tiloihin. Ilmastointikoneessa on läm-
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möntalteenotto ja kone on säädettävissä kolmelle eri teholle. Koetilanteessa
konetta käytettiin kakkosteholla, koska konetta käytettäessä kolmosteholla
äänihaitat ovat suuret äänenvaimentimien puutteen vuoksi. Konetta käytetään
kolmosteholla vain harvoin ja silloinkin vain vähän aikaa, koska melu häiritsee
asiakkaita.
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KUVA 4. Ravintolan pohjakuva toisesta kerroksesta, pinta-ala 43 m 2

Tuloilmavirtoja toisesta kerroksesta ei pystytty mittaamaan pienten paine-erojen
vuoksi. Pinta-ala toisessa kerroksessa on 43 m2 . 8avumittauksissa savu jäi
aluksi leijumaan toiseen kerrokseen, koska kaikkialla tilassa savulla ei ollut esteetöntä pääsyä kolmannen kerroksen poistoventtiileihin. Noin 10 minuutin kuluttua savu on kuitenkin poistunut miltei kokonaan toisesta kerroksesta. Kolmannessa kerroksessa poistoilmavirtoja ei saatu mitattua pääte-elinten vaikean
sijainnin vuoksi. Kolmannen kerroksen pinta-ala on noin 12 m 2 ja viranomais-
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määräysten mukaan poistoilmavirran pitäisi olla 120 I/s. Kuitenkin poistot on tarkoitettu myös toisen kerroksen poistoiksi, joten poistoilmavirta pitäisi olla suurempi. Koetilanteessa totesimme poistoilmaventtiilien ilmavirran olevan riittämätön, koska venttiilit eivät siepanneet tupakansavua, vaan savu jäi leijumaan
myös kolmannessa kerroksessa.
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KUVA 5. Ravintolan pohjakuva kolmannesta kerroksesta
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Mittauskohde 4

Mittauskohde on lähiöpub, jossa on 50 asiakaspaikkaa ja savuttomalla puolella
biljardipöytä ja darts-taulu. Pubissa on syrjäyttävä ilmanvaihto. Teoreettiset i1mavirrat ravintolassa on +600 I/s ja -500 I/s. Pinta-ala on 67 m2 , joten viranomaismääräykset alueelle ovat -670 i/s ja +335 I/s. Suunnitellut ilmavirrat täyttävät osittain vaatimukset, mutta tilan käyttöratkaisuilla on tehty pahoja virheitä.
Savullisella puolella on syrjäyttävä ilmanjakolaite ja savuttomalla puolella poistot (kuva 6). Lisäksi katossa on ilmansekoittimet, jotka muuttavat syrjäyttävän
järjestelmän sekoittavaksi. Syrjäyttävän tuloilmalaitteen tuloilman lämpötila on
mitoitettu liian alhaiseksi ja asiakkaiden valitukset kylmästä tuloilmasta on ratkaistu niin, että kiinteärakenteisen penkin seinämä peittää noin puolet pääteelimestä ja lisätty ilmoitustaulu jättää vain 40 % pääte-elimen puhallus pintaalasta näkyviin.
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IImavirtoja mitattaessa poistoilmavirraksi saatiin 350 I/s, mikä on miltei sama
kuin suunniteltu poistoilmavirta. Tuloilmavirraksi saatiin vain 102 I/s, ja viranomaismääräyksiin verrattuna se on riittämätön. Savu mittauksissa tupakansavu
poistui nopeasti savulliselta puolelta, mutta jäi hetkeksi leijailemaan savuttomalle puolelle.

Mittauskohde 5

Mittauskohde on ruokaravintola ja pub, jossa on 150 asiakaspaikkaa ja seikeästi erotettu savulliset tilat savuttomista. Ravintolassa on savuttomat yhteydet
baaritiskille, savuttomaan tilaan ja WC:hen. Tupakoitsijoille varattu osuus tarjoilutilasta on noin 60 % ja savuttomissa tiloissa on tupakointikielto merkit. Ravintolassa on sekoittava ilmanvaihto. Savullisilla puolilla on sekä tulo- että poistoilmaelimiä.(kuva 7).
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KUVA 7. Ravintolan pohjakuva ja pää te-elinten sijainnit

Poistoilmaelimistä mitattu ilmavirta on toisessa 52 m2 :n tupakkatilassa 374 I/s,
mikä ei ole riittävä viranomaismääräyksien mukaan. Toisen 31 m2 :n tupakkatilan poistoilmavirta on 71 I/s, mikä on viranomaismääräysten mukaan riittämätön. Savu mittauksissa savu jäi leijumaan ilmaan ja hälveni noin 5 minuutin kuluttua kokeen aloittamisesta. Isommalla tupakkapuolella savu pysyi hyvin
alueella, eikä karannut savuttomalle alueelle. Pienemmän puolen savutykkimittauksissa savu jäi leijumaan pitemmäksi aikaa kuin isommalla puolella ja lisäksi
osa savusta karkasi savuttomalle puoielle.
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Mittauskohde 6
Pizzeriaravintolassa on syrjäyttävä ilmanjako. Ovelta on savuton yhteys
WC:hen, mutta savuttomaan tilaan ja baaritiskille täytyy kulkea tupakointitilojen
kautta. Savuttomat tilat on erotettu muusta tilasta lasiseinillä. Ilmanvaihdon
suunnittelussa on otettu huomioon savuttomat ja savulliset tilat (kuva 8). Pintaala on noin 250 m2 ja asiakaspaikkoja on 140. Tupakoitsijoille varattu alue on
noin 50 % koko tarjoilualasta.
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KUVA 8. Ravintolan pohjakuva ja pääte-elinten sijainnit
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Poistoilmaelimistä mitattu ilmavirta 90 m2 :n tupakointipuolella on 111 I/s. Poistoilmavirta ei ole viranomaismääräysten mukaan riittävä. Baaritiskin läheisyydessä olevien poistoventtiilien ilmavirtoja ei pystynyt mittaamaan niiden hankalan
sijainnin vuoksi. Myös syrjäyttävien tuloilmalaitteiden ilmavirtojen mittaus oli
mahdotonta.

Savutykkimittauksissa ilmeni, että savu ei poistunut riittävän nopeasti tilasta ja
tuloilmalaitteiden ilmavirrat olivat lähes olemattomat, koska savu jäi leijumaan
niiden läheisyyteen. Lisäksi joidenkin tuloilmalaitteiden edessä oli virtausta häiritseviä tekijöitä, kuten suuria kukkia ja penkkejä. Lasiseinät estivät kuitenkin hyvin savun kulkeutumisen savuttomiin tiloihin. Poistoilmaventtiilit jopa tupakointitiloissa olivat puhtaat (kuva 9).

KUVA 9. Tupakointiti/an poistoventtiili

Oulun kaupungin ympäristöviraston julkaisuja:
1/1988
2/1988
3/1988
1/1989
2/1989
3/1989
4/1989
5/1989
6/1989
1/1990
2/1990
1/1991
2/1991
3/1991
4/1991
5/1991
6/1991
1/1992
2/1992
3/1992
4/1992
1/1993
2/1993
3/1993
4/1993
5/1993
1/1994
2/1994
3/1994
4/1994
5/1994
6/1994
1/1995
2/1995
3/1995
4/1995
1/1996
2/1996
3/1996
4/1996
5/1996
1/1997

2/1997
3/1997
4/1997
5/1997
1/1998
2/1998
3/1998

Oulun ilmanlaatu. Päästökartoitus 1987.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 1.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1987.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 1. Ympäristön tila.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1988.
Oulun suuret ja erikoiset puut.
Eräiden Oulun alueiden luonnontilan perusselvitys 2.
Ympäristönsuojelun kehittämisohjelma. Osa 2. Tavoitteet ja toimenpiteet.
Oulun ilmanlaatu. Neulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1989.
Ympäristönsuojelutietoa oululaisille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1989.
Oulun ympäristömeluselvitys.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1990.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1991.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1991.
Oulun kaupungin maisema- ja maa-ainesselvitys.
Oulun ilmanlaadun kehitys 1979-1990.
Pilpasuon alueen luonto. Luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1991.
Oulun ilmanlaatu. Sammalten raskasmetallipitoisuudet 1992.
Hietasaaren alueen maankäyttö. Ympäristövaikutusten arviointi.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1992.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1992.
Oulun ympäristön tila 1993.
Tölkkisäilykkeiden raskasmetallitutkimus 1993.
Uppopaistorasvatutkimus 1993.
Ympäristötietoa Oulun seudun asukkaille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1993.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1993.
Ympäristönsuojelun tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 1997.
Oulun ilmanlaatu. Männynneulasten rikkipitoisuus- ja vauriokartoitus 1994.
Valmisruokien ja leipien suolapitoisuus sekä pakkausmerkinnät Oulussa ja
lähikunnissa 1994.
Maasto-opetuskohteita Oulun kouluille ja päiväkodeille.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1994.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä 1994.
Arvio Oulun kaupungin kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 1994.
Kempeleenlahden luonnonsuojelualueen käyttö- ja hoitosuunnitelma.
Sinilevät ja rehevöityminen Oulun järvissä. Järviseurannan viisivuotiskatsaus
1991-1995.
Oulun ilmanlaatu. Mittaustulokset 1995.
Ympäristönsuojelulautakunta - ympäristölautakunta kymmenen vuotta.
Oulun ilmanlaatu. Jäkäläkartoitus 1996.
Oulun ympäristön vesistöjen kalojen elohopeapitoisuuden seuranta vuosina 199596 ja yhteenveto Oulun ympäristöstä pyydettyjen ja Oulussa kaupan pidettyjen
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