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Ilmanlaadun mittaaminen on tärkeää, sillä huono ilmanlaatu aiheuttaa terveysriskin. 

Ilmanlaatu ja viihtyvyys voivat myös vaikuttaa ihmisen tuottavuuteen.  

 

Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miten huonekasvit vaikuttavat ilmanlaatuun ja 

viihtyvyyteen. Työ keskittyy erityisesti parametreja mittaavan järjestelmän suunnitteluun 

ja rakentamiseen. Lisäksi työssä etsitään määritelmiä ilmanlaadulle ja viihtyvyydelle.   

 

Työssä rakennettiin järjestelmä, joka sensoreiden avulla mittasi parametreja huoneesta. 

Järjestelmällä tehtiin mittauksia ihmisten työhuoneissa huonekasvin kanssa ja ilman. 

Mittaustuloksista huomattiin kasvilla olevan vaikutusta joihinkin ilman kemikaaleihin. 
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The measuring of air quality is important, because bad air quality poses a health risk. Air 

quality and comfort conditions can also affect a person’s productivity.  

 

The goal of this thesis is to find out, how house plants affect air quality and human 

comfort. This thesis focuses especially on the designing and building of a system that 

measures parameters from air quality and human comfort. In addition, the thesis covers 

finding definitions for air quality and human comfort.  

 

A system was built which measured parameters from the room by utilizing sensors. Using 

the system, measurements were made in people’s offices with and without a house plant. It 

was observable from the results that the house plant had an effect on some of the chemicals 

in the air. 
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1 JOHDANTO 
 

 

1.1 Tausta 

Huono sisäilmanlaatu on noussut huolenaiheeksi ympäri maailman sen aiheuttamien 

terveysriskien takia. Ilmanlaatu vaikuttaa myös ihmisten viihtyvyyteen ja tuottavuuteen.  

Nykyaikana ihmiset viettävät suuren osan ajastaan sisätiloissa. Jopa moderneissa 

rakennuksissa, joissa on hyvä ilmastointi, ilman haitallisten kemikaalien pitoisuudet 

saattavat ovat usein jopa 5-7 kertaa korkeampia kuin ulkona kaupungin ilmassa (Orwell et 

al. 2004). Myös ihmisen viihtyvyys on paljolti sidottu sisäilman laatuun. 

 

Ilman puhdistukseen on olemassa useita eri tapoja, yleisimpiä näistä ovat tuuletus ja 

ilmanpuhdistus. Tuuletus on yleinen ja hyväksi havaittu keino, mutta saattaa kuluttaa 

paljon energiaa. Ilmanpuhdistus voi toimia monella tavoin, esimerkiksi huonekasvien 

avulla tai teollisilla ilmanpuhdistimilla. Ilmanlaadun mittaamiseen on myös olemassa 

erilaisia teollisia sovelluksia.  

 

1.2 Tavoitteet ja rajaukset   

Kandidaatintyön tavoitteena on selvittää, miten huonekasvit vaikuttavat ihmisen 

viihtyvyyteen ja ilmanlaatuun pienissä työhuoneissa. Työssä etsitään vastaukset seuraaviin 

tutkimuskysymyksiin: 

 

1. Mitä huoneilmasta tulisi mitata? 

1.1. Miten ilmanlaatu voidaan määritellä?  

2. Miten ihmisen viihtyvyyttä voidaan mitata? 

2.1. Miten viihtyvyys voidaan määritellä? 

3. Millainen laite tulisi rakentaa ilmanlaadun ja viihtyvyyden mittaamiseen? 

3.1. Mitä sensoreita laitteeseen valitaan? 

3.2. Miten sensorit voidaan kalibroida? 

  

Kysymyksiin vastauksia etsitään hakemalla tietoa netistä. Lisäksi huoneilman laatua 

mittaavan laitteen suunnitteluun ja rakentamiseen käytetään hyväksi Peffers et al. (2007) 
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määrittelemää design science tutkimusmenetelmää. Seuraavassa listassa on esitelty kuusi 

osaa, joista design science koostuu sekä tämän työn kappaleet, jotka liittyvät kyseiseen 

osaan.  

 

1. Tunnista ongelma ja miksi se on tärkeä. Kappale 2. 

2. Määrittele tavoitteita ratkaisulle. Kappale 2. 

3. Suunnittele ja rakenna artifakti. Kappale 4. 

4. Esitä, kuinka artifakti ratkaisee ongelman. Kappaleet 4 ja 5. 

5. Arvioi artifaktin toimintaa. Kappaleet 4 ja 6. 

6. Esittele tulokset muille. Kappaleet 2-6. 
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2 MUITA HUONEILMAAN LIITTYVIÄ TUTKIMUKSIA 
 

Määritelmiä ihmisen viihtyvyydelle ja ilmanlaadulle voidaan etsiä käyttäen hyväksi netistä 

löytyviä tutkimuksia ja artikkeleita. Tietoa haetaan Google-hakukoneella etsien 

tutkimuksia viihtyvyydestä ja virallisia määritelmiä ja standardeja ilmanlaadulle.  

 

Viihtyvyydestä tietoa etsittäessä hakusanoina käytetään muun muassa ”Human comfort 

conditions”, ”Measuring human comfort” ja ”Comfort in office buildings”. Hauilla löytyy 

erilaisia tutkimuksia ihmisten viihtyvyydestä ulkona ja erilaisten rakennusten sisätiloissa. 

Tutkimuksissa mitattiin erilaisten asioiden, kuten melun, lämpötilan ja sään vaikutusta 

ihmisten viihtyvyyteen. Tässä työssä kiinnostavaa on vain sisätiloissa tapahtuvat tekijät. 

 

Ilmanlaadusta tietoa etsittäessä hakusanoina käytetään muun muassa ”Indoor air quality” ja 

”Measuring air quality”. Hauilla löytyy ympäristövirastojen erilaisia määritelmiä 

hyväksyttävälle ilmanlaadulle sekä artikkeleita ilmanlaadusta. 

 

2.1 Ihmisen viihtyvyys 

Ihmisen viihtyvyys sisätiloissa koostuu neljästä eri osa-alueesta: lämpötilallinen, akustinen 

ja visuaalinen viihtyvyys sekä huoneilman laatu (Frontczak & Wargocki, 2011). Frontczak 

& Wargockin tutkimuksessa käyttämä määritelmä viihtyvyydelle sisätiloissa on hyvä myös 

tähän työhön käytettäväksi, sillä näitä asioita voidaan mitata objektiivisesti. 

 

Qin et al. (2013) tutkivat huonekasvien vaikutusta ihmisen viihtyvyyteen. Heillä oli 

käytössä 2 pientä työhuonetta, joihin koehenkilöitä lähetettiin. Näiden huoneiden 

ilmankosteus ja lämpötila pidettiin samoina. Ensimmäisessä huoneessa ei ollut kasvia ja 

koehenkilö vietti siellä 15 minuuttia, jonka jälkeen tämä vastasi kysymyksiin 

lämpötilallisesta ja yleisestä viihtyvyydestä asteikolla 0-6. Tämän jälkeen koehenkilö 

lähetettiin toiseen huoneeseen, jossa oli kasvi, 5-10 minuutiksi. Henkilö vastasi sitten 

kysymyksiin viihtyvyydestä. Koetta toistettiin eri kasveilla, joilla oli erilaisia 

ominaisuuksia. Ihmisiltä kysyttiin, kuinka kasvin koko, haju ja ulkonäkö vaikuttivat 

viihtyvyyteen. (Qin et al., 2013). Qin et al. Tekemässä tutkimuksessa viihtyvyyttä mitattiin 

ihmisiltä erilaisin viihtyvyyskyselyin. Tämä on hyvä tapa mitata viihtyvyyttä, sillä ihmiset 
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kokevat erilaisia asioita viihtyvyyden kannalta positiivisiksi. Huoneen parametreja, 

esimerkiksi lämpötilaa oli myös mahdollista mitata objektiivisin mittarein.  

 

Kotopouleas & Nikolopoulou (2018) tutkivat ihmisten viihtyvyyttä lentokentillä. He 

haastattelivat noin 3000 ihmistä lomakkeen avulla. Lomakkeessa kysyttiin muun muassa 

ihmisten vaatetuksesta, lämpötilasta, valoisuudesta, ilmankosteudesta, ilmanlaadusta ja 

ilman liikkuvuudesta. Näitä asioita arvioitiin asteikolla 1-5 tyytyväisyyden perusteella. 

(Kotopouleas & Nikolopoulou). Viihtyvyyttä kysyessä ihmisiltä on hyvä käyttää jotain 

asteikkoa, esimerkiksi 1-5. Näin datasta saadaan vertailukelpoista ja ihmisen 

viihtyvyydestä voidaan saada yleiskuva.  

 

Buso et al. tekivät tutkimuksen ihmisten viihtyvyydestä hotellihuoneissa. 

Kyselylomakkeessa he kysyivät ihmisiltä, kuinka usein ihmiset kärsivät melusta, huonosta 

ilmanlaadusta, epäsopivasta lämpötilasta tai huonosta valaistuksesta. (Buso et al.) Tässä 

kandidaatintyössä mitataan ihmisten viihtyvyyttä melkein samankokoisissa huoneissa kuin 

Buso et al. tekemässä tutkimuksessa. Tässä työssä toteutettu viihtyvyyskysely perustuu 

paljolti Buso et al. tekemään tutkimukseen.  

 

Liitteenä 1 olevassa tässä työssä toteutetussa viihtyvyyskyselyssä huoneen käyttäjältä 

kysytään mielipide huoneen valoisuudesta, lämpötilasta, ilman raikkaudesta ja 

ilmankosteudesta asteikolla 1-5. Kysyttäessä esimerkiksi lämpötilasta asteikossa 1 

tarkoittaa liian kylmää, 3 sopivaa ja 5 liian kuumaa. Samoin kysyttäessä valoisuudesta ja 

ilmankosteudesta sekä 1 ja 5 tarkoittavat epämiellyttävää tilaa viihtyvyyden kannalta. 

Kysyttäessä ilman raikkaudesta asteikossa 1 tarkoittaa tunkkaista, 3 ei tunkkaista eikä 

raikasta ja 5 raikasta. Näin asteikossa 5 tarkoittaa viihtyvyyden kannalta mieluisinta tilaa. 

Kyselyyn on tarkoitus vastata useita kertoja päivässä. Yleiskuva viihtyvyydestä voidaan 

kokea miellyttäväksi, jos käyttäjä vastasi kysymykseen raikkaudesta 3-5 ja muihin 

kysymyksiin 2-4. 

 

Tutkimuskysymykseen 2 voidaan vastata, että viihtyvyyttä voidaan mitata objektiivisilla 

mittareilla sekä kysymällä ihmisiltä. Viihtyvyydelle on vaikeaa löytää yhtä oikeaa 

määritelmää, mutta tässä työssä hyvä määritelmä on, että se koostuu neljästä osa-alueesta 

Frontczak & Wargockin tekemän tutkimuksen mukaan. Ihmisiltä kysyessä viihtyvyydestä, 
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tulisi viihtyvyyteen liittyviä asioita voida arvioida asteikolla esimerkiksi 1-5. Viihtyvyys 

voidaan kokea hyväksi, jos kyselyyn vastannut ihminen kokee kaikki viihtyvyyden osa-

alueet ainakin ei häiritseviksi. 

 

2.2 Ilmanlaatu 

Erilaisten ympäristövirastojen listaamat kemikaalit ovat hyviä, sillä niiden tutkimiseen on 

käytetty paljon resursseja ja listat ovat ajan tasalla. WHO (World Health Organization) on 

maailmanlaajuinen järjestö, joka tekee työtä ihmisten terveyden edistämiseksi. ASHRAE 

(The American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) on 

amerikkalainen järjestö, joka tekee tutkimustyötä muun muassa ilmastoinnin 

parantamiseksi. 

 

WHO suosittelee seuraavien kemikaalien mittausta sisäilmasta niiden aiheuttamien 

terveysriskien takia: bentseeni, hiilimonoksidi, formaldehydi, typpidioksidi, naftaleeni, 

PAH-yhdisteet, radon, tetra- ja trikloorietyleeni (WHO/Europe, 2010). WHO ei listaa 

hiilidioksidia tärkeäksi ilmasta mitattavaksi kaasuksi. ASHRAE:n standardissa 62.1 (2016) 

sanotaan, että hiilidioksidi aiheuttaa ihmisille terveysriskin vain, jos sitä on ilmassa yli 

5000ppm, mikä on erittäin harvinaista useimmissa rakennuksissa. Sisätiloissa tyypillisessä 

toimistohuoneessa hiilidioksidiarvo on noin 1000ppm, jos huoneessa on yksi ihminen. 

(ASHRAE, 2016). Tässä työssä hiilidioksidin mittaaminen on kuitenkin tärkeää, sillä 

huonekasvien vaikutus on oletettavasti tähän kemikaaliin suuri. 

 

VOC-päästöt (Volatile organic compound) eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet ovat yleisiä 

sisäilmassa. Ne voivat olla peräisin muun muassa maaleista, matoista, puhdistusaineista, 

savukkeista ja rakennusmateriaaleista. Tähän ryhmään kuuluu satoja eri kemikaaleja, joilla 

on kaikilla vähän erilaisia vaikutuksia ihmisiin. (Kabir & Kim, 2012). VOC-päästöt ovat 

yleisiä sisätiloissa, sillä ne ovat peräisin asioista, joita käytetään sisätiloissa paljon. Osa 

näistä päästöistä on WHO:n tärkeäksi määrittelemien kemikaalien joukossa, esimerkiksi 

bentseeni. 

 

ASHRAE:n standardi 62.1 (2007) määrittelee hyväksyttävän ilmanlaadun näin: ilma, jossa 

ei ole tunnettuja saasteita vaarallisissa määrin. Tämän tulee määritellä asian osaava 
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auktoriteetti. Lisäksi suuri enemmistö (yli 80%) ilmalle altistetuista ihmisistä ei saa 

osoittaa tyytymättömyyttä ilmanlaatuun liittyen. (ASHRAE, 2007). Tunnettujen saasteiden 

pitoisuus on hyvä määritelmä ilmanlaadulle myös tässä työssä. Ilman saasteiden 

pitoisuuksia voidaan mitata laitteella. 

 

Tutkimuskysymykseen 1 voidaan vastata, että huoneilmasta tulisi mitata ainakin WHO 

ympäristöviraston määrittelemät tärkeimmät kemikaalit, sillä niihin liittyy paljon 

terveysriskejä. Lisäksi on satoja muita kemikaaleja, jotka vaikuttavat ihmisiin, joskin 

vähän vähemmän. Näitä tulisi mitata, jos resurssit sen sallivat. Ilmanlaadulle on vaikeaa 

löytää määritelmää, mutta tässä työssä käytetään ilmanlaadun määritelmänä tunnettujen 

saasteiden pitoisuutta. Ilma on hyvälaatuista, jos siinä ei ole tunnettuja saasteita 

vaarallisissa määrin. Mikäli ilmassa on saasteita siinä määrin, että ne aiheuttavat ihmisille 

terveysriskin, ilmanlaatu on huono. 
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3 MUITA ILMANLAADUN MITTAUSLAITE PROJEKTEJA 
 

Muista projekteista, joissa on rakennettu samantyyppinen laite, voidaan hakea tietoa tämän 

järjestelmän suunnitteluun. Tietoa haetaan Google-hakukoneella ja yritetään etsiä tietoa 

sensoreiden valintaperusteista, kalibroinnista ja tiedonsiirron langattomasta toteutuksesta. 

Lisäksi etsitään ostettavissa olevia laitteita, jotka mittaavat ilmanlaatua. 

 

Hakusanoilla ”Arduino air quality project” ja ”Air quality measuring device” löytyy 

tutkimuksia, joissa on rakennettu laite ilmanlaadun mittaukseen. Useissa näissä 

tutkimuksissa myös selitetään, kuinka sensorit voidaan kalibroida. Lisäksi löytyy oppaita 

tällaisen järjestelmän rakentamiseen, joissa on annettu tarvittavat osat ja ohjeet virtapiirin 

rakentamiseen. Hakusanoilla ”Wireless sensor network” löytyy tutkimuksia, joissa on 

käytetty langatonta tiedonsiirtoa hyväksi.  

 

3.1 Sensoreiden valintaperusteet 

Instructablesin ilmansaasteen tutkimusprojektissa ilmanlaatua mitataan viidellä eri 

sensorilla ja lisäksi mukana on lämpötila- ja ilmankosteussensori. Komponentit on 

mukavasti valittu siten, että kaikki toimivat samalla 5V jännitteellä, joten virtapiiristä tulee 

yksinkertaisempi. Työssä kerrotaan, että lämpötila- ja ilmankosteussensori on mukana 

siksi, että nämä voivat haitata muiden sensoreiden tarkkuuteen. Projektiin tarvittavasta 

virtapiiristä on piirretty selvä kuva ja se olisi helppo toteuttaa itse. (Instructables) Tämän 

Instructablesin projektin itse rakentamalla voisi päästä alkuun tämän kandityöhön 

rakennettavan laitteen kanssa, tarvitsisi lisätä vain hiilidioksidisensori ja tarvittavat sensorit 

ympäristön mittaamiseen.  

 

Kaur et al (2016) esittelevät projektissaan eri sensorit ja niiden valintaperusteet 

yksityiskohtaisesti. Ilmanlaatua mitataan useilla eri sensoreilla, mutta hiilidioksidisensoria 

ei ole erikseen. Sen sijaan yksi sensori mittaa hiilidioksidin lisäksi usean muun kaasun 

pitoisuutta samalla. Projektissa sensoreiden keräämää tietoa siirretään tietokoneelle Wi-Fin 

ja Bluetoothin kautta ja laite jopa pystyy lähettämään omistajalle tekstiviestin, jos 

häkäsensorin lukema on liian suuri. (Kaur et al.). Jotkin sensorit mittaavat huoneesta yhtä 

kemikaalia, toiset taas useita kemikaaleja samaan aikaan, mutta antavat lukemaksi vain 
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näiden summan. Tässä työssä vain hiilidioksidia mittaavan sensorin olemassaolo on 

tärkeää.  

 

Jiang et al. (2011) rakensivat kannettavan laitteen ilmanlaadun mittaukseen. He käyttivät 

laitteessaan hiilidioksidi-, kahta kaasu-, valoisuus-, lämpötila- ja ilmankosteussensoria. 

Lisäksi mukana oli toinen lämpötilasensori, joka mittasi lämpötilaa sensoreiden läheltä. He 

käyttivät työssään tuuletinta, joka varmistaa ilman kulun sensoreihin. (Jiang et al. 2011). 

Hiilidioksidisensori ja kaksi kaasusensoria vaikuttavat hyvältä mittaamaan ilmasta 

erilaisten haitallisten kaasujen pitoisuuksia. Kaasusensoreiksi tarvitsee vain valita sensorit, 

jotka mittaavat mahdollisimman erilaisia asioita ja ainakin osaa tärkeäksi mainituista 

kaasuiksi. Jos laitteelle halutaan rakentaa kotelo, tarvitaan laitteelle myös tuuletin, koska 

ilmankulku ei ole muuten riittävän hyvää. 

 

Abraham & Li (2014) rakensivat oman projektinsa Arduino alustalle. He valitsivat sensorit 

niin, että ne voidaan vain kytkeä suoraan Arduinoon ostettavaan lisäosaan, eikä johtoja 

tarvittaisi yhtään. He valitsivat työhönsä ilmanlaatua mittaamaan hiilidioksidi-, VOC-, 

hiilimonoksidi-, otsoni-, ilmankosteus- ja lämpötilasensorit. (Abraham & Li, 2014).  

Tällaisen ratkaisun toteuttaminen olisi helpompaa laitteen rakentamisen kannalta. Lisäosan 

kanssa ei kuitenkaan voida käyttää kaikkia sensoreita, vaan sillä toimivat vain sensorit, 

jotka ovat erikseen suunniteltu toimimaan lisäosan kanssa.  

 

3.2 Sensoreiden kalibrointi 

Jotkin sensorit toimivat digitaalisesti ja antavat suoraan arvon tarkastelussa olevien 

kemikaalien pitoisuudesta. Toiset taas ovat analogisesti toimivia ja niiden sähkönjohtavuus 

muuttuu, kun ne altistetaan tarkastelussa oleville kemikaaleille. Nämä eri volttimäärät pitää 

jotenkin muuntaa digitaaliseen muotoon kalibroimalla sensorit. (Abraham & Li 2014).  

 

Anire et al. (2017) halusivat kalibroida lämpötila- ja ilmankosteussensoria, joita he 

käyttivät tutkimuksissaan. He rakensivat kammion, jossa tulisi olemaan ennalta määrätty 

ilmankosteus. Tämä saatiin aikaan suolaliuoksen avulla. Kaksi eri suolaliuosta muuttivat 

ilmankosteuden arvot 33%:ksi ja 75%:ksi. Sensorilta kesti jopa 12 tuntia saada vakaita 

tuloksia ilmankosteudesta. Huomattiin, että sensorin arvot olivat vähän vääriä, mutta nämä 
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voitaisiin korjata matemaattisella yhtälöllä, joka käytti hyväkseen sensorin korkeinta ja 

matalinta lukemaa sekä keskiarvoa. (Anire et al. 2017). Sensoreiden oikeellinen kalibrointi 

tapahtuu luomalla tila, jossa on tunnettu arvo mitattavia kemikaaleja. On tärkeää huomata 

kuinka kauan aikaa voi kulua, että jotkin sensorit alkavat tuottamaan luotettavaa dataa. c 

 

3.3 Tiedonsiirto langattomasti 

Jang et al. (2008) esittelevät tutkimuksessaan, kuinka langattoman sensoriteknologian 

avulla voidaan luoda verkosto, joka kerää dataa rakennuksen useista eri osista. Verkoston 

sensorit keräävät dataa ja data lähetetään tietokoneelle, josta voidaan valvoa kaikkien 

sensoreiden toimintaa. Paketeissa jokaisella verkoston solmulla oli oma tunniste, jotta sen 

paikka voitaisiin selvittää. Lisäksi lähetettiin tämänhetkinen kellonaika ja sensoreiden 

lukemat. Myös tietokoneella, jolle sensorit lähettävät tietoa täytyy löytyä jokin ohjelma, 

joka osaa vastaanottaa tiedon ja muuntaa sen luettavaksi. (Jang et al. 2008). Osaksi 

järjestelmää täytyy siis suunnitella tietokoneelle ohjelma, joka vastaanottaa mittausdataa 

laitteelta. Tässä työssä toteutetaan vain yksi laite, joten se ei tarvitse tunnistetta. Kellonaika 

olisi kuitenkin hyvä olla datan mukana. 

 

Postolache et al. (2009) tekivät omassa projektissaan sensoriverkoston, joka mittaa 

ilmanlaatua useista eri huoneista samaan aikaan. He päättivät siirtää dataa verkoston 

solmuista tietokoneelle Wi-Fin kautta. He päätyivät käyttämään ad hoc arkkitehtuuria. 

Tähän tarvittiin vain ostaa jokaiselle solmulle oma Wi-Fi kommunikaatioyksikkö ja 

tietokone, jossa on sopiva verkkokortti. (Postolache et al. 2009). Ongelmaksi Wi-Fin 

kanssa on, että langaton nettiyhteys voi mennä poikki. Tämä jättäisi aukkoja mittausdataan. 

Volgyesi et al. (2008) rakensivat laitteen ilmanlaadun mittaamiseen, joka lähettää dataa 

tietokoneelle Bluetoothin avulla. Tähän tarvittiin mikrokontrolleriin sopiva Bluetooth 

moduuli ja tietokone, joka kykenee Bluetooth kommunikaatioon. (Volgyesi et al. 2008). 

Bluetoothin heikkoutena on, että sen kantama on suhteellisen pieni.  

 

3.4 Valmiita ostettavissa olevia ilmanlaatumittareita 

Netistä verkkokaupoista on ostettavissa valmiita ilmanlaatumittareita. Ilmanlaatumittareita 

haettiin hakusanoilla ”ilmanlaatumittari” ja ”air quality monitor”. 
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Elgaton Eve Room langaton ilmanlaatumittari mittaa lämpötilaa, ilmankosteutta, 

hiilidioksidia ja VOC-päästöjä. Laite toimii Bluetoothin avulla ja tiedot lähetetään 

käyttäjän puhelimeen. Laite maksaa 79 euroa. 

(https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/elgato-eve-room-langaton-ilmanlaatumittari-

apple-homekit) 

 

Extechin luoma ilmanlaatumittari mittaa ilmasta lämpötilaa, ilmankosteutta ja 

hiilidioksidia. Laitteeseen kuuluu, näyttö, jonka avulla tuloksia voi katsella. Laite myös 

antaa äänimerkin, jos hiilidioksidiarvo ylittää itse asetetun ylärajan. Laite maksaa 205 

euroa. (https://www.elfadistrelec.fi/fi/ilmanlaatumittari-9999-ppm-10-60-99-extech-

instruments-co220/p/11091144) 

 

uHoon luoma laite mittaa ilmasta lämpötilaa, ilmankosteutta, hiilidioksidia, 

hiilimonoksidia, VOC-päästöjä, pölyä, otsonia ja ilmanpainetta. Langaton laite toimii 

kaikkialla, missä on Wi-Fi yhteys. Tuloksia voi katsella puhelimeen ladattavalla 

applikaatiolla ja laite lähettää varoituksia, jos jokin lukema nousee vaaralliseen arvoon. 

Laite maksaa 299 dollaria. (https://uhooair.com/) 

 

Tähän työhön halutaan kuitenkin rakentaa oma laite, jotta viihtyvyyteen liittyviä 

parametreja voidaan mitata. Omasta laitteesta voidaan myös halutessa saada 

monipuolisempi, kuten tietojen siirtäminen tietokantaan voidaan toteuttaa oman laitteen 

avulla. 

 

https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/elgato-eve-room-langaton-ilmanlaatumittari-apple-homekit
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa/elgato-eve-room-langaton-ilmanlaatumittari-apple-homekit
https://www.elfadistrelec.fi/fi/ilmanlaatumittari-9999-ppm-10-60-99-extech-instruments-co220/p/11091144
https://www.elfadistrelec.fi/fi/ilmanlaatumittari-9999-ppm-10-60-99-extech-instruments-co220/p/11091144
https://uhooair.com/
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4 OMAN JÄRJESTELMÄN SUUNNITELMA 
 

Työssä käytettävän laitteen halutaan mittaavan ilmanlaatua ja viihtyvyyttä, joten sen tulee 

mitata huoneilman kaasujen pitoisuuksia sekä asioita ympäristöstä. Halutaan selvittää, 

kuinka paljon valoisuus, lämpötila, ilmankosteus, ihmisen huoneessa oleminen ja oven 

auki tai kiinni pitäminen vaikuttavat ilmanlaatuun ja viihtyvyyteen. 

 

Sensoreiden kanssa tarvitaan laite, joka voi lukea niiden arvoja ja joko tallentaa ne tai 

lähettää eteenpäin tietokantaan. Tähän vaaditaan laitetta, jolla on prosessori. Paras valinta 

tähän on käyttää mikrokontrolleria. Mikrokontrolleri on kuin pieni tietokone, jonka voi 

ohjelmoida tekemään erilaisia asioita. Työssä käytetään Arduino-mikrokontrolleria, koska 

se on edullinen ja siihen on ostettavissa paljon erilaisia sensoreita.  

 

4.1 Ilmanlaadun mittaukseen tarvittavat sensorit 

Jotta järjestelmään voidaan valita sopivimmat sensorit, tarkastellaan joitain saatavilla 

olevia sensoreita ja niiden ominaisuuksia. Ensin halutaan järjestelmään hiilidioksidisensori. 

Hiilidioksidisensorilta halutaan edullista hintaa ja sisätiloihin sopivaa tarkkuutta.  

 

Taulukko 4.1. Hiilidioksidisensorit 

Hiilidioksidisensori Ominaisuuksia Tarkkuus 
Hinta 

(€) 
Jännite 

DF MG-811 Mittaa vain hiilidioksidin pitoisuutta 
400-

10000ppm 
69 5V 

MissBirdler MQ-

135 

Mittaa sulphidien, ammoniakin, bentseenin ja 

hiilidioksidin pitoisuutta 
10-1000ppm 7.5 5V 

RoboMall MG-811 Mittaa ilmasta vain hiilidioksidin pitoisuutta 
400-

10000ppm 
64 6V  

 

Taulukossa 4.1 on esitelty muutamia saatavilla olevia sensoreita, jotka sopivat 

hiilidioksidin mittaukseen. Useat hiilidioksidisensorit tarvitsevat toimiakseen oikean 
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lämpötilan. Tämän saavuttamiseksi sensoreihin on sisäänrakennettu lämpöä tuottava osa. 

Useat hiilidioksidisensorit vaativat tämän vuoksi 6V:n jännitteen. Arduino pystyy 

antamaan virtapiirille maksimissaan 5V jännitteen, joten tällaisen sensorin kanssa 

tarvittaisiin lisäksi transistori. DF MG-811 -hiilidioksidisensori toimii 5V jännitteellä, 

koska siinä on sisäänrakennettu osa, joka nostaa jännitteen 6V:hen. 

 

MQ-135 sensori mittaa hiilidioksidin lisäksi joitain muita kemikaaleja ilmasta ja palauttaa 

näistä vain yhden arvon, joka kuvaa niiden summaa. Tässä työssä kuitenkin halutaan 

selvittää huonekasvien vaikutusta ilmanlaatuun, joten hiilidioksidisensori on ehdottoman 

tärkeä, joten valitaan listan ensimmäinen sensori. 

 

Seuraavaksi järjestelmään halutaan kaasusensoreita, jotka mittaavat erilaisia haitallisia 

kemikaaleja ilmasta. Työssä halutaan mitata useiden haitallisten kemikaalien pitoisuuksia, 

joten kaasusensoreita hankitaan useampi. 

 

Taulukko 4.2. Kaasusensorit 

Kaasusensori Ominaisuuksia Tarkkuus Hinta (€) 

MissBirdler MQ-5 Mittaa metaania, alkoholia, vetyä 200-10000ppm 7 

RoboMall MQ-9 
Mittaa hiilimonoksidia ja helposti 

syttyviä kaasuja 
100-10000ppm 4 

MICS-2714 Mittaa typpidioksidia ja vetyä 
Typpidioksidi 50-

10000ppb, vety 1-
1000ppm 

11 

FamilyMall MQ-2 Mittaa savua, metaania, butaania 300-10000ppm 5 

MICS-4514 
Mittaa typpidioksidia, 

hiilimonoksidia ja muutamaa 
muuta kemikaalia 

Hiilimonoksidi 1-
1000ppm, 

typpidioksidi 50-
10000ppb 

14 
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Taulukossa 4.2 esitellyt kaksi ensimmäistä sensoria tekevät hyvän työn erilaisten kaasujen 

mittauksessa. Nämä 2 sensoria valitaan myös työssä käytettäviksi kaasusensoreiksi.  

 

Kolmella työhön valitulla ilmanlaatua mittaavalla sensorilla saadaan nyt mitattua ilmasta 

hiilidioksidia, metaania, alkoholia, vetyä, hiilimonoksidia ja helposti syttyviä kaasuja 

propaania ja butaania. Hiilidioksidisensori mittaa hiilidioksidia yksin ja arvo saadaan 

kalibroinnin jälkeen kaasun pitoisuutena ilmasta (ppm). Kaasusensorit sen sijaan mittaavat 

useaa kaasua yhdessä, mutta näistä saatava arvo ei ole aivan kaasujen pitoisuuksien 

summa. Kaasusensoreista saatavaa lukemaa voidaan pitää yleisenä arviona ilman 

likaisuudesta tiettyjen kaasujen suhteen. 

 

Taulukko 4.3.  Lämpötila- ja ilmankosteussensorit 

Lämpötila- ja 
ilmankosteussensori 

Ominaisuuksia Tarkkuus Hinta (€) 

Azdelivery DHT 
22/AM2302 

Toimii -40 - 80°C lämpötiloissa. 
Mittaa ilmankosteutta 0 – 100% 

RH (Relative humidity) 

± 0.5 °C, ± 
2% RH 

7 

ZIYUN High Accuracy 
Temperature and 

Humidity Pro 

5% RH ~ 99% RH, and -40 ℃ ~ 

80 ℃ 
± 0.3 °C, ± 

2% RH 
22 

 

Taulukossa 3 on esitelty muutamia saatavilla olevia lämpötila- ja ilmankosteussensoreita. 

Niiden tarkkuus kasvaa hinnan noustessa. Tähän työhön ei tarvita huipputarkkaa sensoria 

tätä varten, vaan ilman kaasujen pitoisuudet ovat tärkeämpiä, joten valitaan listan 

ensimmäinen sensori. 

 

4.2 Muut tarvittavat sensorit ja komponentit 

Edellä esiteltyjen sensoreiden lisäksi laitteeseen tarvitaan valoisuussensori, liikesensori ja 

Arduinoon sopiva USB-kaapeli. Näiden komponenttien lisäksi työhön tarvitaan 

apukaapeleita virtapiirin rakentamiseen, itse Arduino mikrokontrolleri. Tämä laite on 

kytkettynä tietokoneeseen, josta se saa virran ja voi lähettää lukemia eteenpäin. 
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Oven auki tutkimiseen rakennetaan toinen laite, johon tarvitaan toinen Arduino-

mikrokontrolleri. Laite mittaa oven auki tai kiinni olemista magneettikytkimen avulla, 

joten laitetta varten hankitaan magneettikytkin ja pieni magneetti, jonka voi teipata oveen 

kiinni. Tämä laite lähettää tietoa langattomasti tietokoneelle Bluetoothin avulla, joten 

siihen tarvitaan myös Bluetooth-moduuli. Langattoman tiedonsiirron protokollaksi valittiin 

Bluetooth, koska Bluetooth yhteys ei katkea pitkäkestoisissakaan mittauksissa ja sen pieni 

kantama ei ole haitaksi, kun laitteet ovat samassa huoneessa. Lisäksi laitteelle tarvitaan 

virtalähde, sillä se ei saa virtaa tietokoneelta.  

 

Tutkimuskysymykseen 3.1 voidaan vastata, että järjestelmään valitaan edellä esitellyt 

sensorit.  

 

4.3 Laitteen kokoonpano 

Arduino mikrokontrollerin ympärille rakennetaan edellä mainituista sensoreista virtapiiri, 

jossa kulkee 5V jännite. Virta tähän piiriin saadaan kannettavan tietokoneen USB-johdosta. 

Arduino pystyy lähettämään dataa tietokoneelle USB-sarjaväylän kautta. Tietokoneella on 

ohjelma, joka ottaa vastaan tiedon ja lähettää sen tietokantaan. Erilaiset sensorit on 

kytketty virtapiiriin siten, että Arduino pystyy lukemaan niistä tietoa. Suuri osa sensoreista 

on analogisia, eli ne päästävät läpi jonkin jännitemäärän, joka on Arduinon koodissa 

muutettava digitaaliseksi arvoksi.  

 

Lisäksi järjestelmässä on mukana laite, joka tutkii magneettikytkimen avulla, onko ovi tai 

ikkuna auki. Magneettikytkin päästää virtaa läpi, kun se on magneettikentän lähellä. Tämä 

laite toimii niin, että oveen teipataan kiinni pieni magneetti ja Arduinoon kytketty 

magneettikytkin oven viereen siihen kohtaan, missä magneetti on lähellä. Tämä moduuli 

lähettää tiedon kannettavalle tietokoneelle Bluetoothin kautta ja tietokoneen ohjelma ottaa 

tiedon vastaan. Kuvassa 4.1 on vielä esitelty järjestelmän toiminta kuvan avulla. 
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Kuva 4.4.1. Järjestelmän toiminta 

 

Arduino voidaan ohjelmoida tekemään erilaisia asioita kirjoittamalla koodia tietokoneella 

ja syöttämällä se sitten Arduinoon USB-kaapelin kautta. Tässä työssä Arduinon halutaan 

lukevan arvoja sensoreista, muutettavan ne analogisista arvoista hyödyllisiksi arvoiksi ja 

aina jonkin tietyn aikavälin välein lähettävän tiedot tietokoneelle. Tietoa ei tarvitse lähettää 

kovin usein, noin 30 sekunnin välein riittää, koska mitattavat parametrit muuttuvat hitaasti 

tai tätä tarkemmalla kellonajalla ei ole kovin paljoa väliä. Sensoreiden arvot mitataan 

useita kertoja ja niistä lasketaan keskiarvo, jotta kohinaa saadaan vähennettyä. 

 

Kuvassa 4.2 on esitelty, kuinka ilmanlaatua mittaavan laitteen eri komponentit kytketään. 

Arduino lukee lämpötila- ja ilmankosteussensorin arvoa digitaalisesti, joten se kytketään 

Arduinon digitaaliseen porttiin. Muiden sensoreiden arvot luetaan analogisesti, joten ne 

kytketään analogisiin portteihin. Toteutetussa järjestelmässä hiilidioksidia mittaava sensori 

siirretään toimimaan toiseen laitteeseen, jossa on myös magneettikytkin, sillä 

tietokoneeseen kytketyn laitteen virta ei riitä kaikkien kuuden sensorin toimintaan 

tarpeeksi hyvin.  
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Kuva 4.4.2. Laitteen kytkentäkaavio 

 

Kuvassa 4.3 näkyy ilmanlaatua mittaava päälaite. Laite on kytkettynä tietokoneeseen USB-

johdolla, jonka kautta se saa virtaa ja voi lähettää dataa.  

 

 
Kuva 4.4.3. Ilmanlaatua mittaava laite kiinni tietokoneessa 
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Kuvassa 4.4 on toinen järjestelmään kuuluva laite. Laite on kytketty lähelle ovea, jotta se 

voi magneettikytkimen avulla tutkia, onko ovi auki vai kiinni. Laitteessa on lisäksi 

Bluetooth moduuli ja hiilidioksidisensori. Hiilidioksidisensori on yritetty asettaa 

mahdollisimman korkealle, jotta sen data olisi mahdollisimman vertailukelpoista muiden 

sensoreiden dataan. Hiilidioksidisensori on noin 0,5m korkeudella ja muut sensorit noin 

1,5m. 

 

 
Kuva 4.4. Oven auki olemista mittaava laite, johon on myös kytketty hiilidioksidisensori 
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Kuva 4.4.5. Magneettikytkin ja magneetti 

 

Kuvassa 4.5 on magneettikytkin. Kytkin teipataan oven viereen ja samalle korkeudelle 

oveen teipataan magneetti. Näin kytkin päästää virtaa läpi, kun magneetti on lähellä oven 

ollessa kiinni ja ei päästä virtaa läpi, kun magneetti on kaukana oven ollessa auki. 

 

4.4 Sensoreiden kalibrointi 

Työssä käytetään neljää analogista sensoria, jotka vaativat kalibrointia: MQ-5, MQ-9, 

Hiilidioksidisensori sekä valoisuussensori. Työssä käytettävä liikesensori ei tarvitse 

kalibrointia, sillä se vain päästää virtaa läpi, kun se havaitsee liikettä. Myös 

magneettikytkin toimii samalla tavoin, eli kun magneetti on tarpeeksi lähellä se päästää 

virtaa läpi. 
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Kaasu- ja hiilidioksidisensoreiden arvot halutaan muuttaa volttimäärästä mitattavan aineen 

pitoisuudeksi (ppm) ilmassa. Jokaisella sensorilla on hieman erilainen sähkönjohtavuus 

ilman sisältäessä sama määrä mitattavaa ainetta. Sensoreiden läpi päästämä volttimäärä 

täytyy mitata joinain hetkinä ilman sisältäessä eri määrä mitattavaa ainetta, jotta voidaan 

piirtää käyrä. Tämän käyrän avulla voidaan sitten laskea kaikkia volttimääriä vastaava 

kemikaalin pitoisuus.  

 

Hiilidioksidisensorille yksi arvo on helposti mitattavissa, sillä ulkoilman kemikaalien arvot 

ovat hyvin mitattuja ja helposti saatavissa. Hiilidioksidin pitoisuus ulkoilmassa on noin 

400ppm. Toisen arvon mittaaminen sen sijaan on hankalaa. Oikeaoppisesti tämä tapahtuisi 

ostamalla kalibrointiin sopivaa kaasua tai luomalla tila, johon luodaan tiedettävissä oleva 

pitoisuus mitattavaa ainetta. Tämä ei kuitenkaan ollut työn puitteissa mahdollista. Tässä 

työssä sensoreiden kalibrointiin tarvittavana toisena arvona käytettiin yksinkertaisesti 

arvoa, joka oli ilmastoimattomassa huoneessa ihmisen ollessa sisällä ja oletettiin, että 

lukema oli noin 1000ppm.  

 

MQ-5 ja MQ-9 kaasusensoreiden mittaamien kaasujen pitoisuudet ovat ulkoilmassa lähes 

0. Näiden kahden sensorin kalibroiminen on kuitenkin hieman hankalaa, koska ne 

mittaavat useiden kaasujen pitoisuuksia ilmasta ja niiden antama arvo voi olla joskus sama 

erilaisessa ilmassa. Esimerkiksi MQ-5 sensori päästää läpi saman volttimäärän, jos ilmassa 

on 1000ppm alkoholeja tai 2000ppm hiilimonoksidia. Myös näiden kahden sensorin 

kalibrointi tässä työssä perustuu paljolti olettamukseen, että vietäessä sensorit 

ilmastoimattomaan tilaan, jossa on ihminen, lukema on noin 1000ppm. Tämä ei välttämättä 

ole oikein, mutta data on vertailukelpoista ja siitä saadaan selville, vaikuttaako huonekasvi 

mitattavan kaasun määrään. 

 

Valoisuussensorin arvot ovat muutettavissa lukseiksi tutkimalla volttimäärää esimerkiksi 

kahden lampun, joiden tuottama luksimäärä tiedetään, kanssa. Työssä valoisuussensori 

kuitenkin kalibroitiin niin, että sensori antaa lukemaksi noin 100 pimeydessä ja noin 700 

päivänvalossa. Näin valoisuuden arvoa on helppoa tarkastella samassa kuvaajassa kaasu- ja 

hiilidioksidisensoreiden kanssa. 
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Tutkimuskysymkseen 3.2 voidaan vastata, että sensorit tulisi kalibroida käyttäen niille 

soveltuvia kalibrointikaasuja tai rakentamalla tila, jonka kaasun pitoisuutta voidaan 

muuttaa ja pitoisuudet tunnetaan. Näin voidaan saada ainakin kaksi arvoa, jotka tarvitaan 

kalibrointiin. Tämä ei aina ole mahdollista, joten kelvollisen kalibroinnin voi saada aikaan 

mittaamalla arvoja erilaisissa tiloissa, kuten ulkona ja sisällä ilmastoimattomassa tilassa, ja 

arvioida kaasujen pitoisuuksia näissä. 

 

4.5 Järjestelmän ohjelmat 

Arduino alustan ohjelmointi tapahtuu C-kielellä. Koodia kirjoitetaan Arduino nimisellä 

ohjelmalla, jossa on Arduinolle sopivia kirjastoja. Seuraavaksi on esitelty osia työssä 

käytetystä Arduinon koodista sekä selostettu niiden toiminta. 

 

 

Kuva 4.6 Koodi liikesensorin toimintaan 

 

Kuvassa 4.6 on koodi, joka on liikesensorin toimintaan tarvittava funktio. Analogisen 

arvon lukeminen tapahtuu funktiolla analogRead, joka ottaa parametriksi Arduinon reiän, 

johon liikesensori on kytketty, tässä tapauksessa A2. Mikäli liikesensori havaitsee liikettä, 

se päästää läpi noin 3.3V virtaa. Mikäli sensori ei havaitse virtaa se päästää läpi noin 0V 

virtaa. Arduinon funktio analogRead lukee virran kokonaislukuna niin, että 0V = 0 ja 5V = 

1024. 3.3V muuntuu siis arvoksi 676. Funktiossa mitattua arvoa verrataan arvoon 200, joka 

on hyvä kynnysarvo, joka ei ole liian lähellä 0:a tai 676:ta, että virheellisiä mittauksia 

tapahtuisi. Globaaliin muuttujaan motion kirjoitetaan lopuksi 100, jos liikettä havaitaan. 

Funktiota kutsutaan joka sekunnin välein ja lopuksi kaikkien muiden arvojen kanssa myös 

arvo motion lähetetään eteenpäin ja asetetaan taas nollaksi. 
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Kuva 4.7 Koodi MQ5-sensorin toimintaan 

 

Kuvassa 4.7 on koodi, jossa on funktio MQ5-sensorin toimintaan. Sensorin volttimäärä 

luetaan funktiolla MGRead, joka on itse kirjoitettu funktio, joka lukee sensorin arvon 100 

kertaa 2 sekunnissa ja ottaa tästä keskiarvon. MGRead myös palauttaa arvon voltteina eli 

jakaa analogRead funktiolla saadun arvon 1024:llä ja kertoo 5:llä. Volttimäärä 

muunnetaan ilman kemikaalin ppm arvoksi yhtälön avulla, joka on saatu sensoreita 

kalibroitaessa. Lopuksi funktio palauttaa arvon merkkijonona.  

 

 
Kuva 4.8 Koodi laitteen pääohjelmaan 

 

Kuvassa 4.8 on koodi laitteen pääohjelma. Arduino kutsuu funktiota loop() koko ajan, 

tässä koodissa funktion suorittamisessa kestää 30 sekuntia. Funktiossa ensin odotetaan 24 

sekuntia ja liikesensorin arvoa luetaan aina sekunnin välein. Sitten kirjoitetaan kaikki arvot 

yhteen merkkijonoon pilkulla eroteltuina. Muiden sensoreiden arvojen lukemisessa kestää 
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2 sekuntia, paitsi digitaalisesti tapahtuvan DHT22 lämpötila- ja ilmankosteussensorin, 

joten funktio lähettää arvon aina 30 sekunnin välein. Lopuksi arvo kirjoitetaan 

tietokoneelle sarjaväylää pitkin Serial.print() funktion avulla. Tämän laitteen kirjoitus 

lopetetaan ”!”-merkkiin. Toisen laitteen, joka lähettää tietoa langattomasti Bluetoothin 

avulla, kirjoitus lopetetaan ”:”-merkkiin, jotta tietokone tietää, mitä tehdä datalla. Tämä 

tarkoittaa laitteen yhteydessä, että kun tietokoneella oleva ohjelma ottaa vastaan 

merkkijono, joka loppuu ”!”-merkkiin, se tietää, että sitä edellä tuli 6 arvoa tietyssä 

järjestyksessä pilkuilla eroteltuina. Aina, kun tietokone ottaa vastaan nämä arvot, se 

lähettää ne eteenpäin tietokantaan. 

 

Tietokoneella olevan ohjelman tarkoitus on voida avata sarjaväyliä tiedon 

vastaanottamiseen ja lähettää sitä eteenpäin tietokantaan. Ohjelma lisäksi lähettää 

käyttäjälle linkin viihtyvyyskyselyyn aina tietyin aikavälein. Ohjelmalla pystyy myös 

piirtämään kuvaajan halutuista mitatuista parametreista tietokannan datan avulla. 

 

Tietokoneella oleva ohjelma on kirjoitettu Qt-alustalla. Qt on erityisen hyvä 

käyttöliittymien tekemiseen. Qt-alusta toimii C++-kielellä. Qt-alustalla on paljon 

helppokäyttöisiä kirjastoja. Esimerkiksi sarjaväylän avaaminen tapahtuu koodin 4 avulla:  

 

 
Kuva 4.9 Koodi sarjaväylän avaamiselle tietokoneelle 

 

Kuvassa 4.0 on koodi sarjaväylän avaamiselle. Alussa luodaan muuttuja serial. Tähän 

tallennetaan uusi QSerialPort, joka on Qt:n sarjaväylille tarjoamaa kirjastoa hyödyntävä 

arvo. Sillä on sarjaväylille tyypillisiä ominaisuuksia, kuten baudinopeus, joka on 

tiedonsiirron nopeuteen käytettävä suure. Lisäksi kirjasto tarjoaa hyödyllisiä funktioita, 
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kuten readyRead(), joka kutsutaan aina kun dataa on luettavissa sarjaväylästä. Qt:n 

funktion connect avulla yhdistetään tässä tapauksessa QserialPortille tyypillinen signaali 

readyRead() ja itse kirjoitettu funktio readyRead(). Itse kirjoitetussa funktiossa 

readyRead() voidaan lukea sarjaväylästä dataa lauseella serial->readLine(). Sarjaväylän 

dataa lukiessa odotetaan, että kirjoitus päättyy joko ”!” tai ”:”. Sitten datasta erotellaan 

arvot saadun lopetusmerkin perusteella ja lähetetään tietokantaan.  

 

Arvojen lähettäminen SQL-tietokantaan (Structured Query Language) tapahtuu koodin 5 

avulla. Koodin 5 toimimiseksi on oltava jossain aiemmassa vaiheessa luotu yhteys 

tietokantaan käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla. 

 

 
Kuva 4.10 Koodi tiedon siirtämiselle tietokantaan 

 

Kuvassa 4.10 on koodi, jonka avulla tietoa voidaan siirtää SQL-tietokantaan tietokoneella. 

Koodissa käytetään hyväksi Qt:n tarjoamaa SQL-kirjastoa. Funktioon q.prepare() 

syötetään SQL-lause. SQL on toinen ohjelmointikieli, jonka avulla SQL-tietokantojen 

kanssa voidaan kommunikoida. INSERT lauseella tietokantaan voidaan kirjoittaa uusi rivi, 

jossa on tietyt arvot. Funktiolla q.bindValue() SQL-lauseeseen lisätään arvo oikeaan 

kohtaan. Taulukon muuttujaan Aika käytetään SQL:n sisäänrakennettua funktiota 

CURRENT_TIME(), joka yksinkertaisesti lisää arvoksi tämänhetkisen ajan. Lopuksi koodi 

lähetetään tietokannalle q.exec() funktiolla. Koodissa 5 tableNameText on haluttu 

tietokannasta löytyvä taulu, arvot[0-3] ovat laitteelta saadut kokonaislukuarvot, lampotila 

ja ilmankosteus laitteelta saadut liukulukua tarvitsevat arvot ja co2 ja magneetti toiselta 

laitteelta saadut arvot. Ohjelma tallentaa tiedot myös tiedostoon varmuuden vuoksi, jos 

nettiyhteys menee joskus poikki. Jos nettiyhteys menee poikki, ohjelma yrittää ottaa 

yhteyttä tietokantaan aina 30 sekunnin välein, kun uutta dataa on valmiina lähetettäväksi. 
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Työssä käytettävä SQL-tietokanta ottaa siis vastaan 9 arvoa: MQ5, MQ9. CO2, Liike, 

Valoisuus, Magneetti, Lampotila, Ilmankosteus ja Aika. MQ5 ja MQ9 arvoihin 

tallennetaan MQ5- ja MQ9-kaasusensoreiden antamat lukemat, CO2 arvoon tallennetaan 

hiilidioksidisensorin lukema. Lisäksi jokaiselle taulun riville lisätään automaattisesti ID, 

joka on aina 1 suurempi kuin edellisen rivin. Arvoista kuusi ensimmäistä ovat 

kokonaislukuja, Lampotila ja Ilmankosteus ovat liukulukuja. Ajan tallentamiseen käytetään 

Aikaleima muotoa.  

 

Ohjelmalla voidaan piirtää kuvaaja tietokannassa olevan tiedon avulla. Kuvaajaan voidaan 

piirtää mitkä tahansa kahdeksan mitattavaa arvoa sekä viihtyvyyskyselyjen tulokset 

samanaikaisesti. Arvoja voidaan tutkia myös toisten arvojen funktioina, esimerkiksi 

hiilidioksidiarvo y-akselilla ja lämpötila x-akselilla. Koodi 6 hakee tiedot tietokannasta 

järjestettynä käyttöliittymässä valitun arvon mukaan ja tallentaa ne nimettyihin listoihin.  

 

 
Kuva 4.11 Koodi tiedon hakemiselle tietokannasta 

 

Kuvassa 4.11 on koodi, jossa SQL-lauseen avulla haetaan tietoa tietokannasta.  SQL-

lauseessa käytetään hyväksi arvoja, jotka käyttäjä voi käyttöliittymässä syöttää. Näillä 

arvoilla käyttäjä päättää, mikä arvo tulee olemaan x-akselilla järjestettynä ja mistä taulusta 

tietoa haetaan. while(q.next()) on silmukka, joka käy läpi jokaisen tietokannan palauttaman 

arvon. Arvot muunnetaan oikean muotoisiksi ja kirjoitetaan niille nimettyihin listoihin. 
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Tämän jälkeen kuvaajan piirtäminen tapahtuu paljolti Qt:n valmista QChart-kirjastoa 

hyödyntäen. Kuvaajan piirtäminen yksinkertaisimmillaan tapahtuu kuvan 4.12 koodin 

avulla.  

 

 
Kuva 4.12 Koodi yksinkertaisen kuvaajan piirtämiseen 

 

Kuvassa 4.12 on koodi yksinkertaisen kuvaajan piirtämiseen. Kuvaajaan tarvitaan kaksi 

akselia ja QLineSeries, joka on lista, jossa on käyrän pisteitä. Tähän kopioidaan jostain 

aiemmin luodusta listasta, esimerkiksi mq5 arvoja for silmukan avulla. Tämän jälkeen 

kuvaajaan lisätään akselit ja käyrä. Akseleille asetetaan paikka ja käyttöliittymän objektiin 

scene lisätään kuvaaja. Toteutetussa ohjelmassa funktio kuvaajan piirtämiseen on noin 250 

rivin pituinen. Erona muun muassa akseleille asetetaan nimet, käyrille eri värit ja nimet 

selittämään mitä ne kuvaavat. Lisäksi ajan esittämiseen x-akselilla tarvitaan paljon 

muutoksia. 
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Kuva 4.13 Tietokoneella oleva ohjelma 

 

Kuvassa 4.13 on kuva ohjelmasta. Ohjelman vasemmassa laidassa on nappula, joka avaa 

konsolin. Konsolissa voidaan avata sarjaväyliä, luoda uusia tauluja tietokantaan ja valita 

mihin tauluun uutta dataa tallennetaan. Lisäksi viihtyvyyskyselyn vastaanottajan 

sähköpostiosoite voidaan asettaa konsolissa. Konsolin alapuolella on nappula, jonka avulla 

voi syöttää viihtyvyyskyselyiden tuloksia tietokantaan, jotta niitä voidaan tarkastella 

samassa kuvaajassa. Itse pääohjelma piirtää kuvaajan halutuista arvoista. Kuvassa 4.6 x-

akselin arvona on käytetty aikaa ja y-akselin arvona on käytetty ilmankosteutta. Y-akselille 

voidaan myös valita useampi arvo kerralla. Lisäksi on mahdollista ohittaa muutama 

ensimmäinen arvo, mikäli data koetaan huonolaatuiseksi sensoreiden lämpenemiseen 

kuluvan ajan takia. 

 

4.6 Työssä käytettävät kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut 

Työssä käytetään Amazonin tarjoamaa RDS (Relational Database Service) tietokanta 

palvelua tietojen tallennukseen. Tämä on Amazonin tarjoama palvelu, joka tarjoaa 

tietokantojen isännöimistä pilvessä. Tarjolla on useita vaihtoehtoja tietokantamoottoriin, 

esimerkiksi työssä käytettävä MySQL-tietokanta.  
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SmartSurvey on työssä käytettävän viihtyvyyskyselyn isännöivä palvelu. Tietokoneella 

oleva ohjelma lähettää linkin huoneen käyttäjän sähköpostiin tietyin aikavälein. Palvelu 

kerää dataa aina käyttäjän vastatessa kyselyyn ja tuloksia voi tarkastella SmartSurveyn 

tulokset sivulta, joka näkyy vain kyselyn luojalle. 
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5 SUORITETTAVAT MITTAUKSET JA NIIDEN TULOKSET 
 

5.1 Mittausten suunnittelu 

Laite viedään kahden eri ihmisen 2,3m*3,9m*3,0m kokoisiin työhuoneisiin noin kahden 

viikon ajaksi. Ajan on tärkeää olla ainakin useamman päivän pituinen, sillä mitattavien 

parametrien, kuten valoisuuden, vaihtelu on hidasta. Laite mittaa huoneesta ilman 

kemikaaleja ja ympäristön parametreja. Lisäksi käyttäjälle lähetetään viihtyvyyskysely 

kolme kertaa päivässä, aina kello 9.00, 12.00 ja 15.00. Käyttäjältä on tärkeää saada tietoa 

viihtyvyydestä useina eri kellonaikoina, sillä kysyttävät asiat, esimerkiksi lämpötila, voivat 

olla erilaisia eri aikoina. 

 

Alussa huoneen käyttäjä on huoneessa huonekasvin kanssa. Viikon jälkeen huonekasvi 

viedään pois huoneesta. Näin laitteella voidaan tutkia huonekasvin vaikutusta ilman 

kemikaaleihin. Voidaan myös vertailla, vastaavatko viihtyvyyskyselyn tulokset tähän. 

Käytettävä huonekasvi on kiinanruusu.  

 

Kuvassa 6 on kuva käytettävästä kasvista. Kiinanruusu on todella suuri verrattuna 

yleisimpiin huonekasveihin. 

 

 
Kuva 5.1. Kokeessa käytetty kiinanruusu 
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5.2 Mittaukset 

Ensimmäisessä mittauksessa laite vietiin huoneeseen ensin kahdeksi viikoksi huonekasvin 

kanssa. Sitten kasvi otettiin pois ja laite mittasi parametreja huoneesta vielä viikon. 

Huoneen käyttäjä ei ollut paikalla kovin paljoa, vain muutaman tunnin viikossa. 

Ensimmäisessä mittauksessa laite ei toiminut täysin oikein. Laitteelta ei riittänyt virtaa 

kaikkien sensoreiden toimintaan. Tämän takia hiilidioksidi- ja liikesensori eivät antaneet 

oikeellista dataa. Mittauksen aikana tietokone myös sammui ja käynnistettiin uudelleen, 

jonka takia kuvaajassa on muutaman päivän kokoinen aukko. 

 

Toisessa mittauksessa laite oli samankokoisessa huoneessa aluksi viikon kasvin kanssa ja 

sitten viikon ilman kasvia. Laitteeseen tehtiin pieniä muutoksia ja mittaus onnistui hyvin. 

 

Mittaukset suoritettiin rakennuksen kuudennen kerroksen huoneissa, joissa langaton 

verkko ei ollut kovin luotettava. Molemmissa mittauksissa verkko pätki usein ja dataan jäi 

paljon noin tunnin kokoisia aukkoja, etenkin yöaikaan. Kuvaajissa on käytetty dataa, joka 

tallennettiin tiedostoon ja siirrettiin myöhemmin tietokantaan, joten kuvaajissa ei ole 

aukkoja verkon pätkimisen vuoksi. 

 

5.3 Mittausten tulokset 

Kuvassa 5.2 näkyy ensimmäisen mittauksen valoisuus ja MQ9-sensoreiden mittausdata. 

Kasvi oli huoneessa kaksi viikkoa ja vietiin sitten pois viikon ajaksi. Kuvassa ajanhetki, 

jolloin kasvi vietiin pois, on esitetty vihreällä pystysuoralla viivalla. Kuvaajassa on aukko, 

koska tietokone sammui ja käynnistettiin uudelleen. MQ9-sensorin arvo pienenee aina 

päiväsaikaan ja kasvaa yöaikaan. Tämä voisi viitata siihen, että kasvi tekee työtä 

ilmanlaadun parantamiseksi aina silloin, kun sillä on auringon valoa. Todellisuudessa 

sensorin arvon muutokset pysyvät samanlaisina myös kasvin poistamisen jälkeen, joten 

tämä johtuu vain siitä, että rakennuksessa ilmanvaihtoa vähennetään yöaikaan. 
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Kuva 5.1 Ensimmäisen mittauksen valoisuus ja MQ9-sensorin lukemat 

 

Kuvassa 5.3 näkyy toisen mittauksen hiilidioksidi- ja liikesensorin arvot. Liikesensorin 

arvo on 100, kun se havaitsee liikettä ja 0, kun se ei havaitse liikettä. Toisessa mittauksessa 

kasvi oli aluksi huoneessa viikon ja vietiin sitten pois. Kasvia ei voida erottaa 

hiilidioksidisensorin datasta. Ihminen sen sijaan näkyy hyvin hiilidioksidiarvon nousuna. 

 

 

Kuva 5.2 Toisen mittauksen hiilidioksidi- ja liikesensoreiden lukemat 
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Kuvassa 5.4 kuvan 5.3 dataan on lisätty MQ9-sensorin arvo. Tämän mittauksen MQ9-

sensorin arvosta voidaan erottaa huonekasvin olemassaolo. Sensorin arvo lähtee 

nousemaan, kun kasvi viedään pois.  

 

 
Kuva 5.3 Toisen mittauksen hiilidioksidi-, liike- ja MQ9-sensoreiden lukemat 

 

MQ9 sensori mittaa ilmasta hiilimonoksidia, propaania ja butaania. Kasvi vaikutti ainakin 

yhteen kaasuista, joita sensori mittaa, mutta sensorin lukemasta ei voida päätellä, mihin 

kaasuista kasvin poistaminen vaikutti. Sen sijaan tuloksesta voidaan vain tulkita, että kasvi 

vaikutti ilman puhtauteen yleensä. 



 

35 

 

6 PARANNUSEHDOTUKSET JA PUUTTEET 
 

Järjestelmää voisi laajentaa niin, että järjestelmä mittaisi koko rakennuksen jokaisen 

huoneen parametreja yhtä aikaa. Jokaisessa huoneessa olisi yksi laite mittaamassa huoneen 

parametrejä. Nämä laitteet lähettäisivät tietoa eteenpäin ja yksi laite voisi kerätä kaiken 

tiedon ja lähettää sen tietokantaan. Näin vain yhden laitteen täytyisi olla kiinni 

tietokoneessa. Rakennuksen kaukaisimman huoneen laitteen langattomaan tiedonsiirtoon 

soveltuva moduuli ei todennäköisesti pystyisi kuitenkaan lähettämään tietoa tietokoneelle 

asti, joten laitteiden täytyisi käyttää toisiaan solmuina. Laitteista pitäisi rakentaa solmujen 

verkosto, jossa jokainen laite on valmiina ottamaan vastaan tietoa muilta ja lähettämään 

sitä eteenpäin muiden solmujen kautta. 

 

Työhuoneissa oleva WLAN-verkko (Wireless local area network) meni usein poikki, 

etenkin yöaikaan. Tietokoneeseen olisi voinut hankkia johdon langalliseen verkkoon 

liittymiseksi tai WLAN-verkon toimivuutta olisi voinut parantaa. Myös jonkin muun 

yhteyden käyttäminen olisi voinut olla mahdollista. Järjestelmän toimiminen kokonaan 

ilman tietokonetta saattaa olla haluttua joissain tilanteissa. Tämä olisi mahdollista 

hankkimalla laitteeseen Wi-Fi-moduuli, jonka avulla on mahdollista lähettää tietoa 

tietokantaan. Järjestelmän toimiminen ilman Internet yhteyttä olisi myös mahdollista 

esimerkiksi tallentamalla tiedot SD-kortille. Nämä ratkaisut poistaisivat myös tietokoneen 

yllättäen sammumisesta johtuvat ongelmat.  

 

Jotkin ihmiset tuulettavat huonettaan pitämällä ovea auki ja toiset taas avaavat ikkunan. 

Tämän tutkimiseen pitäisi olla useampi magneettikytkinlaite, joka lähettää tietoa eteenpäin 

langattomasti. Tämän lisäämiseen järjestelmään tarvittaisiin laite huoneen jokaiseen oveen 

ja ikkunaan, joka tutkii sen tilaa. Lisäksi ohjelmakoodia pitäisi muuttaa ottamaan vastaan 

dataa usealta eri laitteelta, jotka viestivät langattomasti. Myös tietokannan rakennetta tulisi 

muuttaa, jotta siihen voidaan tallentaa mitkä ovet tai ikkunat olivat auki tai kiinni. 

 

Ilmanlaatua mittaavien sensoreiden hinta tai saatavuus asettaa rajoitteita työlle. 

Esimerkiksi bakteereita ja viruksia sekä hometta mittaavat sensorit olisivat voineet olla 

hyödyllisiä työlle, sillä ne vaikuttavat huoneilman laatuun suuresti, mutta niitä ei ole 

helposti saatavilla. Radioaktiivisia aineita mittaavat sensorit ovat todella kalliita, tosin niitä 
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ei tähän työhön halutakaan. Laitetta voidaan parannella lisäämällä erilaisia sensoreita ja 

mittaamalla useampia eri asioita. 
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7 YHTEENVETO 
 

Tämän kandidaatintyön tavoitteena oli selvittää, miten huonekasvit vaikuttavat 

ilmanlaatuun ja viihtyvyyteen. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä ilmanlaatu ja viihtyvyys on 

ja rakennettiin laite, jolla näitä voidaan mitata. Seuraavana vastataan tutkimuksessa 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja esitellään design sciencen käyttöä työssä.  

 

7.1 Tutkimuskysymykset 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen vastattiin, että huoneilmasta tulee mitata tärkeäksi 

havaittujen kaasujen pitoisuuksia. Esimerkiksi WHO:n tai jonkin muun ympäristöviraston 

määritelmät ovat hyviä. 

 

Toiseen tutkimuskysymykseen vastattiin, että viihtyvyys koostuu neljästä osa-alueesta: 

lämpötilallinen, akustinen ja visuaalinen viihtyvyys sekä huoneilman laatu. Näitä voidaan 

mitata objektiivisesti sensoreilla tai subjektiivisesti kysymällä ihmisiltä. 

 

Työ keskittyi paljon itse järjestelmän suunnitteluun ja rakentamiseen eli 

tutkimuskysymykseen 3. Työssä suunniteltiin laite, joka mittaisi edellä mainittuja asioita 

viihtyvyydestä ja ilmanlaadusta sensoreiden avulla. Sensorit kalibroitiin antamaan 

hyödyllistä dataa. Lisäksi järjestelmään kuului kannettava tietokone ja ohjelma, joka lähetti 

dataa tietokantaan.  

 

7.2 Design science 

Työssä käytettiin design science tutkimusmenetelmää apuna järjestelmän rakentamisessa. 

Design sciencessa ensin tuli määritellä ongelma. Ongelmana oli sisäilman laadun ja 

viihtyvyyden mittaus. Ongelma on tärkeä, koska huono sisäilman laatu aiheuttaa ihmisille 

terveyshaittoja.  

 

Tavoitteita ratkaisulle oli, että mitataan ilmasta ainakin osaa WHO:n tärkeäksi 

määrittelemistä kaasuista. Lisäksi mitataan osaa viihtyvyyteen liittyvistä neljästä osa-

alueesta subjektiivisesti kyselyllä ja objektiivisesti sensoreilla.  
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Ongelman ratkaisuun suunniteltiin ja rakennettiin järjestelmä, jossa sensorit mittaavat 

huoneesta dataa ja se lähetetään tietokantaan. Tämä on design sciencessa mainittu artifakti. 

Lisäksi järjestelmään kuuluu huoneen käyttäjälle lähetettävä viihtyvyyskysely. Järjestelmä 

pystyi keräämään dataa sensoreilla ja se voitiin esittää kuvaajana. 

 

Artifakti mittaa useita tärkeäksi todettuja asioita. Joidenkin sensoreiden kalibrointi ei ollut 

täydellistä, mutta data on vertailukelpoista. Artifaktista saataisiin aina parempi, mitä 

enemmän sensoreita siihen hankittaisiin.  

 

Työ keskittyi pääosin laitteen suunnitteluun ja rakentamiseen. Laitteen rakentamiseen 

liittyvät valinnat on esitelty. Työn tuloksiin kuului myös mittaukset ja tiedonhakua 

ilmanlaadusta ja viihtyvyydestä. 
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LIITE 1.  Viihtyvyys kyselylomake 

1. Mitä mieltä olet huoneen lämpötilasta 

Liian kylmä 

Vähän liian kylmä 

Sopiva 

Vähän liian kuuma 

Liian kuuma 
 

2. Mitä mieltä olet huoneen ilman raikkaudesta 

Tunkkainen 

Vähän tunkkainen 

Ei tunkkainen eikä raikas 

Vähän raikas 

Raikas 
 

3. Mitä mieltä olet huoneen ilmankosteudesta 

Liian kuiva 

Vähän liian kuiva 

Sopiva 

Vähän liian kostea 

Liian kostea 
 

4. Mitä mieltä olet huoneen valoisuudesta 

Liian pimeä 

Vähän liian pimeä 

Sopiva 

Vähän liian valoisa 

Liian valoisa 

 

 


