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1 KOHDETIEDOT
1.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Konstin taidepäiväkoti
Puusepänkatu 3
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell
sisäympäristöasiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Group, Engineering
Elli Laine, sisäilma-asiantuntija (DI), RTA-pätevyys
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija

1.2

Työn kuvaus ja taustat

Konstin päiväkoti on rakennettu 1983 ja sitä on laajennettu 2009. Tontilla on myös erillinen entinen
talonmiehen asunto, joka on nyt päiväkodin käytössä. Tämä rakennus tutkittiin myös.

1.3

Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin talon pohja- ja ilmanvaihtopiirustukset.

1.4

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihdon toimivuutta ja kuntoa tulevaa peruskorjaushanketta varten. Eniten ongelmia on koettu päiväkodin vanhalla osalla.

2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Ilmanvaihtokoneen puhtaus ja mahdolliset vuotokohdat tarkastellaan aistinvaraisesti. Lisäksi tarkastetaan suodattimien kunto ja puhtaus sekä mineraalivillakuitujen esiintyminen äänenvaimennusmateriaalina. Ilmanvaihtokanavien puhtaus tarkastetaan pistokoemaisesti päätelaitteiden (venttiilien)
kohdalta. Ilmanvaihtokoneen käyntiaikoja verrataan tilojen käyttöaikoihin.
Ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmamäärät mitataan käyttäen mikromanometriä, balometria ja/tai kuumalanka-anemometria. Mikromanometrillä voidaan mitata päätelaitteen paine-ero ja siitä laskea
päätelaitteen ohi kulkevan ilman virtausnopeus. Paine-eron mittaus suoritetaan päätelaitteesta laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Balometri on mittauslaite, jolla voidaan mitata tulo- ja poistoilman
virtausnopeus suoraan päätelaitteen päältä. Kuumalanka-anemometrilla voidaan mitata ilman virtausnopeus ilmanvaihtokanavasta.
Tuloilman määrän tulee olla käytön aikana vähintään 6 ltr/s/hlö julkisissa tiloissa ja työpaikoilla tai
0,35 l/s/m2 asunnoissa (Asumisterveysasetus 2015). Joissain tapauksissa tiloissa voidaan hyväksyä
myös 4 ltr/s/hlö, jos sisäilman laatu pysyy muiden annettujen toimenpiderajojen (esim. hiilidioksidi ja
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kuidut) sisällä. Lisäksi ilmamäärät eivät saa tilakohtaisesti poiketa yli 20 % suunnitteluarvoista. Ilmanvaihdon tulee täyttää rakennusajankohtana voimassa olleet Suomen rakentamismääräyskokoelman D2-osan määräykset.
Tilojen tulo- ja poistoilmamäärät tulee olla tasapainossa toisiinsa nähden. Epätasapaino aiheuttaa
painesuhteiden kasvua ulkoilmaan nähden, joka voidaan selvittää paine-eroseurantojen avulla.

2.1

Käytetty laitteisto

Tutkimusmenetelmä
Paine-ero- ja ilmavirtamittaukset

Laite: tyyppi/malli
TSI Velocicalc Plus 9565
TSI Airflow PVM610
TSI Alnor, Loflo Balometer, Model
6200, kalibroitu 4/2019

Virhemarginaali tai selitys
Tarkkuus: ±1 Pa ±0,1 % (TSI
Velocicalc).
Ilmavirtojen mittaus ilmanvaihtolaitteista laitevalmistajien ohjeiden
mukaisesti.

3 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
3.1

Ilmanvaihtokoneet ja niiden toiminta päiväkodissa

Rakennuksessa on koneelliset tulo-poistoilmanvaihtokoneet. Ilmanvaihtokoneet ovat rakennusaikaisia eli vanhan osan kone vuodelta 1983 ja laajennuksen kone vuodelta 2009. Entisessä asunnossa
on painovoimainen ilmanvaihto. Ilmanvaihtokoneiden palvelualueet ovat seuraavat:

-

LIK-1 vanha osa

-

LIK-2 keittiötilat vanhalla osalla

-

TF/PF 301 laajennusosa

3.1.1 Vanha osa, LIK-1
Vanhan osan ilmanvaihtokone on PM-ilma Oy:n valmistama. Ilmanvaihtokoneesta tehdyt havainnot
(kuvat alla):
•

koneen suodattimien paine-eron ilmaisumittarista on hävinnyt ilmaisuaine

•

palopelti sulkeutuu koneen sammuessa

•

suodatinkehikossa on ilmavuotoa kehikon yläosassa

•

tuloilmakammion pohjalla on näkyvissä ilmavuotoja (siitepölyä)

•

koneessa on lämmöntalteenottokennosto, kenno on hieman pölyinen

•

koneen puhallin on hihnapuhallin, hihna on nyt kunnossa

•

puhallinkammion seinämille on lisätty äänenvaimennusmattoa

•

puhallinkammiossa on jonkun verran pinttynyttä likaa

•

poistoilman suodatus on G3 tasoa

•

suodatinkehikoista alempi heiluu hieman, ei ole täysin tiivis

•

suodattimet on vaihdettu 9.9.2019, poistoilman suodatin jo on melko pölyinen

•

äänenvaimennuskammioon on vaikea päästä, tarkastus onnistuu vain koneen päältä

•

äänenvaimennuksena on käytetty mineraalivillaa eikä sitä ole suojattu

•

ilmanvaihtokanavan tarkastusluukulle ei ole pääsyä
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•

ilmanvaihtokanavissa on avoimia mittausreikiä, joista voi aiheutua ohivuotoja

•

konehuoneen seinillä olevien äänenvaimennuseristeiden päät ovat avoimet

•

raitisilman lämpötila on +4 C
̊ , poistoilman +22 C
̊ ja jäteilman +11 C
̊

•

konetta voidaan käyttää joko automaatilla, täysteholla tai puoliteholla

•

tuloilma on suunnitellusti täysteholla 1,8 m3/s ja puoliteholla 0,9 m3/s

•

eräästä konehuoneen kanavasta mitattiin ilmamääräksi 383 ltr/s

•

raitisilman ottoaukot (LIK-1 ja LIK-2) ovat sivuoven katoksessa, laudoituksen alla

•

laudoituksessa on ilman kululle tehty ritilä; katoksen yläpohjassa ei ole mineraalivillaa

•

raitisilman nopeus aukolla on 8,0 m/s, keittiön koneelle nopeus on 4,3 m/s

Kuva 1. Vanhan osa ilmanvaihtokoneen LIK-1 yleiskuva, takana
on ilmanvaihtokone 2 (nuoli).

Kuva 2. Paine-eron ilmaisuaine on hävinnyt koneen mittarista.
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Kuva 3. Palopelti on kiinni. Ylemmässä suodatinkehikossa on ilmavuotoa.

Kuva 4. Suodatinkehikon yläosa ei ole täysin tiivis. Kehikon tiiviste ei yllä kammion oven seinämään asti alaosastaan.

Kuva 5. Suodatinkammion pohjalla näkyviä ohivuotoja.

Kuva 6. Koneen lämmöntalteenoton kennostoa.
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Kuva 7. Koneen hihnapuhallin on kunnossa.

Kuva 8. Puhallinkammion seinämille on lisätty äänenvaimennusmattoa.

Kuva 9. Puhallinkammiossa näkyvää pinttynyttä likaa.

Kuva 10. Poistoilman suodatuskehikot, alempi kehikko
heiluu hieman.

Kuva 11. Poistoilmansuodattimet ovat pölyiset. Suodatusmatto on G3 tasoa. Nuoli osoittaa alempaa suodatuskehikkoa, joka on vielä koneessa paikoillaan.

Kuva 12. Äänenvaimennuksena on käytetty mineraalivillaa, villan ja reikäpellin välistä puuttuu suojakangas.
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Kuva 14. ilmanvaihtokanavissa on jonkun verran avoimia
mittausreikiä, joista aiheutuu ohivuotoja.

Kuva 16. Ilmanvaihtokoneiden säätökytkimet.

Kuva 15. Konehuoneen seinillä on ääneneristystä. Eristeiden päät ovat avoimet.

Kuva 17. Raitisilman ottoaukot vanhoille koneille on katoksen laudoituksen takana. Isompi ottoaukko lienee koneelle LIK-1 ja pienempi keittiötilojen koneelle LIK-2. Katoksessa ei ole mineraalivillaa.

Kuva 18. Tuloilman ritilä laudoituksessa.
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Kuva 19. Ulkoseinässä olevia tuloilman aukkoja.

3.1.2 Keittiötilat LIK-2
Keittiötiloihin on oma tuloilmakoneensa LIK-2. Ilmanvaihtokoneesta tehdyt havainnot (kuvat alla):

•

suodattimen paine-eromittari oli kunnossa

•

koneessa on vesikiertoinen lämmityspatteri, joka on likainen

•

lämmityspatterin puhdistaminen on käytännössä mahdotonta

•

suodatinkehikko saadaan ulos koneen pohjassa olevan pienen raon kautta, koneen muu
puhdistaminen on mahdotonta

•

koneen suodattimena on G3 tason suodatusmatto, joka on jo todella pölyinen (huonepölyä?)

•

koneen suunnitellut ilmamäärät ovat täysteholla 700 ltr/s ja puoliteholla 350 ltr/s

•

koneen ilmamäärät mitattiin yläpohjassa kulkevista kanavista konehuoneen luukun kohdalta

o tuloilma 276 ltr/s
o poistoilma 215 ltr/s

Kuva 20. Yleiskuvaa ilmanvaihtokoneesta LIK-2.

Kuva 21. Koneen LIK-2 kanavistoa.
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Kuva 22. Paine-eromittari on kunnossa eikä suodatinvaihdon tarvetta oli tällä hetkellä.
Kuva 23. Koneen suodatinkehikko (nuoli) on pienen raon
takana koneen alla.

Kuva 24. Suodatin on ihan pölyssä

Kuva 25. Suodatus on G3 luokan tasoa.
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Kuva 26. Suodattimessa on ohivuotoja

Kuva 27. Lämmityspatterissa on likaa.

Kuva 28. Äänenvaimennuskammio, ritilän takana vaikuttaa olevan suojaamatonta mineraalivillaa.

Kuva 29. Äänenvaimennusta kanavassa.
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Kuva 31. Etualalla on keittiötilojen PP-2, suunnitteluarvo
0,7 m3/s. Taka-alalla lienee LIK-1 koneen poistoilmaaukko.

Kuva 30. Ilmavirtaus oli 2,9 m/s

3.1.3 Laajennusosa TF/PF 301
Laajennusosan IV-kone on melko uusi Pamon Oy:n valmistama Kair Power 5000-VP-A merkkinen
ilmanvaihtokone. Ilmanvaihtokoneesta tehdyt havainnot (kuvat alla):
•

koneessa on pussimalliset suodattimet raitisilmalle sekä poistoilmalle

•

koneen vieressä olevan lapun mukaan, suodattimet on vaihdettu viimeksi 9.9.2019, ainakin
tuloilmasuodattimet vaikuttavat likaisilta

•

kone on varustettu LTO-kennolla sekä lämmityspatterilla, jotka ovat puhtaat

•

LTO-kammion oven yläosan tiivisteessä on jonkun verran likaa

•

LTO-kammion pohjalla on hieman kuivuneita vesijälkiä, vedenpoisto on toteutettu vesiputkin
lattiakaivoon

•

puhallin ei sisällä vaihdettavia osia, kuten hihnoja

•

puhallinkammiossa on hieman siitepölyä ja hyönteisten jäämiä, mikä viittaa siihen, että suodatuksessa on joskus ollut epätiiveyskohtia; nyt niitä ei havaittu

•

raitisilmakammiossa on tarkastusluukku, kammiossa on hieman likaa nurkissa

•

raitisilman ottoaukossa on pieneläinverkko ja aukko on kohtuullisen puhdas

•

palopellit sulkeutuvat koneen sammuessa

•

tuloilmakanavat ovat puhtaat eikä äänenvaimennuksessa ole käytetty mineraalikuituja

•

poistoilmakanavassa on hieman pölyä

•

raitisilman lämpötila on +2 C
̊ , tuloilman +18 C
̊ , poistoilman +22 C
̊ ja jäteilman +11 C
̊

•

koneessa on taajuusmuuttajat: tuloilma 38,0 Hz, poistoilma 54,8 Hz

•

tuloilma on suunnitellusti 1,2 m3/s ja poistoilma -1,0 m3/s

•

kanavien läpiviennit iv-konehuoneesta on palosuojattu asianmukaisesti

•

poistoilmakanavan ilmamäärä mitattiin PRA-315 venttiilistä: -198 ltr/s (7,1 Pa, a=5)

•

tuloilman ilmamäärä mitattiin PRA-400 venttiilistä: +475 ltr/s
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Kuva 32. Yleiskuva laajennuksen IV-koneesta. Vedenpoisto on toteutettu lattiakaivoon.

Kuva 33. Koneen kammiot. Sininen nuoli kuvastaa raitista
tuloilmaa ja punainen nuoli lämmintä poistoilmaa.

Kuva 34. LTO-kenno ja suodattimet. Kammion seinämässä on äänenvaimennusmattoa.

Kuva 35. Suodattimet ovat ns. F7 pussisuodattimia. Ne on viimeksi vaihdettu 9.9.2019.
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Kuva 36. LTO-kammion pohjalla hieman kuivuneita
vesijälkiä.

Kuva 37. LTO-kammion oven yläosan tiivisteessä on likaa.

Kuva 38. Poistokammio LTOn jälkeen, ennen puhallinta

Kuva 39. Poistoilman pussisuodatin

Kuva 40. IV-koneen puhallin ei sisällä vaihdettavia
osia, kuten hihnoja

Kuva 41. Puhallinkammiossa on vähän hyönteisten jäänteitä
sekä siitepölyä.
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Kuva 43. Raitisilmakammion tarkastusluukku.

Kuva 42. IV-koneen lämmityspatteri on puhdas.

Kuva 44. Raitisilmakammion nurkissa on hieman likakertymiä.

Kuva 45. Raitisilman ottoaukossa on ritilä, jossa on hieman lehtiä.

Kuva 46. Raitisilmakanava on puhdas.

Kuva 47. Tuloilmakanava on puhdas.
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Kuva 48. Äänenvaimennus on ritilän takana, se ei
sisällä mineraalikuituja.

Kuva 49. Poistoilmakanavassa on hieman pölyä.

Kuva 50. Tuloilman taajuusmuuttaja.

Kuva 51. Kanavan läpivienti iv-konehuoneesta on palosuojattu
asianmukaisesti.

3.2

Pääte-elimien ja kanavien puhtaus päiväkodissa

Vanhan puolen tuloilman pääte-eliminä on vanhemmat suorakaiteen muotoiset ritilät, jotka on sijoiteltu lähekkäin toisiaan. Tuloilma on pääosin suunnattu poispäin läheisestä poistoilma-aukosta, tosin
tilassa 29 näin ei ole, jolloin osa tuloilmasta voi kulkeutua suoraan poistokanavaan.
Laajennus-osan tuloilman pääte-eliminä on Haltonin TKB, TLB/TLC 200 tai ULA, ja poistoilman
pääte-eliminä TLB 200 tai URH. Tilan 58 tuloilman kammiossa oleva ritilää ei ole kiinnitetty, mikä
aiheuttaa pientä kolinaa ilmavirran liikuttaessa sitä. Myös paine-eroletkut olivat irti.
Keittiön pääte-eliminä on System Jevenin huuvat, joiden kautta myös tuloilma tulee. Tiskikoneen
kohdalla oleva huuva eroaa uunien ja keskikorokkeen huuvista.
Vanhan osan tilassa 25 ei ole ollenkaan ilmavaihdon pääte-elimiä. Tilan ovissa on siirtoilmaventtiilit.
Vanhan osan pyykinpesun (wc-tilan 4 yhteydessä) toisesta tuloilman pääte-elimestä puuttui tiivistysnauha.
Pääte-elimien ja kanaviston puhtautta arvioitiin aistinvaraisesti avaamalla muutamia pääte-elimiä (3
kpl poistokanavia ja 1 kpl tulokanavia laajennuksen osalta sekä vanhalta osalta 1kpl poistokanavia
ja 1 kpl tulokanavia). Poisto- tuloilmakanavissa oli vain vähäisesti pölyä.

- 15 -

IV-tutkimusraportti | Konstin päiväkoti
Työnumero: 500407

Kuva 52. Vanhan osan pääte-elimiä: vasemmalla poisto
ja oikealla tulo.

6.7.2020

Kuva 53. Tuloilman jakokammio.

Kuva 55. Nukkumatilan 29 tuloilma on suunnattu suoraan
poistoilman pääte-elintä (nuoli) kohden.
Kuva 54. Tuloilman pääte-elimessä on hieman pölyä.

Kuva 56. Keittiön huuvat ovat System Jevenin valmistamia JCE-huuvia.

Kuva 57. Tiskauksen yläpuolella on hieman erilainen kondenssihuuva.

- 16 -

IV-tutkimusraportti | Konstin päiväkoti
Työnumero: 500407

6.7.2020

Kuva 58. Huuvan tuloilmayksikkö.

Kuva 59. Huuvan poistoilman syklonirasvanerottimet.

Kuva 60. Kuiva-ainevarastossa 36 on poistona URH-100.
Pääte-elin on puhdas.

Kuva 61. Kuiva-ainevaraston 36 tuloilmaventtiili on lähes
irti, ja alaslasku ei ole tiivistetty kunnolla.

Kuva 62. Laajennusosan TLB poistoilman pääte-elin.

Kuva 63. Pääte-elin on takaliitännällä, kanavan koko 200
mm.
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Kuva 1. TLB pääte-elimien äänenvaimennusmateriaali,
jossa ei ole kuituja.

Kuva 65. Tilan 58 tuloilman pääte-elimessä oleva ritilä on
irti ja kolisee hieman.

Kuva 66. Vanhan osan tilassa 25 ei ole ilmanvaihdon
pääte-elimiä.

Kuva 2. Väliovessa on siirtoilmaritilä, oven alapuolella ei
ole ilmarakoa.

Kuva 69. Pyykinpesun tuloilman pääte-elimestä puuttuu
tiivistysnauha.

Kuva 3. Pyykinpesutilan poistojen pääte-elimet olivat vaikeasti saavutettavissa. Kuivauskoneiden poistoilma on
asennettu kiinni poistoilmakanavaan.
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Kuva 70. Kuiva-ainevaraston poistoilmakanava on puhdas.
Kuva 71. WC-tilan 70 (laajennusosa) poistoilmakanavan
puhtaus on kohtuullinen.

Kuva 72. WC-tilan 65 (laajennusosa) poistoilmakanavan
puhtautta.

Kuva 73. Saman pääte-elimen yksi haara on tulpattu.
Tulppauksessa on pölykertymää.

Kuva 74. Tilan 76 poistoilman kammiossa on jonkun verran pölyä.

Kuva 75. Tilan 58 tuloilmakanava on puhdas.
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Ilmamäärämittaukset päiväkodissa

Ilmamääriä mitattiin kaikilta ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueilta alla olevan pohjakuvan mukaisesti.
Osassa tiloja pääte-elimet olivat lähellä kaappeja, seinää tai muita koneita, minkä vuoksi ilmamäärien mittaus huppumittarilla oli mahdotonta (esim. pyykinpesutila). Laajennusosassa muutamassa
TLB/TLC pääte-elimessä mittausletkut olivat saavuttamattomissa, minkä vuoksi niitä ei pystytty mittaamaan. Tehtyjen ilmamäärämittausten tulokset on taulukoitu pohjakuvan alapuoliseen taulukkoon.

48

43
70

79

54

58

74

12

käytävä
leikkisali 1

4
eteinen 1

ryhmätila
7

76

61

wc

5

80
36

56 57
59

lepotila

25
leikkisali 2

29
65

64

eteinen 2

67

Kuva 76. Pohjakuvaan on merkitty mitatut tilat. Laajennusosa on merkitty punaisella viivalla.

Taulukko 1. Vanhan osan tilojen ilmamäärämittaukset sekä suunnitteluarvot ja niiden erotusprosentit. Mittaukset suoritettiin pääasiassa balometrillä, muutamat paine-eromittarilla (P).* mittauksen tiellä oli kaappi, kattolamppu tms. 1 mittauksesta puuttuu yhden pääte-elimen arvo (ei päästy mittaamaan). Yksi lepotila mitattiin
sekä täysteholla että puolikkaalla teholla.

Tila
wc-tila 4
pyykinpesu
lepotila 5
eteinen 1
ryhmätila 7*
ryhmätila
lepotila 12
lepotilan 12 viereinen wc-tila
lepotila
leikkisali 1*
leikkisali 2*
käytävä
liikuntavarasto 48
pukuhuone 43
pukuhuoneen wc-tila 44
eteinen 2
lepotila 29
kuiva-ainevarasto 36

Tulot (ltr/s)

Poistot (ltr/s)

ei tuloja
+33
+40
ei mitattu*
+102
+70
+78
ei tuloja
+61 / +32
+1261
+471
+76
+18
+30
ei tuloja
+13,5
+63
+7,5

-7
ei mitattu*
-68
-18P
ei mitattu*
-83
-103
-23,5
-20 / -9,6
-145
-271
ei poistoja
-8,5
-47
-9
ei poistoja
-74
-2,5P
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Suunniteltu,
v.1982 (ltr/s)
- / -15
+18 / -20
+45 / -45
+37 / -15
+73 / -73
+45 / -45
+63 / -63
- / -46
+63 / -63
+100 / -92
+40 / -40
+110 / +20 / -20
+20 / -99
- / -30
+30 / +33 / -33
+10 / -5

Erotus (%)
- / -53
+83 / -11 / +51
- / +20
+40 / +56 / +84
+24 / +63
- / -49
-3 / -68
+261 / +58
+181 / -331
-31 / -10 / -58
+50 / -53
- / -70
-55 / +91 / +124
-25 / -50
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Taulukko 2. Keittiön ilmamäärämittaukset sekä suunnitteluarvot ja niiden erotusprosentit. Mittaukset suoritettiin paine-eromittarilla. Mittauksien aikana ei ollut ns. emännän kytkin päällä.

Tila
huuva 1, uunit
huuva 2, keskellä
huuva 3, tiskari
yhteensä

Tulot (ltr/s)
+35
+91
+35
+161

Poistot (ltr/s)
-61
-190
-44
-295

Suunniteltu (ltr/s)
+230 / -250
+330 / -350
+100 / -100

Erotus (%)
-85 / -76
-73 / -46
-65 / -56

Taulukko 3. Laajennusosan ilmamäärämittaukset sekä suunnitteluarvot ja niiden erotusprosentit. Mittaukset
suoritettiin paine-eromittarilla tai balometrillä (B). * mittausletkut eivät olleet käden ulottuvilla, L mittausletkut
eivät välttämättä olleet kunnolla kiinni.

Tila

Tulot (ltr/s)

neuvottelutila 78+79 B
lepotila 74
ryhmätila 76
wc-tila 70 B
käytävä 59 ja 57 B
wc-tila 61 B
wc-tila 62 B
toimistotila 56 B
ryhmätila 54
lepotila 58
ryhmätila 67
eteinen 64 B
wc-tila 65 B

3.4

Poistot (ltr/s)

+94
+95
+112
+21
+47
ei tuloja
ei tuloja
+19
+66
+29L
+86
+46
+20

-84
-12L
-64
-24
ei poistoja
-18
-21
-25
ei mitattu*
ei mitattu*
-17L
ei poistoja
-30

Suunniteltu
(ltr/s)
+160 / -160
+110 / -100
+110 / -100
+30 / -60
+80 / - / -20
- / -20
+30 / -30
+70 / -50
+110 / -100
+110 / -100
+40 / +30 / -60

Erotus (%)
-41 / -48
-13 / -88L
+1 / -36
-30 / -60
-41
-10
+5
-37 / -17
-6 / ei mitattu
-73L / ei mitattu
-22 / -83L
+15
-33 / -50

Entisen asunnon ilmanvaihto ja ilmamäärät

Asunnossa on painovoimainen ilmanvaihto. Asunnon sisäilma oli selvästi tunkkaisempi kuin isommassa päiväkodin rakennuksessa. Ikkunoista puuttuivat korvausilmaventtiilit, ja ikkunoiden tiivisteet oli asennettu kokonaan ympäri ilman korvausilmarakoa.
Saunan tilassa oli nyt jokin polttouuni. Saunan sisäseinän venttiilit olivat kiinni ja ulkoseinän ilmanvaihtoreikä oli kokonaan auki, ilman venttiiliä (kts. kuva). Tässä venttiilissä oli tuloilmaa +5 ltr/s.
Mitattiin muutamien venttiilien ilmamäärät. Ilmamäärät on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 4. Asunnon ilmamäärät tiloittain.

Tila, kohta
iso tila, ulko-ovesta oikealla
varasto
wc
pesuhuone
sauna, lattian raja

Venttiili
URH-125
tulo, 100

a / k / paine
+5 / 2,73 / 3 Pa
+10 / - / 5 Pa

täysin auki

- 21 -

Ilmamäärä
-4,7 ltr/s
+3-4 ltr/s
+3,5 ltr/s
0 ltr/s
+5 ltr/s
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Kuva 55. Entinen asuntorakennus.

Kuva 56. Yleiskuva entisestä asunnosta, iso työskentelytila.

Kuva 57. Ison tilan kaappisyvennyksessä oleva ilmanvaihtokanava.

Kuva 58. Poistoilmaventtiili on mallia URH-125.

Kuva 59. Varaston kulmassa oleva venttiili.

Kuva 60. Varaston tulo, +3…+4,5 ltr/s.
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Kuva 61. Saunan kiinni olevat venttiilit.
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Kuva 62. Lattian rajassa olevassa ilmanvaihtoputkesta
puuttuu venttiili, +5 ltr/s.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET
Laajennusosan ilmanvaihtokone on uusi, eikä siinä havaittu suurempia korjaustarpeita. Ilmanvaihtokanavat olivat erittäin puhtaat. Suodattimet tulisi vaihtaa useammin (vähintään kaksi kertaa vuodessa), minkä yhteydessä voidaan suorittaa tarvittavat puhdistustoimet (raitisilma- ja puhallinkammioiden pohjat sekä LTO-oven tiivisteen yläosa).
Vanhan osan ilmanvaihtokone LIK-1 on pääosin hyvässä kunnossa, mutta äänenvaimennuskammioissa on kuitulähteitä, jotka tulisi suojata. Tällä hetkellä mineraalivilla on pelkästään reikäpellin takana. Lisäksi suodatinkehikoissa on jonkun verran ilmavuotoja johtuen kehikoiden epätiiveyksistä.
Ilmavuodot lisäävät koneen kammioiden likaantumista sekä päästävät pienempiä hiukkasia läpi sisäilmaan. Ilmanvaihtokanavissa on avoimia mittausreikiä, joista on jonkun verran ohivuotoa, mikä
puolestaan vähentää sisään puhallettavan tuloilman määriä. Suodatinkehikkojen tiivistykset ja pienemmät korjaustyöt (kammioiden puhdistukset ja mittausreikien tulppaukset) voidaan suorittaa seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä. Muutamille tarkastusluukuille ei ole pääsyä, ellei kulje ilmanvaihtokoneen ylitse. Kaikkien luukkujen luokse tulisi olla pääsy ilman, että on vaara vaurioittaa ilmanvaihtokonetta.
Vanhan osan ilmanvaihtokoneiden raitisilman ottoaukot sijaitsevat ulkokatoksen sisällä. Se vähentää lumen ja veden pääsyä raitisilmakanavaan, mutta onko ilman saanti riittävää? Ilman virtausnopeus raitisilma-aukoilla ylittää suositellun 2 m/s (keittiön kone reilu 4 m/s ja muut tilat 8 m/s). Yläpohjassa oleva pöly voi tällöin kulkeutua raitisilmakanavaan. Yläpohjassa ei kuitenkaan ole kuitulähteitä.
Vanhan osan keittiötiloihin on oma ilmanvaihtokoneensa LIK-2, joka sijaitsee samassa konehuoneessa kuin LIK-1. Ilmanvaihtokone on huonokuntoisin, sillä sen puhdistettavuus on käytännössä
mahdotonta. Koneessa on pieni rako, jota kautta suodatin voidaan vaihtaa. Lämmityspatteri on likainen, mutta sille ei ole erillistä puhdistusluukkua. Toinen tarkastusluukku on yläpohjassa, josta on
pääsy äänenvaimennuskammioon. Äänenvaimennusmateriaali vaikuttaa olevan pelkän reikäpellin
takana, kuten koneessa LIK-1. Materiaali tulee suojata, mutta työtä hankaloittaa tarkastusluukun
sijainti yläpohjatilassa.
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Rakennuksen ilmamääriä mitattiin kaikkien kolmen eri ilmanvaihtokoneen alueilta: vanha osa, keittiö
ja laajennusosa. Vanhan osan ilmamääriä verrattiin vanhaan vuoden 1982 suunnitteluarvoihin. Tilojen ilmamääriä on todennäköisesti nostettu laajennuksen yhteydessä. WC- ja varastotiloissa ilmamäärät olivat turhan pienet: mm. wc-tilassa 4 pääte-elimet olivat täysin kiinni, mikä aiheuttaa myös
vinkuvaa ääntä. Yhden lepotilan toinen poistoilman pääte-elin ei imenyt ollenkaan.
Keittiötilojen ilmanvaihdon pääte-elimet on uusittu laajennuksen yhteydessä vuonna 2009. Keittiön
ilmanvaihtokone on kuitenkin vanha. Keittiön ilmamäärät ovat alle suunnitteluarvojen, tosin mittaus
tehtiin koneiden käyttöaikojen ulkopuolella ja emäntä-kytkimen ollessa poissa päältä. Keittiön pintaalaan suhteutettuna ilmamäärät ovat riittävät: +3,7 ltr/s/m2 ja -6,7 ltr/s/m2.
Laajennusosan ilmamäärät ovat pääosin suunnitteluarvojen rajoissa. Muutamissa TLB/TLC-mallisissa pääte-elimissä mittausletkut ovat liian kaukana jakokammiossa, ettei niihin ylety. Lisäksi muutamissa tiloissa mittauksen paine-ero on kovin pieni, mikä voi viitata mittausletkun olevan irti. Näiden
tilojen pääte-elimet tulee avata ja mittausletkujen kiinnitys tarkistaa sekä asettaa letkut niin, että niihin pääsee helpommin käsiksi. Tilan 58 tuloilman jakokammion ritilä on myös irti ja aiheuttaa tilaan
pientä kolinaa tuloilmavirran heiluttaessa ritilää kanavaa vasten.
Rakennuksen ilmanvaihto puolittuu päiväunien aikaan noin klo 11.55-14.00. Puolituksen ansiosta
ilmanvaihdon humina pienenee selvästi, mutta ilmamäärät voivat olla liian alhaiset, kun tilat ovat
tällöin käytössä. Suositellaan lepotilojen hiilidioksidimäärän seurantaa vähintään viikon ajanjaksolle,
kun tilat ovat normaalikäytöllä.
Ilmanvaihtokanavien puhtaus tarkistettiin pistokoemaisesti vanhalta sekä uudelta puolelta. Pääteelimet ovat täysin puhtaat. Kanavissa ja pääte-elimien jakokammioissa on lievää pölykertymää.
Muita pienempiä havaintoja pääte-elimistä: Kuiva-aineiden varastossa 36 olevan tuloilman pääteelimestä puuttuu säätöventtiili. Tuloilmakanavan suulla on erillinen ritilä, joka on osittain irti. Lisäksi
kanavan ja alaslaskun välistä rakoa ei ole tiivistetty asianmukaisesti. Pyykinpesutila 4: ainakin toisesta tuloilman pääte-elimestä puuttuu tiivistys. Lepotilan 29 tuloilma on osittain suunnattu suoraan
poistoilman pääte-elintä kohden. Tämän tilan tuloilmavirtaukset tulee suunnata poispäin poistoilman
pääte-elimistä, jotta raikas tuloilma ehtii huuhdella tilan kokonaan.
Leikkitilojen vieressä on pieni tila 25, jossa ei ole ollenkaan ilmanvaihdon pääte-elimiä. Tämän tilan
ilmanvaihto toteutuu väliovien (2 kpl) siirtoilmasäleikköjen kautta.
Entisen asunnon ilmanvaihto on heikkoa, mikä on tyypillistä painovoimaiselle ilmanvaihdolle. Ilma
vaihtuu ainoastaan lämpötilaeron ja tuulen vaikutuksesta. Rakennus on yksikerroksinen, jolloin ns.
savupiippuefektikin on pienenpää kuin korkeammissa rakennuksissa.

5 JATKOTOIMENPITEET
Suositellaan seuraavia toimenpiteitä eri ilmanvaihtokoneille. Kaikkien ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdot tulee tehdä vähintään kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin.
LIK-1, vanhan osa:
•

suodatinkehikkojen tiiveyden parantaminen ilmavuotojen vähentämiseksi

•

äänenvaimennusmateriaalina olevan mineraalivillan suojaaminen äänenvaimennuskammioissa

•

kammioiden pohjien puhdistaminen suodatinvaihtojen yhteydessä

•

kanavissa olevien avoimien mittausreikien tulppaaminen asianmukaisesti
- 24 -
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•

muutamille tarkastusluukuille kulkutien asentaminen mahdollisuuksien mukaan (koneen yli
menevä kulkusilta)

•

raitisilman ottoaukon suurentaminen / sijoittaminen avoimemmin (laudoituksen kohdalla
oleva ritilä on melko pieni)

LIK-2, keittiötilat:
•

harkittava koneen uusimista, sillä nykyisen koneen puhdistettavuus on heikko ja kone sisältää kuitulähteitä
o

vaihtoehtoisesti nykyisen koneen äänenvaimennusmateriaalina olevan mineraalivillan suojaaminen äänenvaimennuskammioissa

o

nykyisen koneen kammioiden puhdistaminen mahdollisuuksien mukaan (ei puhdistusluukkua)

TF/PF 301, laajennus:
•

puhallinkammion ja raitisilmakammion pohjien ja LTO-kammion oven yläosan tiivisteen puhdistaminen seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä

Ilmamäärien mittaukset päiväkodilla (vanha ja uusi osa):
•

vanhalla osalla poistoilmamäärien kasvatus mahdollisuuksien mukaan wc- ja varastotiloissa
(ainakin wc 4, wc 44, wc lepotilan 12 vieressä, varastotilat 36 ja 48 sekä numeroimattoman
lepotilan toisen poistoilman pääte-elimen tarkistus)

•

ilmamäärien säädöt suunnitteluarvojen mukaisiksi laajennusosalla: wc-tilat 65 ja 70, käytävät
57 ja 59, toimistotilan 56 tuloilma, tilan 76 poistoilma ja tila 78+79

•

laajennusosan TLB-merkkisten mittausletkujen kiinnityksien tarkistus / letkujen esillelaitto
pääte-elintä avaamalla: tilat 58, 54 poisto, 67 poisto, 74 poisto
o

tilan 58 tuloilman jakokammiossa olevan ritilän kiinnitys ja paineletkujen mittausyhteen lisääminen

•

lepotilan 29 tuloilman suuntaaminen poispäin lähellä olevista poistoilman pääte-elimistä

•

pyykinpesutilan 4 tuloilman pääte-elimien tarkistus ja ainakin toiseen pääte-elimeen tiivistyksen lisääminen

•

suositellaan CO2-seurantaa lepotiloissa (ilmanvaihto on puoliteholla noin klo 12-14 äänenvoimakkuuden pienentämiseksi)

Entisen asunnon ilmanvaihtoa voisi parantaa vähentämällä uusien ikkunoiden tiivistystä. Entisessä
asunnossa on suositeltavaa ikkunatuulettaa niinä aikoina, kun tiloissa on enemmän ollut käyttöä.
Ilmanvaihdon riittävyyttä voisi seurata hiilidioksidimittauksin normaalina käyttöaikana.
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Raportin toimitti teille
RKM Group Oy / RKM Engineering
Y-tunnus: 1892257-2
info@rkmgroup.fi

____________________________
Elli Laine
Sisäilma-asiantuntija (DI),
Rakennusterveysasiantuntija
elli.laine@rkmgroup.fi

Tiedot ajankohtaisten lakisääteisten verojen ja maksujen suorituksista sekä vastuuvakuutustiedot voitte tarkistaa tilaajavastuu.fi palvelusta.
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