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1 KOHDETIEDOT
1.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Killan koulu
Sarvimäentie 35
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell, sisäympäristöasiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Elli Laine, sisäilma-asiantuntija (DI), RTA-pätevyys
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija
Antti Salonen, rakennus- ja sisäilmatekninen asiantuntija (DI), RTA

1.2

Työn kuvaus ja taustat

Killan koulu on rakennettu 1983.

1.3

Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin talon pohja- ja ilmanvaihtopiirustukset sekä vanhat mittauspöytäkirjat.

1.4

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihdon toimivuutta ja kuntoa tulevaa peruskorjaushanketta varten. Seuraavissa tiloissa on ilmoitettu olevan sisäilmaan viittavia oireita tai riittämätön ilmanvaihto: kuraattori ja terveydenhoitajan tilat sekä aula, väestönsuoja, esikoulun tilat (entinen kirjasto),
teknisen työn tilat sekä opettajienhuoneen ns. aulatila. Näitä tiloja on otettu mukaan ilmamäärien
mittauksiin.

2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Kaikki koulun ilmanvaihtokoneet on käyty läpi aistinvaraisesti. Koneiden kuntoon ja puhtauteen on
kiinnitetty huomioita. Lisäksi ilmanvaihtokanavien äänenvaimennuskammioita on tutkittu IV-kuvauksella.
Eri tilojen ilmanvaihtoa on mitattu pistokoemaisesti. Ilmamäärämittaukset on keskitetty tiloihin, joissa
on esiintynyt oireilua tai ilmanvaihto on tuntunut tehottomalta käyttäjien mielestä. Ilmamäärämittaukset on suoritettu joko Airflow PVM610 -mikromanometrillä tai Trotec TA300 -kuumalanka-anemometrillä suoraan tuloilmakanavasta.
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3 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
3.1

Ilmanvaihtokoneet ja niiden toiminta

Rakennuksessa on koneelliset tulo-poistoilmanvaihtokoneet. Suurin osa ilmanvaihtokoneista on rakennusaikaisia eli vuodelta 1983. IV-koneet ovat paikalla tehtyjä I-laite Oy:n koneita. Ilmanvaihtokoneiden palvelualueet ovat seuraavat:

-

TK1/PK1 opetustilat

-

TK2 keittiö

-

TK3/PK3 ruokasali

-

TK4/PK4 liikuntasali

-

TK5 ja PK5 puku- ja peseytymistilat

-

TK6/PK6 vanha asunto

Ilmanvaihtokoneet 1, 3, 4 ja 6 on varustettu regeneratiivisella lämmöntalteenotolla. Keittiöön on vain
tuloilmakone, poistot menevät huippuimuroiden kautta. Puku- ja peseytymistiloihin omat erilliset tuloilma- ja poistoilmakoneensa (TK5 ja PK5). Suodattimina on F5-luokan suodattimet, jotka on vaihdettu viimeksi 18.7.2018. TK6 on uudempi ilmanvaihtokone (Enervent pegasos eco xl ece), jossa on
F7-luokan pussisuodattimet.

3.1.1 Vanhemmat tulo/poistokoneet (TK1, TK3, TK4)
Ilmanvaihtokoneissa TK1, TK2 ja TK3 on yhteinen raitisilman ottoaukko. Vastaavasti IV-koneissa
TK4, TK5 ja TK6 on yhteinen raitisilman ottoaukko. Raitisilma-aukot ovat puhtaat.
Ulkoilman lämpötila oli tutkimushetkellä -4 °C. Tuloilmakoneessa 1 tuloilman lämpötila oli LTO-kiekon jälkeen +5 °C ja jälkilämmityspatterin jälkeen +16 °C. Poistuvan ilman lämpötila oli 21 °C ja
LTO-kiekon jälkeen 0 °C.
Ilmanvaihtokoneissa 1, 3 ja 4 havaitut puutteet, jotka on osin esitelty myös alla olevissa kuvissa:
-

kaikissa ilmanvaihtokoneissa on vain esisuodattimet, jotka olivat erittäin likaiset / pölyiset,
mitkä kuristavat ilmavirtoja ja voivat pienentää tilakohtaisia ilmamääriä

-

ilmanvaihtokoneiden suodatinkammioissa havaittiin ohivuotoa

-

ilmanvaihtokoneiden äänenvaimennusmateriaalia ei ole suojattu suojakankaalla ja ne voivat
toimia kuitulähteinä. Äänenvaimentimina toimivat IV-koneiden lamelliäänenvaimentimet reikäpeltilevyillä sekä kammioäänenvaimennus reikäpellillä.

-

LTO-kiekkojen tiivisteenä on mineraalivillaa, josta voi irrota kuituja

-

TK1 puhallinkammion tarkastusluukun alin kiinnitys osittain rikki, jolloin luukku jää helposti
hieman auki ja aiheuttaa ohivuotoa

-

PK1 poistokanavan tarkastusluukussa on ilmavuotokohta IV-huoneeseen (yläosa)

-

PK3 kanavaan on lisätty vaahtomuovia äänenvaimennukseksi, osa niistä osittain irti

-

TK3:n LTO-kiekossa on mahdollinen laakerivika äänen perusteella

-

TK3:n kiilahihnassa on alkavaa hapertumista, PK3:n hihna on melkein poikki (3 halkeamaa)

-

TK3:n LTO-kiekon jälkeinen tarkastusluukku on huonosti kiinni, mistä voi syntyä ohivuotoja
(alhaalla oikealla)

-

TK4:n LTO-kiekon yläpuolella on avonaista mineraalivillaa
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-

kanavaäänenvaimentimien mineraalivillassa oli ohentumaa eli kuituja on karannut sisäilmaan, ohentuman myötä äänenvaimennus ei toimi niin hyvin

-

TK4, TK5 ja TK6:n raitisilman ottoaukon säleikkö on osittain rikki sekä raitisilmakammiossa
oleva lattiamatto on osittain irti alustastaan

Kaikissa ilmanvaihtokoneissa palopellit sulkeutuvat kiinniollessa.

Kuva 1. Yleiskuva ilmanvaihtokoneesta TK3.

Kuva 2. Poisto- ja tuloilman suodattimet olivat todella pölyiset / likaiset.

Kuva 3. Tuloilmankoneen 1 suodatinkehikko, suodattimen puhdaspuoli näkyvissä.

Kuva 4. Suodatinkehikkojen ylä- ja alaosia ei oltu tiivistetty, ja niissä havaittiin epätiiveyskohtia.
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Kuva 5. Äänenvaimennuskammio.

Kuva 6. Äänenvaimennusvilla on vain reikäpellin takana,
suojakangas puuttuu.

Kuva 7. PK3-koneen hihnassa on halkeama, joka on lähes poikki.

Kuva 8. LTO-kiekon tiiviste on mineraalivillainen eli mahdollinen kuitulähde.

Kuva 10. Kanavaäänenvaimentimen mineraalivillassa oli
ohentumaa. Mineraalivilla on vain reikälevyn takana.
Kuva 9. Ilmanvaihtokoneen TK4 LTO-kiekon yläpuolella
on avonaista mineraalivillaa.
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Kuva 11. Tuloilmakoneen TK4 raitisilmakammion matto
on irti.

Kuva 13. Raitisilmakanava TK6:lle on jonkun verran pölyinen.
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Kuva 12. Raitisilmakammiossa on hieman irtoroskia.

Kuva 14. TK4:n, TK5:n ja TK6:n tuloilman säleikkö on
osittain rikki. Säleikössä ei ole jyrsijät estävää verkkoa.
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Kuva 15. Ilmanvaihtokoneiden TK1, TK2 ja TK3 raitisilman ottopaikka on puhdas ja hyväkuntoinen.

3.1.2 Keittiön tuloilmakone TK2
Keittiöön on oma tuloilmakoneensa TK2, poistoilmanvaihto tapahtuu huippuimureiden kautta. Äänenvaimennusmateriaalissa on kosteusjälkiä sekä sen suojakangas on rikki. Tuloilmakammion
pohja on märkä. Suodatinkehikon alta on ilmavuotoja, ja tuloilman suodatin on likainen. IV-koneen
hihna on hyväkuntoinen.

Kuva 16. Äänenvaimennuseristeessä on kosteusjälkiä.
Suojakangas on rikki alaosasta.

Kuva 17. TK2 esisuodatin on likainen.

-7-

IV-Tutkimusraportti | Killan koulu
Työnumero: 500186

10.1.2019

3.1.3 TK5 ja PK5
Liikuntasalisiivessä on erilliset tulo- ja poistoilmanvaihtokoneet. Näissä koneissa ei ole lämmöntalteenottoa, tuloilma lämpiää patteriston avulla. TK5 koneen sisäpinnat ovat pahoin hapettuneet.
TK5-koneen hihnassa on selkeä halkeama.

Kuva 19. TK5 hihnassa on halkeama, joka on lähes
poikki.

Kuva 18. Yleiskuva tuloilmakoneesta 5.

Kuva 20. TK5 pinnat ovat kärsineet kosteudesta ja hapettuneet.

Kuva 21. TK5:n lämmittimessä on hapettumaa.
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3.1.4 Uudempi TK/PK6
Vanhan asunnon puolelle on asennettu uudempi Enerventin tulo/poistoilmanvaihtokone (tyyppi: Pegasos eco XL ECE). Ilmanvaihtokone on varustettu LTO-kiekolla. Ilmanvaihtokoneessa on pienet
F7-luokan suodattimet, jotka olivat todella likaiset. Ilmanvaihtokoneessa ei havaittu kuitulähteitä.

Kuva 22. Ilmanvaihtokoneen 6 yleiskuva.

Kuva 23. Suodattimissa on runsaasti lehtiä ja irtolikaa.
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Ilmamäärämittaukset

Tilojen ilmamääriä mitattiin pistokoemaisista eri IV-koneiden alueilta. Alla olevissa taulukoissa on
mitatut ilmamäärät, suunnitteluarvot sekä henkilömäärät, joille mitattu tilavuus riittää (rakennusaikaisten ja nykyaikaisten määräysten mukaan). Pohjakuvissa mitatut tilat on merkitty sinisellä.
Taulukko 1. Ilmamäärämittaukset, niiden riittävyys ja suunnitteluarvot 1.kerroksen tiloissa. * poistoilmaventtiili asennettu
alle säätötaulukon, k-arvo ei ole laskettavissa. Tummennetut ilmamäärät alittavat suunnitteluarvot yli 20 %. Vuoden 1978
D2:n mukaan opetustiloissa riittää 3 l/s henkilöä kohden, nykymääräysten mukaan tulisi olla 6 l/s henkilöä kohden.

Tila

1.058
1.056
1.001
1.002
1.028
Toimisto
(T)
1.052
1.052B
1.125
1.127

Ilmamäärät
yhteensä (l/s)

Suunnitteluarvot
(m3/h -> l/s)

+101 / -32
ei mitattavissa / *
+97 / -74
+123 / *
+50 / *
siirtoilma / -12

±400 -> ±111
±400 -> ±111
±400 -> ±111
±400 -> ±111
±280 -> ±78
-

+141 / -92

+600/-550 ->
+167/-153
±160 -> ±44
±400 -> ±111

+150 / -36
ei mitattavissa / -30
+120 / -112

Kuva 24. Mitatut tilat on merkitty sinisellä värillä, 1.krs.
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Poikkeama
suunnittelusta
(%)
-9 / -71
-13 / -33
+11 / -36 / -

Ilmamäärän
riittävyys (hlöä)
3 l/s*hlö
6 l/s*hlö
33
16
32
16
41
20
16
8
4
2

-16 / -40

47

23

- / -32
+8 / +1

50
40

25
20
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Taulukko 2. Ilmamäärämittaukset, niiden riittävyys ja suunnitteluarvot 2.kerroksen tiloissa. Tummennetut ilmamäärät alittavat tai ylittävät suunnitteluarvot yli 20 %. Vuoden 1978 D2:n mukaan opetustiloissa riittää 3 l/s henkilöä kohden, nykymääräysten mukaan tulisi olla 6 l/s henkilöä kohden.

Tila

2.041
2.001
2.002
2.025
2.024
Vanha asunto

Ilmamäärät
yhteensä (l/s)

Suunnitteluarvot
(m3/h -> l/s)

Poikkeama
suunnittelusta
(%)

+107 / -26
+102 / -66
ei mitattavissa / -45
+26 / -24
siirtoilma / -34
+114 / -140

±400 -> ±111
±400 -> ±111
±400 -> ±111
-120 -> -33
-40 -> -11
painovoimainen

-4 / -77
-8 / -41
- / -59
-21 / -27
- / +209
-

Ilmamäärän
riittävyys (hlöä)
3 l/s*hlö
6 l/s*hlö
35
34
8
38

17
17
4
19

Kuva 25. Mitatut tilat on merkitty sinisellä värillä, 2.krs.

Pääosin tila 2.024 toimii varastona, mutta välillä sielläkin on läksykerhoa. Tilaan 2.024 tuloilma tulee
siirtoilmana tilasta 2.025. Tilojen välinen ovi on kuitenkin tukittu kaapeilla molemmissa tiloissa, jolloin
siirtoilman tulo oven kautta hankaloituu.
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Kuva 27. Ovessa on siirtoilmaventtiili (nuoli). Kaapin ja
oven välissä on pieni rako.

Kuva 26. Kaappien takana on tilojen 2.024 ja 2.025 välinen
ovi.

4 JOHTOPÄÄTÖKSET
4.1

Ilmanvaihtokoneet

Rakennusaikaiset ilmanvaihtokoneet ovat jo teknisen käyttöikänsä päässä (35 vuotta vanhoja) ja
niiden kunto on välttävä/heikko. Ne eivät täytä nykyisiä määräyksiä ilmamäärien ja suodatusasteen
suhteen. Uudempi Enerventin ilmanvaihtokone TK6 on sen sijaan vielä käyttökelpoinen. Siinä on
nykymääräysten mukaiset F7-luokan pussisuodattimet, eikä se sisällä kuitulähteitä. TK6:n suodattimet tulee vaihtaa vähintään kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useamminkin.
Kaikissa vanhemmissa ilmanvaihtokoneissa (TK1-TK5) on kuitulähteitä. Äänenvaimennusmateriaali
on vain reikäpellin takana ilman suojakangasta. LTO-kiekon tiivisteenä sekä LTO-kiekon yläosassa
on avointa mineraalivillaa. Kanavaäänenvaimentimissa oleva mineraalivilla on ohentunut, kun sitä
on karannut ilmavirran mukana sisätiloihin. Sen sijaan pääte-elimissä ei havaittu kuitulähteitä. Uudemmassa TK6 IV-koneessa ei havaittu kuitulähteitä. Vanhojen IV-koneiden kuitulähteet tulee poistaa: äänenvaimennusmateriaali tulee suojata suojakankaalla, LTO-kiekon tiivistysmateriaali vaihtaa
sekä kanavaäänenvaimentimet vaihtaa uusiin, joissa ei ole mineraalivillaista äänenvaimennusmateriaalia.
Vanhoissa ilmanvaihtokoneissa on vain F5-luokan esisuodatin, jotka ovat lisäksi likaisia/pölyisiä.
Suodattimien vaihtoväliä tulee lyhentää, koska esisuodattimet likaantuvat nopeammin.
Muutamissa kiilahihnoissa on halkeamia ja ne voivat katketa (TK3, PK3, TK5). Huonokuntoiset hihnat tulee vaihtaa uusiin.
Tuloilmakone TK2 sijaitsee suoraan raitisilma-aukon edessä ja on saanut kosteutta raitisilman mukana. Kosteusrasitusta tulee vähentää, koska äänenvaimennusmateriaali voi mikrobivaurioitua kastuessaan.
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Tuloilmakoneessa TK5 ei ole lämmöntalteenottoa, mikä ei ole energiatehokasta. Samoin poistoilmakoneen PK5 lämpimästä poistoilmasta ei saada lämpöenergiaa talteen. Tuloilmakoneen TK5 sisäpinnat ovat selvästi hapettuneet.
Ilmanvaihtokanavisto on puhdas ja hyväkuntoinen. Ilmanvaihdon pääte-elimissä ei ole kuitulähteitä.
Vanhojen tuloilmaventtiilien ilmamäärämittaukset on hankala suorittaa.

4.2

Ilmamäärämittaukset

Tuloilmamäärät mitattiin kanavista ilmamäärän nopeuden mittarilla. Osa kanavista oli niin hankalasti
alaslasketun katon sisäpuolella, että mittausta ei pystytty suorittamaan ilman suurempia purkutöitä.
Entisen kirjaston tiloissa oli uudet tuloilmaventtiilit, joista mittaus tehtiin paine-eron avulla. Poistoilmamäärät mitattiin myös paine-eron avulla. Osa poistoilmaventtiileistä oli kuitenkin säädetty niin ’pienelle’, että ne olivat säätötaulukon alapuolella. Tästä syystä niille ei voitu laskea k-arvoa ja sitä kautta
ilmamääriä.
Suurimmassa osassa mitatuista tiloista on liian vähän poistoilmaa. Tilojen 1.001, 1.052, 1.058,
1.125, 2.001, 2.002, 2.025 ja 2.041 poistoilman määrä on alle 20 % suunnitteluarvoista, mikä tekee
tilat ylipaineisiksi. Tilojen 1.002, 1.028 ja 1.056 poistoilman määriä ei puolestaan voinut laskea venttiilien säätöjen takia – oletuksena näissäkin tiloissa poistoilman määrät ovat liian alhaiset. Poistoilman määriä tulee lisätä niin, että ne ovat suunnitteluarvoissa sekä tilat ovat lievästi alipaineiset ulkoilmaan nähden.
Tuloilmamäärät ovat paremmin suunnitteluarvoissa. Rakennusaikana on ollut käytössä Rakentamismääräyskokoelma D2 vuodelta 1978, jossa vaaditut tuloilman määrät opetustiloissa on ollut 3 l/s per
henkilö. Nykymääräyksissä tuloilman määrä on tuplaantunut. Tuloilman määrät ovat sopivat rakennusaikaisten määräysten mukaan, mutta voivat tuntua riittämättömiltä nykykäytäntöihin verrattuna.
Tilat 2.024 ja 2.025 on suunniteltu varastotiloiksi. Tiloja käytetään läksykerhon tiloina, etenkin tilaa
2.025, johon on lisätty oma tuloilmakanava. Tilan 2.024 tuloilma on suunniteltu tulevan siirtoilmana
tilasta 2.025 välioven ritilän kautta. Väliovi ei kuitenkaan ole käytössä, minkä vuoksi oven eteen on
molempiin tiloihin laitettu kaappeja. Siirtoilman saanti onkin epävarmaa, vaikka kaappeja on jonkin
verran irrotettu väliovesta. Tilan 2.024 käytävän ovessa ei ole tuuletusrakoa.
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5 JATKOTOIMENPITEET
Suositellaan vanhojen IV-koneiden ja kanavaäänenvaimentimien vaihtoa kokonaisuudessaan lähivuosien aikana. Lisäksi etenkin tuloilman pääte-elimet on suositeltavaa vaihtaa uudempiin, joita on
helpompi säätää ja mitata.
Kiireisinä toimenpiteinä suositellaan:
-

kaikkien koneiden suodattimien vaihtoa

-

kiilahihnojen uusimista koneissa TK3, PK3 ja TK5

-

raitisilma-aukkoihin jyrsijäverkon asentaminen

-

ainakin tilojen 1.001, 1.052, 1.058, 1.125, 2.001, 2.002, 2.025 ja 2.041 poistoilmamäärien
lisääminen, niin että tilat ovat tasapainossa ulkoilmaan nähden ja poistoilmamäärät ovat
suunnitteluarvoissa

Jos vanhat koneet halutaan säilyttää, niille tulisi toteuttaa seuraavat peruskorjaukset:
-

suodatinkasettien tiivistykset ylä- ja alaosista

-

äänenvaimennusmateriaalin suojaaminen reikäpellin takaa (IV.koneissa ja kanavaäänenvaimentimissa)

-

LTO-kiekkojen tiivistemateriaalin vaihto

-

LTO-kiekkojen yläpuolella olevan mineraalivillan suojaaminen

-

TK3:n LTO-kiekon laakerivian korjaaminen kanavaäänenvaimentimien mineraalivillan suojaaminen

-

tarkastusluukkujen kiinnityksien korjaaminen (TK1 puhallinkammio, TK3 LTO-kiekon jälkeinen luukku)

-

PK1 poistokanavan tarkastusluukun ilmavuotokohdan tiivistäminen

-

PK3 kanavaan lisätyn vaahtomuovin kiinnitys kanavaan

-

mahdollisuuksien mukaan tuloilmamäärien lisääminen tiloihin, joissa henkilömäärät ovat kovin suuret. Ilmamäärien tulee kuitenkin olla tasapainossa, jotta paine-ero ulkoilmaan nähden
pysyy sopivana.
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Raportin toimitti teille
RKM Group Oy
Puutarhatie 18, 01300 Vantaa
Y-tunnus: 1892257-2
info@rkmgroup.fi

____________________________
Elli Laine
Tutkimusinsinööri (DI),
Rakennusterveysasiantuntija
elli.laine@rkmgroup.fi
p. 0400 477 623

____________________________
Antti Salonen
Tutkimusinsinööri (DI)
Rakennusterveysasiantuntija
antti.salonen@rkmgroup.fi
p. 040 138 4208

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