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1 TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilmaoireilun ja viemärihajun syitä vuoden 2007 rakennetussa osassa. Lisäksi koko rakennukseen suoritettiin pintakosteuskartoitus.
Vuoden 2007 rakennusosa on puurakenteinen. Puuelementit on liitetty yhteen paikan päällä, ja ulkoseinien liitoskohdat on paikoin puutteellisesti tiivistetty. Höyrynsulkumuovi päättyy elementin päähän eikä sitä ole limitetty seuraavan elementin höyrynsulun kanssa. Yhdessä päiväkodin alaslaskussa on myös epätiivis liitoskohta (höyrynsulut limittämättä). Päiväkodin ryhmätilassa on tosin yksi
ulkoseinän liitos, joka on jo korjattu: liitos on eristetty polyuretaanilla ja sen päälle on asennettu alumiiniteippiä. Ulkoseinän muut liitoskohdat tulee tarkistaa ja tarvittaessa höyrynsulut tulee limittää ja
teipata tiiviiksi. Luokkatilan OT06 liitoskohdan mineraalivilla suositellaan vaihdettavaksi joustavaan
polyuretaaniin.
Toinen sisäilmaoireita aiheuttava seikka on alapohjien väärät painesuhteet sekä epätiiviit kulkuluukut alapohjaan. Alapohjan tuuletusta tulee tehostaa, jotta sisätilat ovat jatkuvasti ylipaineiset alapohjaan nähden. Kulkuluukut ja läpiviennit (mm. lämmönjakohuoneessa) tulee tiivistää asianmukaisesti.
Kolmas sisäilmaa heikentävä asia on väestösuojan alapohjan kosteudet, jotka voivat synnyttää
VOC-päästöjä sisätiloihin. Väestösuojan alapohja on maanvarainen betonilaatta, jossa on muovimatto pintamateriaalina. Muovimatot tulee poistaa ja betonilaatta kuivattaa. Betonilaatan pintaan tulee asentaa joko kapseloiva tai kosteutta läpäisevä materiaali.
Painesuhteet ulkoilmaan nähden ja tilojen olosuhdeseurannat olivat tavanomaiset. VOC-näytteet tiloista OT04 ja OT06 olivat tavanomaiset. Tiloissa ei myöskään esiintynyt teollisia mineraalikuituja.
Ilmanvaihtokoneessa tosin todettiin kaksi lamelliäänenvaimenninta, joista puuttuu suojakangas.
Muissa äänenvaimentimissa on musta suojakangas. Suojakankaan lisäystä suositellaan mahdollisuuksien mukaan. Luokkatilojen tuloilmamäärät ovat alle puolet suunnitteluarvoista, minkä vuoksi
hiilidioksiditaso nousee luokkatiloissa välillä tyydyttävälle tasolle (yli 950 ppm). Tuloilman määrät
tulee säätää suunnitteluarvojen mukaisiksi. Ilmamäärien säätöjen yhteydessä tulee mitata/seurata
sisätilojen painesuhteiden muutoksia ulkoilmaan nähden.
Yläpohjatiloissa ei havaittu puutteita. Liikuntasalin vesikatteessa havaittiin irtoamassa olevia kateruuveja sekä muutamia peltisauman ratkeamisia, jotka tulee korjata huollon yhteydessä.
Päiväkodin tiloissa havaittiin jumppamattoja, joista emittoituu pahaa hajua sisätiloihin. Jumppamatot
tulee säilyttää muissa tiloissa. Sosiaalitiloissa, varastossa ja lämmönjakohuoneessa on lattiakaivoja,
jotka ovat vähällä käytöllä (osa kohdista toimii varastona). Näistä kuivuneista lattiakaivoista johtunee
tiloissa havaitut viemärihajut. Lattiakaivoihin suositellaan laitettavan ns. hajulukkokemikaalia, mikä
estää vähäisestä käytöstä johtuvan kaivojen kuivumisen.
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2 KOHDETIEDOT
2.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Kalevan koulu
Kalevankatu 66
04230 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Kiinteistöpalvelut
Ulla Lignell, Sisäympäristöasiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Elli Laine, tutkimusinsinööri (DI, RTA)
Petri Autio, rakennustekninen asiantuntija (RI)
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija
Elisa Keto, tutkimusinsinööri (DI)

2.2

Työn kuvaus ja taustat

Koulussa on kolme eri aikakauden osaa: keskiosa on vuodelta 2014, ns. vanha (tutkittava) osa on
uusittu kokonaan vuonna 2007 ja liikuntasaliosa, joka on todennäköisesti 1970-luvulta (katto uusittu
2014).
Vuoden 2007 osassa on esiintynyt sisäilmaoireita, etenkin luokissa OT4 ja OT06. Päiväkodin tiloissa
on ollut myös ajoittain viemärin hajua.

2.3

Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin rakennuksen pohjakuvat, julkisivukuvat, leikkauskuvia ja rakennetyypit.

2.4

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilmaoireilun ja viemärihajun syitä vuoden 2007 rakennetussa osassa. Lisäksi koko rakennukseen suoritettiin pintakosteusmittaukset.

3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA VIITEARVOT
3.1

Kosteusmittaukset

Pintakosteusmittaukset suoritettiin käyttäen Gannin Hydromette HB30 -pintakosteudenosoitinta ja
B50-mittapäätä. Paikallistajan lukemat kertovat rakenteen kosteusrasitteesta 0 – 70 mm:n syvyydeltä, mutta eivät kerro materiaalin kunnosta. Pintakosteudet kartoitettiin rakennuksen alapohjasta
ja märkätiloista.
Viiltomittaukset suoritettiin käyttäen Vaisalan HM40-laitetta ja HM42Probe-mittapäitä. Tarkemmat
rakennekosteusmittaukset suoritettiin kohdista, joissa havaittiin kohonnutta kosteutta pintakosteudenosoittimella. Ennen lukeman ylöskirjausta mittapään annettiin tasaantua 20 minuuttia.
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Rakenteellinen kosteus ei saisi ylittää 80 RH-%, jolloin mikrobikasvun on mahdollista. Muovimaton
päällystämistä ei suositella 85 RH-% kosteiden omaaville alustoille, koska maton liimat alkavat hajota muodostaen haitallisia haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).

3.2

Rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otto

Riskirakenteista tehtiin rakenneavauksia, joista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysia varten.
Materiaalinäytteet otettiin aseptisesti minigrip-pussiin, joka suljettiin ilmatiiviisti. Materiaalinäytteet
toimitettiin analyysilaboratorioon mahdollisimman pikaisesti.
Materiaalinäytteet tutkittiin akkreditoidussa Kiwalab-laboratoriossa suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteestä analysoitiin sieni-itiöiden ja bakteerien määrät ja lajisto. Tarkempi kasvatustapa on
esitetty liitteenä olevassa laboratorion analyysiraportissa. Suoraviljelymenetelmässä mikrobien
määrät ilmoitetaan suhteellisella asteikolla: ei kasvua - / vähäinen kasvusto + / kohtalainen kasvusto
++ / runsas kasvusto +++ / erittäin runsas kasvusto ++++ (Asumisterveysasetus 2015). Kasvuston
ollessa runsas tai erittäin runsas näyte tulkitaan mikrobivaurioituneeksi. Kasvuston määrän lisäksi
tarkastellaan kasvuston lajistoa. Jos lajistossa esiintyy useampia eri kosteusvaurioon indikoivia lajeja, näyte tulkitaan mikrobivaurioituneeksi, vaikka yksittäisiä lajeja olisi määrällisesti vain vähän tai
kohtalaisesti.

3.3

Ilmanäytteet sisäilmasta (VOC)

Tutkittavalta alueelta valittiin muutamia tiloja, joista tutkittiin sisäilman laatua ilmanäyttein. Ilmanäytteet kerättiin aktiivisesti (pumpulla) tutkittavien tilojen keskivaiheilta työskentelykorkeudelta. Näytteiden tarkempi analysointitapa on esitetty liitteissä olevissa laboratorioiden analyysiraporteissa.
VOC-ilmanäytteet (VOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet) kerättiin näyteputkeen 45 minuutin aikana. VOC-näytteet toimitettiin akkreditoituun Kiwalab-laboratorioon analysoitavaksi. TVOC eli
VOC-yhdisteiden kokonaismäärä ei saa nousta asunnoissa yli 400 µg/m3 tolueenivasteella mitattuna
(asumisterveysasetus 2015). TVOC on usein toimistoissa alle 200 µg/m3. Yksittäisen yhdisteen
määrä ei saa olla yli 50 µg/m3. Muutamille yhdisteille on lisäksi annettu alhaisempi toimenpideraja:
2-etyyli-1-heksanoli (2-EH), TXIB ja naftaleeni 10 µg/m3, styreeni 40 µg/m3. TXIB ja 2-EH ovat muovimaton/liiman hajoamistuotteita, joita syntyy emäksisen kosteuden vaikutuksesta. Naftaleenia pidetään kreosootin indikaattoriyhdisteenä.

3.4

Ilmanvaihdon tutkimukset

Ilmanvaihtokoneen puhtaus tarkasteltiin aistinvaraisesti. Ilmanvaihtokanavien puhtaus tarkasteltiin
pistokoemaisesti venttiilien kohdalta. Lisäksi tarkastettiin ilmanvaihtokoneen käyntiajat suhteessa tilojen käyttöaikoihin. Ilmamääriä mitattiin Airflow PVM610-mittarilla pistokoemaisesti muutamista tiloista.
Tuloilman määrän tulee olla käytön aikana vähintään 6 ltr/s/hlö ± 20 % (Asumisterveysasetus 2015).
Painovoimaisissa tiloissa voidaan hyväksyä myös 4 ltr/s/hlö, jos sisäilman laatu pysyy muiden annettujen toimenpiderajojen (esim. hiilidioksidi ja kuidut, kts. kappale 2.5) sisällä. Ilmanvaihdon tulee
täyttää rakennusajankohtana voimassa olleet Suomen rakentamismääräyskokoelman D2-osan
määräykset.

3.5

Olosuhdeseurannat ja sisäilman epäpuhtaudet (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi,
painesuhteet, kuidut ja pölynkoostumus)

Tilojen olosuhteita ja painesuhteita ulkoilman välillä seurattiin 1-2 viikon ajan. Lisäksi mitattiin sisätilojen ja alapohjan välistä paine-eroa.
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Sisäilman lämpötila tulee olla lämmityskaudella asunnoissa +18…+26 °C, päiväkodeissa, kouluissa
ja vastaavissa paikoissa +20…+26 °C (Asumisterveysasetus 2015). Sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole annettu toimenpiderajoja, mutta suositus on 20…60 RH-%. Talvisaikaan suhteellinen
kosteus laskee helposti alle 20 % ulkoilman vähäisen vesipitoisuuden takia. Kosteusprosentti korreloi lämpötilan kanssa: kosteusprosentti vähenee lämpötilan noustessa.
Sisäilman hiilidioksidi ei saa nousta yli 1150 ppm ulkoilman hiilidioksiditasosta (Asumisterveysasetus
2015). Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on noin 400 ppm. Sisäilmastoluokitus 2018 antaa hiilidioksidipitoisuuksille kolme raja-arvoa: <750 ppm yksilöllinen taso (S1), <950 ppm hyvä taso (S2) ja <1200
ppm tyydyttävä taso (S3). Hiilidioksidipitoisuus kuvaa ilmanvaihdon riittävyyttä tilan käyttäjämääriin
nähden.
Sisätilojen tulee olla hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Suositusarvot koneelliselle tulo-poistoilmanvaihdolle on 0…-2 Pa ja koneelliselle poistoilmanvaihdolle -5…-10 Pa. Asumisterveysasetus
2015 sanoo, että yli -15 Pa alipaineen syy tulee selvittää ja mahdollisuuksien mukaan korjata ilmanvaihtoa säätämällä. Paine-eron ollessa alipaineinen ilmavirta kulkeutuu ulkoa sisätiloihin. Vastaavasti jos paine-ero on ylipaineinen, ilmavirta kulkeutuu sisältä rakenteiden läpi ulos, mikä aiheuttaa
kosteusvaurioriskiä rakenteisiin sisäilman kosteuspitoisuuden takia.
Sisätilojen tulee olla aina ylipaineisia alapohjatilaan nähden, jolloin ilmavirran suunta on sisätiloista
alapohjaan päin.
Sisäilmasta kerättiin kuitunäytteitä kahden viikon pölylaskeumasta. Kuitujen toimenpiderajana on 0,2
kpl/cm2 (Asumisterveysasetus 2015). Teollisia mineraalivillakuituja voi kulkeutua sisäilmaan ilmanvaihtojärjestelmästä, rikkoutuneista akustiikkalevyistä tai rakenteiden ilmavuotokohdista.
Tilojen pölynkoostumusnäytteitä kerättiin tasopinnoilta ja tuloilman kanavista. Pölynkoostumusnäytteet kertovat ilmanvaihdon puhtaudesta ja suodatuksen riittävyydestä sekä mahdollisesta kuitulähteestä.

4 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
Ulkovaipan rakenteita tutkittiin ulkoseinän osalta kahdesta eri kohtaa ja alapohjan kohdalta yhdestä
kohtaa. Tuulettuva alapohja ja yläpohja kierrettiin aistinvaraisesti. Lisäksi vanhan osan tilat kierrettiin
aistinvaraisesti sekä ilmanvaihtokone tutkittiin aistinvaraisesti. Koko rakennuksen lattiapinnat mitattiin pintakosteudenosoittimella. Tehdyt tutkimukset on kerätty pohjakuvaan liitteessä 1.

4.1

Ulkovaipparakenteen liitoskohdat

4.1.1 Rakenne
Alapohjan rakenne:

▪
▪
▪
▪
▪

Ulkoseinän rakenne:

▪
▪
▪

pintamateriaali, muovimatto
lastulevy 22 mm
lämmöneriste 220 mm, mineraalivilla,
liitoskohdassa uretaania

▪
▪
▪

ilmatila
sora
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pintamateriaali, sasmox-levy 12 mm
höyrynsulkumuovi
puukoolaus ja lämmöneriste 170 mm,
liitoskohdassa mineraalivilla
vaneri 10 mm
vaakaruode 50 mm
lomalaudoitus 44 mm
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Kuva 1. Ulkoseinän rakennekuva.

4.1.2 Havainnot ja mittaustulokset
Ulkovaipan liitoskohtia tutkittiin ulkoseinän ja alapohjan avauskohdista ongelmatilasta OT6 sekä yhdestä päiväkodin tilasta, jossa havaittiin korkeampia kosteuslukemia ulkoseinän liitoskohdassa.
Luokkatilan rakenneavauksista otettiin yhteensä kolme mineraalivillanäytettä, joissa kaikissa oli viitteitä mikrobivaurioista (liite 2). Rakenneavauksien rakennekosteudet mitattiin ja niiden tarkemmat
tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 1. Rakennekosteudet ja lämpötilat rakenneavauskohdista sekä mittaustulosten tulkinta.
Tila
ulkoilma
sisäilma (OT6)
OT6 ulkoseinän eriste
OT6 ulkoseinä alempana
OT6 alapohjan eriste
tarhan tilan ulkoseinän eriste

Kosteus / lämpötila / abs.kosteus
g/m3

48,2 RH-% / 9,9 °C / 4,5
27 RH-% / 20 °C / 4,7 g/m3
56,2 RH-% / 9,4 °C / 5,1 g/m3
58,5 RH-% / 8,4 °C / 5,0 g/m3
47,0 RH-% / 12,4 °C / 5,1 g/m3
48,2 RH-% / 10,0 °C / 4,6 g/m3
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Tulkinta
normaali
normaali
normaali
normaali
normaali
normaali
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Kuva 2. Luokkatilan OT6 ulkoseinän liitoskohdan avaus.

Kuva 3. Höyrynsulkua ei ole limitetty liitoskohdassa.

Kuva 4. Päiväkodin tilan liitoskohdan avauskohta, jossa
pintamittaus oli koholla. Liitoskohdassa on alumiiniteippiä.

Kuva 5. Liitoskohdan höyrynsulkumuovi on limitetty ja teipattu ilmastointiteipillä. Liitoksessa on uretaanivaahtoa.

Kuva 7. Alaslaskutilan tarkastelupiste päiväkodin sisääntulon kohdalla. Höyrynsulkumuovia ei ole limitetty kunnolla,
liitoskohdassa näkyvissä mineraalivillaa.

Kuva 6.Yleiskuvaa ulkoseinästä, ikkunapellit kaatavat hyvin.

-7-

Tutkimusraportti | Kalevan koulu, vuoden 2007 osa
Työnumero: 500180

20.5.2019

4.1.3 Johtopäätökset
Osa ulkovaipan liitoskohdista on toteutettu puutteellisesti. Luokkatilan OT6 ulkoseinän liitoskohdissa
on käytetty mineraalivillaa, joka on suoraan yhteydessä ulkoilmaan. Liitoskohtaa ei ole myöskään
tiivistetty asianmukaisesti, vaan ulkoseinäelementtien höyrynsulkukerros päättyy liitoskohtaan. Liitoskohdan eristevillassa on runsas kasvu Penicillium-mikrobia, joka on normaali mikrobi ulkoilmassa. Runsaan kasvun takia näyte on luokiteltu viitteeksi mikrobivauriosta. Saman tilan ulkoseinän
ja alapohjasta eristevilloista otetuissa näytteissä oli heikot viitteet mikrobivauriosta (kohtalainen Penicillium-kasvusto).
Alapohjan liitoskohdan eristys on toteutettu paremmin uretaanivaahdolla. Alapohjan muovimatto
myös tiivistää rakenteen. Alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdissa sekä alapohjan läpivienneissä voi
olla ilmavuotokohtia.
Päiväkodin alaslaskutiloissa havaittiin yksi epätiivis liitoskohta, jossa höyrynsulkumuovia ei ole limitetty asianmukaisesti. Tämä liitoskohta tulee myös tiivistää.

4.1.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
4.2

ulkoseinän liitoskohtien tarkastukset ja niiden tiivistykset asianmukaisesti. Suositellaan mineraalivillan vaihtoa hieman joustavaan uretaanieristeeseen, jossa on hieman joustavuutta
tilassa OT06.
ulkoseinän liitoskohdan eristevillan uusiminen tilassa OT6, tarvittaessa muissakin luokkatiloissa, joissa liitoskohdan tiivistys on ollut puutteellinen
alaslaskutilan höyrynsulun limitys ja tiivistys yhdestä liitoskohdasta

Aistinvaraiset tarkastukset ja johtopäätökset (ala- ja yläpohjat, viemärit)

Ala- ja yläpohjan kunto tarkasteltiin aistinvaraisesti. Alapohjan käyntiluukut eivät ole tiiviit ja toisessa
luukussa on näkyvissä alapohjan lämmöneristettä. Lämmönjakohuoneessa oli lisäksi tiivistämättömiä putkiläpivientejä alapohjaan. Alapohjassa havaittiin jonkun verran orgaanista jätettä, kuten laudanpätkiä. Pääosin alapohja on kuitenkin siisti ja kuivan oloinen. Muutamia viemärilinjan mutkakohtia ei ole kannakoitu tarpeeksi. Alapohja vaikutti ylipaineiselta sisätiloihin nähden, mikä todennettiin
paine-eroseurannalla. Alapohjan tuuletusta tulee lisätä ja käyntiluukut tiivistää. Suositellaan myös
alapohjatilassa olevien roskien poistoa. Lisäksi viemärilinjaston riittävä kannakointi mutkakohdissa
tulee varmistaa.
Vesikatteen päällä oli tutkimushetkellä lunta, mikä esti pääosin katteen kunnon tarkastelun. Yläpohjan lämmöneristeenä on puhallusvilla ja peltikatteen alla on aluskate. Liikuntasalin vesikatolla havaittiin hieman irronneita kateruuveja ja muutamia auenneita peltisaumoja, jotka tulee korjata.
Päiväkodin käytävillä oli jumppamattoja, joissa havaittiin pahaa, kemiallista hajua. Tämä haju oli
melko voimakkaana koko päiväkodin tiloissa. Jumppamattojen säilytyspaikka on hyvä vaihtaa.
Päiväkodin tiloissa on havaittu aika ajoin voimakasta viemärin hajua, mikä johtunee useammista
käyttämättömistä lattiakaivoista mm. sosiaalitiloissa ja lämmönjakohuoneessa. Niihin suositellaan
nk. hajulukkokemikaalia, joka estää kaivon kuivumisen. Vaihtoehtoisesti kaivot voi vaihtaa kuivakaivoiksi.
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Kuva 8. Alapohjan käyntiluukku varastotilassa. Luukku ei
ole tiivis.
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Kuva 9. Alapohjan lämmöneriste on näkyvissä luukun kohdalla.

Kuva 11. Alapohjan tuuletus on toimiva. Alapohjassa on
jonkun verran orgaanista jätettä.

Kuva 10. Varaston B124 käyntiluukku alapohjaan.

Kuva 12. Putkivetoja alapohjassa. Viemärilinjastoa ei ole
kannakoitu joka mutkasta.

Kuva 13. Alapohjan tuuletusaukkoja on tarpeeksi, yhdestä
aukosta puuttuu ritilä.

-9-
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Kuva 14. Lämmönjakohuoneessa on kaksi kaivoa, jotka olivat kuivat. Tilassa oli selkeä viemärihaju.

Kuva 15. Vähällä käytöllä oleva kaivo.

Kuva 16. Lämmönjakohuoneessa olevat putket ovat epätiiviitä alapohjaan.

Kuva 17. Päiväkodin sosiaalitilan suihku ei ole käytössä,
vaan toimii varastokohtana.
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Kuva 18. Varastotilan lavuaari ei ole jatkuvassa käytössä
(päiväkodin puoli).

Kuva 19. Sosiaalitilan suihku keittiön vieressä ei ole käytössä, joten kaivo kuivunee aika ajoin.

Kuva 20. Kulkuluukku yläpohjatilaan.

Kuva 21. Aluskate on asennettu hyvin.
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Kuva 22. Yleiskuva yläpohjatilasta, lämmöneristeenä puhallusvilla.

Kuva 23. Hiiren jätöksiä ja koloja.

Kuva 24. Pellityksen yksittäinen puute sisääntulokatoksen
kohdalla uuden ja vanhan osan väliosalla.

Kuva 25. Vuosina 2007 ja 2014 rakennettujen rakennusten
väliosa, jonka sisääntulon yläpuolella pelti on hieman auki.

Kuva 26. Liikuntasalin kohdalla kateruuvit ovat paikoin irtoamassa.

Kuva 27. Liikuntasalin pellityksessä reikä.
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Kuva 28. Liikuntasalin kattoa on uusittu. Uudempien kattotuolien alapuolella on mdf-levy.

4.2.1 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

alapohjan kulkuluukkujen tiivistykset (3 kpl)
alapohjan läpivientien tiivistykset
alapohjan puhdistus orgaanisesta jätteestä
yksittäisen alapohjan tuuletusaukon kohdalle ritilä
viemärilinjaston kannatuksien lisäys mutkakohtiin
yksittäisen pellin kohdan tiivistys väliosan sisäänkäynnin katoksen kohdalla
liikuntasalin osalla kateruuvien kiinnitys ja reunapellityksien tiivistys massalla
käyttämättömien lattiakaivoihin hajulukon asentamista, mikä estää kaivojen kuivumisen
o

▪
4.3

vaihtoehtoisesti kaivojen muuttaminen kuivakaivoiksi

päiväkodin käytävillä olevien jumppamattojen säilytys muissa tiloissa, esim. varastossa

Pintakosteudet

4.3.1 Havainnot ja mittaustulokset
Koko koulun alapohjasta mitattiin pintakosteudet sekä muutamista kohden tehtiin viiltomittaukset.
Viiltomittauksien tarkemmat tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa ja pintamittaukset liitteessä
1.
Taulukko 2. Viiltomittaukset eri tiloista

Nro.

Tila

VM1
VM2

sosiaalitila
luokkatila

kosteus RH-% /
lämpötila °C
88,5 % / 20,7
80,2 % / 20,7
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absoluuttinen
kosteus g/m3
16,0
14,4

Pintakosteus
78
66
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4.3.2 Johtopäätökset
Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, että musiikkiluokan lattiamaton alla on liikaa kosteutta. Musiikkiluokan viereiset tilat ovat yhtä kosteita, joten koko väestösuojan alueen lattiamatot tulee uusia.
Vuoden 2007 rakennusosassa on puulattiat eikä niissä havaittu kosteuksia.
Muutamissa vuoden 2014 osan betonilattioissa on hieman kohonneita kosteampia alueita, mutta ne
ovat melko paikallisia. Näiden tilojen alapuolella on ns. tuulettuva alapohjatila, joten kosteuden ei
pitäisi nousta maaperästä. Viiltomittauksen rakennekosteus ei ylitä 85 %, mikä on uusien lattioiden
toimenpideraja. Tilannetta on hyvä seurata.
Liikuntasalin suihkutiloissa ja wc-tilassa on puulattiat, joissa on kohonneita pintakosteuksia. Jos tiloissa on koettu sisäilmaongelmaa, lattioiden kunto tulisi tarkistaa tarkemmilla alapohjan rakenneavauksilla.

4.3.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪

väestösuojan kohdalta lattiamattojen uusimiset erillisen suunnitelman mukaan. Huomioitava,
että kyseessä on maanvarainen alapohjarakenne
liikuntasaliosan ja vuoden 2014 olevat tilat, joissa on kohonnutta kosteuspitoisuutta, pintakosteuksia on hyvä seurata uusintamittauksin esim. loppukesästä / vuoden lopussa

5 ILMANVAIHDON TUTKIMUKSET
Rakennusosan 2007 ilmanvaihtokone tarkasteltiin aistinvaraisesti. Ilmanvaihtokone on uusi (vm
2007) ja varustettu lämmöntalteenotolla (kenno). Suurempia epäkohtia ei havaittu. Suodattimet on
vaihdettu noin vuoden välein, viimeksi tammikuun alussa 2019. Poistoilmakammio on pölyinen ja
hyönteisiä oli nähtävissä läpi tuloilmakammioiden lämmityspatteristolle asti. Suodattimet olivat nyt
tiiviit, joten vuotoa lienee ollut edellisissä suodattimissa. Tuloilman äänenvaimennuskammiossa oli
kaksi äänenvaimenninta, joista näytti puuttuvan suojakangas. Äänenvaimennusta ei päässyt lähietäisyydeltä tarkastelemaan, koska tarkastusluukku oli sen verran pieni. Alla olevissa kuvissa on
esitetty tärkeimmät havainnot.

Kuva 29. Tuloilman ottoaukko on suojattu ja puhdas

Kuva 30. Palopelti sulkeutuu koneen mennessä kiinni.
Suodatinkehikossa ei havaittu ohivuotoja
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Kuva 31. Tuloilmakammiossa vuotojälkiä.

Kuva 32. Patterilla asti on hyönteisiä. Mahdollisesti edellisissä suodattimissa on ollut ohivuotoa.

Kuva 33. Poistosuodatin on melko pieni.

Kuva 34. Äänenvaimennuskammio, kahdesta lamelliäänenvaimentimesta puuttuu suojakangas.
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Kuva 35. Tuloilman lamelliäänenvaimentimesta puuttuu
suojakangas.
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Kuva 36. Poistoilmakammio on pölyinen.

Kuva 37. Poistoilman äänenvaimennuslamellit.

Kuva 38. Ilmanvaihtokoneen päällä on paljon pölyä ja
roskia.

Kuva 39. Poistoilmakanava on pölyinen.

- 16 -

Tutkimusraportti | Kalevan koulu, vuoden 2007 osa
Työnumero: 500180

5.1

20.5.2019

Ilmamäärämittaukset ja pääte-elimet

Ilmamäärät mitattiin kolmesta eri luokasta OT1, OT4 ja OT6. Mittauksien tulokset ja laskennat ovat
alla olevassa taulukossa. Poistoilmamäärät ovat lähellä suunnitteluarvoja, mutta tuloilmamäärät
poikkeavat suunnitteluarvoista 51-62 %.
Taulukko 3. Ilmamäärämittaukset luokittain ja niiden riittävyys ja erotus suunnitteluarvoihin nähden. Suurin osa ilmamääristä alittaa suunnitteluarvot yli 20 %. Ilmamäärän riittävyydet on laskettu vuoden 2003 rakennusmääräysten mukaan eli
6 ltr/s/hlö.

Luokka
(oppilasmäärät)
OT1 (22-25 hlöä)
OT4 (24 hlöä)
OT6 (tyhjänä)

Ilmamäärät
(ltr/s)
+86
-168
+73
-142
+66
-189

Suunniteltu
(ltr/s)
+177
-177
+177
-177
+173
-173

Erotus
-51 %
-5 %
-59 %
-20 %
-62 %
+9 %

Riittävyys,
mitattu / suunniteltu
14 / 29 hlöä
12 / 29 hlöä
11 / 28 hlöä

Luokissa on kolme tuloilman pääte-elintä ja yksi poistoilman pääte-elin. Poistoilmakanava on puhdas luokassa OT01.

Kuva 40. Tuloilman pääte-elimet luokan perällä.

Kuva 41. Poistoilman pääte-elin katossa.

Kuva 42. Poistoilman pääte-elin on Swegonin mallia
TRGc 400-200-250-K.

Kuva 43. Poistoilmakanava luokassa OT01 on puhdas.
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Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Ilmanvaihtokone on uusi ja hyväkuntoinen. Kahdesta tuloilman äänenvaimentimesta näytti puuttuvan suojakangas. Poistoilmakammio ja pääkanava koneelle on pölyiset. Samoin poistoilman äänenvaimennuslamellit ovat pölyiset. Tuloilman kammioissa on myös roskia aina lämpöpatterille asti.
Myös IV-koneen päällä on paljon pölyä ja erilaisia roskia. Ilmanvaihtokoneen suodattimet olivat juuri
vaihdettu ja puhtaat sekä tiiviit. Välillä suodattimien vaihtoväli on ollut yli vuoden.
Pääte-elimet ja kanavisto on puhdas. Tuloilmamäärät luokissa ovat selvästi alle suunnitteluarvojen.
Tuloilmamäärät riittävät noin puolelle luokkien oppilasmäärille. Poistoilmamäärät ovat sopivat.
Toimenpide-ehdotuksina suositellaan:

▪
▪

mahdollisuuksien mukaan kahden äänenvaimentimen suojakankaan lisäämistä
tuloilmamäärien lisäämistä luokkatiloihin suunnitteluarvojen mukaisesti
o

▪
▪
▪

suositellaan paine-erojen seurantaa ilmamäärien säädön jälkeen, jolla voidaan varmistaa, että painesuhteet ulkoilmaan nähden ovat sopivat

suodattimien vaihtoa kahdesti vuodessa
ilmanvaihtokoneen kammioiden puhdistusta seuraavan huollon yhteydessä
ilmanvaihtokoneen päällisen puhdistamista

6 OLOSUHDESEURANNAT SEKÄ MUUT NÄYTTEENOTOT (VOC-,
KUITU- JA PÖLYNÄYTTEET)
Olosuhteita ja painesuhteita seurattiin 18.3.-1.4.2019 välisenä aikana kuudesta eri tilasta vuoden
2007 rakennusosasta. Tarkemmat seurantakäyrät on esitetty liitteessä 3. Painesuhteissa näkyy selvästi ilmanvaihtokoneen tehostuminen arkipäivisin. Ruokailutilan paine-ero ulkoilmaan nähden on
korkeahko käyttöajan ulkopuolella, muuten painesuhteet ovat sopivat. Paine-ero alapohjaan nähden
on voimakkaan alipaineinen, mikä mahdollistaa ilmavirrat alapohjasta sisätiloihin. Alapohjan tuuletusta tulee lisätä, jotta sisätilat pysyisivät jatkuvasti ylipaineisina alapohjaan nähden. Tällä hetkellä
alapohjan tuuletus lienee painovoimainen, koska paine-erokäyrä vastaa sisä- ja ulkoilman välisiä
paine-erokäyriä.
Taulukko 4. Paine-eroseurannat tiloittain ja niiden tulkinnat.

Nro. Tila, ilmansuunta

Minimi / maksimi
(Pa)
-26,2 / +6,0

Keskiarvo
(Pa)
-6,5

1

Luokkatila OT6,
lounas

2

Luokkatila OT4,
koillinen
Keittiö, kaakko

-14,9 / +4,8

-4,9

-11,8 / +1,0

-4,9

Ruokailutila/neuvottelu, lounas

-18,7 / +5,3

-9,5

3

4
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Tulkinta
osa piikeistä johtuu tuulista
arkipäivisin -1…-3 Pa
muulloin -6…-7 Pa
päivisin -2…+2 Pa, ka -3 Pa
muulloin -4…-7 Pa, ka -6 Pa
paine-ero sopiva, mittausdatassa
nähtävissä ulkoilman tuulet
arkipäivisin noin -3 Pa
muulloin noin -5 Pa
paine-ero arkipäivisin sopiva,
muulloin korkeahko: noin -11 Pa
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Nro. Tila, ilmansuunta
5

Ruokailutila, luode

6

Alapohjatila

20.5.2019

Minimi / maksimi
(Pa)
-17,3 / +4,6

Keskiarvo
(Pa)
-9,4

-16,3 / -3,0

-10,8

Tulkinta
paine-ero arkipäivisin sopiva
-1…-7 Pa ja muulloin korkeahko
-9…-12 Pa
seuraa IV-koneen käyriä, sisätilat
ovat jatkuvasti voimakkaan alipaineiset: arkipäivisin -6…-8 Pa ja
muulloin -10…-12 Pa

Olosuhdeseurannassa seurattiin sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta sekä hiilidioksidipitoisuutta. Tilojen hiilidioksidipitoisuudet ovat erinomaisella tai hyvällä tasolla. Luokkatiloissa OT01 ja
OT04 hiilidioksidipitoisuus nousee tyydyttävälle tasolle muutamana arkipäivänä 20/40 minuutin
ajaksi. Lämpötilat pysyvät pääosin hyvällä tasolla. Pientilassa OT05 lämpötilojen keskiarvo (19,5 °C)
on suositusrajoja alhaisempi johtuen todennäköisesti tilan alhaisemmasta käyttöasteesta. Sisäilman
suhteelliseen kosteuspitoisuuteen vaikuttaa eniten ulkoilman kosteuspitoisuus, minkä vuoksi tilojen
kosteudet ovat hyvin samantyyppisiä. Kosteuspitoisuuksien minimiarvot ovat alle suositusarvojen
(20-60 %), mikä on tavallista talvisaikaan.
Taulukko 5. Olosuhdeseurantojen minimi-, maksimi- ja keskiarvot tiloittain. Lämpötilan suositusrajat ovat 20-26 °C kosteuden 20-60 % ja hiilidioksidipitoisuuden ns. hyvän tason yläraja on 950 ppm. Näiden arvojen ylitykset/alitukset on tummennettu.

Nro.
1
2
3
4
5
6

Tila
OT01, koillinen
OT02, koillinen
OT05, lounas
OT04, koillinen
ryhmätila, pvk, koillinen
nukkumatila, pvk, lounas

Lämpötila (°C)
19,8 / 23,5 / 22,0
18,3 / 24,0 / 21,5
18,0 / 21,7 / 19,5
21,2 / 24,1 / 22,0
20,4 / 23,2 / 21,2
20,5 / 22,5 / 21,1

Kosteus (RH-%)
13,8 / 42,3 / 23,4
11,8 / 44,0 / 21,5
15,3 / 49,9 / 25,8
9,2 / 35,4 / 19,8
15,1 / 30,8 / 24,2
14,7 / 34,1 / 24,0

Hiilidioksidi (ppm)
399 / 1039
398 / 933
397 / 786
398 / 1056
398 / 784 (859)
399 / 811

Kahdesta tilasta (OT04 ja OT06) otettiin sisäilman VOC-ilmanäytteet, jotka olivat tavanomaisia. Suurin yksittäinen yhdiste oli etikkahappoa (3 ja 5 µg/m3), mikä on alle toimenpiderajojen. Tarkemmat
analyysitulokset on esitetty liitteessä 4.
Kuitunäytteitä kerättiin kahden viikon pölylaskeumasta viidestä eri tilasta, jotka kaikki olivat alle toimenpiderajan. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty liitteessä 5. Pölynkoostumusnäytteitä otettiin
yhteensä seitsemän kappaletta tasopinnoilta sekä IV-kanavista. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty liitteessä 6. IV-kanavissa (2 näytettä) esiintyi niukasti huonepölyä, runsaasti hienojakoista mineraaliainesta joko tasoitejäämistä tai ulkoilmapölystä, sementtipartikkeleita, siitepölyä, pinnoitemateriaaleista irronneita sinkkirikkaita partikkeleita sekä niukasti tai kohtalaisesti teollisia mineraalikuituja. Kanavien pölynkoostumuksen perusteella voisi arvioida, että ne ovat pääosin lähtöisin rakennusajalta.
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7 YHTEENVETO
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennusosan 2007 rakenneliittymien toteutus ja ilmanvaihdon toimivuus. Lisäksi tehtiin muutamia olosuhde- ja paine-eroseurantoja, kuitu- ja pölynäytteen ottoja, ala- ja yläpohjien aistinvaraiset tarkastukset sekä kosteuskartoitus koko rakennukseen.
Vuoden 2007 rakennusosa on puurakenteinen (alapohja, ulkoseinä, yläpohja). Valmiit puuelementit
on limitetty paikan päällä. Osa ulkovaipan liitoskohdista on toteutettu puutteellisesti. Luokkatilan OT6
ulkoseinän liitoskohdissa on käytetty mineraalivillaa, joka on suoraan yhteydessä ulkoilmaan. Liitoskohtaa ei ole myöskään tiivistetty asianmukaisesti, vaan ulkoseinäelementtien höyrynsulkukerros
päättyy liitoskohtaan. Liitoskohdan eristevillassa on runsas kasvu Penicillium-mikrobia, joka on normaali mikrobi ulkoilmassa. Runsaan kasvun takia näyte on luokiteltu viitteeksi mikrobivauriosta. Saman luokkatilan ulkoseinän ja alapohjan eristevilloista otetuissa näytteissä oli heikot viitteet mikrobivauriosta (kohtalainen Penicillium-kasvusto). Ulkoseinien liitoskohdat tulee tarkastaa ja puutteellisten liitoskohtien höyrynsulkumuovit tulee limittää asianmukaisesti sekä teipata höyrynsulkuteipillä
yhteen. Päiväkodin alaslaskutiloissa havaittiin yksi epätiivis liitoskohta, jossa höyrynsulkumuovia ei
ole limitetty asianmukaisesti. Tämä liitoskohta tulee myös tiivistää.
Alapohjan liitoskohdan eristys on toteutettu paremmin uretaanivaahdolla. Alapohjan muovimatto
myös tiivistää rakenteen. Alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdissa sekä alapohjan läpivienneissä voi
olla ilmavuotokohtia.
Ala- ja yläpohjan kunto tarkasteltiin aistinvaraisesti. Alapohjan käyntiluukut (3 kpl) eivät ole tiiviit ja
yhdessä luukussa on näkyvissä alapohjan lämmöneristettä. Lämmönjakohuoneessa on lisäksi tiivistämättömiä putkiläpivientejä alapohjaan. Alapohjassa havaittiin jonkun verran orgaanista jätettä, kuten laudanpätkiä. Pääosin alapohja on kuitenkin siisti ja kuivan oloinen. Muutamia viemärilinjan mutkakohtia ei ole kannakoitu tarpeeksi. Alapohja vaikutti ylipaineiselta sisätiloihin nähden, mikä todennettiin paine-eroseurannalla. Alapohjan tuuletusta tulee lisätä ja käyntiluukut/läpiviennit tiivistää asianmukaisesti. Suositellaan myös alapohjatilassa olevien roskien poistoa. Lisäksi viemärilinjaston riittävä kannakointi mutkakohdissa tulee varmistaa.
Vesikatteen päällä oli tutkimushetkellä lunta, mikä esti pääosin katteen kunnon tarkastelun. Yläpohjan lämmöneristeenä on puhallusvilla ja peltikatteen alla on aluskate. Liikuntasalin vesikatolla havaittiin hieman irronneita kateruuveja ja muutamia auenneita peltisaumoja, jotka tulee korjata.
Päiväkodin käytävillä on jumppamattoja, joissa havaittiin pahaa, kemiallista hajua. Tämä haju oli
melko voimakkaana koko päiväkodin tiloissa. Jumppamattojen säilytyspaikka on hyvä vaihtaa pois
käyttötiloista.
Päiväkodin tiloissa on havaittu aika ajoin voimakasta viemärin hajua, mikä johtunee useammista
käyttämättömistä lattiakaivoista mm. sosiaalitiloissa ja lämmönjakohuoneessa. Niihin suositellaan
nk. hajulukkokemikaalia, joka estää kaivon kuivumisen. Vaihtoehtoisesti kaivot voi vaihtaa kuivakaivoiksi.
Koko rakennukseen suoritettiin pintakosteuskartoitus. Aiemmissa tutkimuksissa oli havaittu, että musiikkiluokan lattiamaton alla on liikaa kosteutta. Musiikkiluokan viereiset tilat ovat yhtä kosteita, joten
koko väestösuojan alueen lattiamatot tulee uusia. Uuden pintamateriaalin valinnassa tulee huomioida, että tilat ovat maanvastaista alapohjarakennetta, minkä vuoksi materiaalin tulee olla joko kapseloiva tai kosteutta läpäisevä.
Vuoden 2007 rakennusosassa on puulattiat eikä niissä havaittu kosteuksia.
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Muutamissa vuoden 2014 osan betonilattioissa on hieman kohonneita kosteampia alueita, mutta ne
ovat melko paikallisia. Näiden tilojen alapuolella on ns. tuulettuva alapohjatila, joten kosteuden ei
pitäisi nousta maaperästä. Viiltomittauksen rakennekosteus ei ylitä 85 %, mikä on uusien lattioiden
toimenpideraja. Tilannetta on hyvä seurata uusintamittauksin kesän jälkeen tai loppuvuodesta.
Liikuntasalin suihkutiloissa ja wc-tilassa on puulattiat, joissa on kohonneita pintakosteuksia. Jos tiloissa on koettu sisäilmaongelmia, lattioiden kunto tulisi tarkistaa tarkemmilla alapohjan rakenneavauksilla.
Rakennusosan 2007 ilmanvaihtokone tarkasteltiin aistinvaraisesti. Ilmanvaihtokone on uusi (vm
2007) ja varustettu lämmöntalteenotolla (kenno). Suurempia epäkohtia ei havaittu. Suodattimet on
vaihdettu noin vuoden välein, viimeksi tammikuun alussa 2019. Poistoilmakammio on pölyinen ja
hyönteisiä on tuloilmakammiosta lämmityspatteristolle asti. Suodattimet ovat nyt tiiviit, joten ohivuotoa lienee ollut edellisissä suodattimissa. Kammiot ja ilmanvaihtokoneen päällinen on hyvä puhdistaa seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä. Tuloilman äänenvaimennuskammiossa on kaksi lamelliäänenvaimenninta, joista puuttuu suojakangas. Äänenvaimennusta ei päästy lähietäisyydeltä tarkastelemaan, koska tarkastusluukku on sen verran pieni. Kuitunäytteissä ei kuitenkaan havaittu mineraalikuituja. Suositellaan lamelliäänenvaimentimien suojausta mahdollisuuksien mukaan (vaatii
kulkuluukun teon koneeseen).
Pääte-elimet ja kanavisto on puhdas. Tuloilmamäärät luokissa ovat selvästi alle suunnitteluarvojen
(51-62 %). Tuloilmamäärät riittävät noin puolelle luokkien oppilasmäärille. Poistoilmamäärät ovat
sopivat. Luokkien tuloilmamäärät tulee säätää suunnitteluarvojen mukaisiksi.
Olosuhteita ja painesuhteita seurattiin 18.3.-1.4.2019 välisenä aikana kuudesta eri tilasta vuoden
2007 rakennusosasta. Painesuhteissa näkyy selvästi ilmanvaihtokoneen tehostuminen arkipäivisin.
Ruokailutilan paine-ero ulkoilmaan nähden on korkeahko käyttöajan ulkopuolella (yli 10 Pa), muuten
painesuhteet ovat sopivat. Paine-ero alapohjaan nähden on koko ajan voimakkaan alipaineinen,
mikä mahdollistaa ilmavirrat alapohjasta sisätiloihin. Alapohjan tuuletusta tulee lisätä, jotta sisätilat
pysyisivät jatkuvasti ylipaineisina alapohjaan nähden. Tällä hetkellä alapohjan tuuletus lienee painovoimainen, koska paine-erokäyrä vastaa sisä- ja ulkoilman välisiä paine-erokäyriä.
Olosuhdeseurannassa seurattiin sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta sekä hiilidioksidipitoisuutta. Tilojen hiilidioksidipitoisuudet ovat erinomaisella tai hyvällä tasolla. Luokkatiloissa OT01 ja
OT04 hiilidioksidipitoisuus nousee tyydyttävälle tasolle muutamana arkipäivänä 20/40 minuutin
ajaksi. Lämpötilat pysyvät pääosin hyvällä tasolla. Pientilassa OT05 lämpötilojen keskiarvo (19,5 °C)
on suositusrajoja alhaisempi johtuen todennäköisesti tilan alhaisemmasta käyttöasteesta. Sisäilman
suhteelliseen kosteuspitoisuuteen vaikuttaa eniten ulkoilman kosteuspitoisuus, minkä vuoksi tilojen
kosteudet ovat hyvin samantyyppisiä. Kosteuspitoisuuksien minimiarvot ovat alle suositusarvojen
(20-60 %), mikä on tavallista talvisaikaan.
Kahdesta tilasta (OT04 ja OT06) otettiin sisäilman VOC-ilmanäytteet, jotka olivat tavanomaisia. Suurin yksittäinen yhdiste oli etikkahappoa (3 ja 5 µg/m3), mikä on selvästi alle toimenpiderajojen.
Kuitunäytteitä kerättiin kahden viikon pölylaskeumasta viidestä eri tilasta, jotka kaikki olivat alle toimenpiderajan. Pölynkoostumusnäytteitä otettiin yhteensä seitsemän kappaletta tasopinnoilta sekä
IV-kanavista. IV-kanavissa (2 näytettä) esiintyi niukasti huonepölyä, runsaasti hienojakoista mineraaliainesta joko tasoitejäämistä tai ulkoilmapölystä, sementtipartikkeleita, siitepölyä, pinnoitemateriaaleista irronneita sinkkirikkaita partikkeleita sekä niukasti tai kohtalaisesti teollisia mineraalikuituja.
Kanavien pölynkoostumuksen perusteella voisi arvioida, että ne ovat pääosin lähtöisin rakennusajalta.
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8 JATKOTOIMENPITEET
Alla on esitetty suositeltujen jatkotoimenpiteiden yhteenveto kiireellisyysjärjestyksessä.
Heti tehtävät toimenpiteet:

▪
▪
▪
▪

alapohjan kulkuluukkujen tiivistykset (3 kpl)
alapohjan läpivientien tiivistykset
alapohjan tuuletuksen lisääminen niin, että alapohjatila on koko ajan alipaineinen huonetiloihin nähden (voi vaatia suunnittelua, jos tuuletus nyt painovoimainen)
tuloilmamäärien lisäämistä luokkatiloihin suunnitteluarvojen mukaisesti
o

suositellaan paine-erojen seurantaa ilmamäärien säädön jälkeen, jolla voidaan varmistaa, että painesuhteet ulkoilmaan nähden ovat sopivat

Suunnittelua vaativat toimenpiteet:

▪
▪
▪
▪
▪

väestösuojan kohdalta lattiamattojen uusimiset erillisen suunnitelman mukaan. Huomioitava,
että kyseessä on maanvarainen alapohjarakenne (kapseloiva tai kosteutta läpäisevä pintamateriaali)
ulkoseinän liitoskohtien tarkastukset ja niiden tiivistykset asianmukaisesti. Tilassa OT06 suositellaan mineraalivillan vaihtoa uretaanieristeeseen, jossa on hieman joustavuutta
ulkoseinän liitoskohdan eristevillan uusiminen tilassa OT6, tarvittaessa muissakin luokkatiloissa, joissa liitoskohdan tiivistys on ollut puutteellinen
alaslaskutilan höyrynsulun limitys ja tiivistys yhdestä liitoskohdasta
suojakankaan asennus kahteen lamelliäänenvaimentimeen (vaatii kulkuluukun teon koneeseen)

Huoltojen yhteydessä tehtävät toimenpiteet ja jatkoseurannat:

▪
▪
▪
▪
▪

viemärilinjaston kannatuksien lisäys mutkakohtiin
alapohjan puhdistus orgaanisesta jätteestä
yksittäisen pellin kohdan tiivistys väliosan sisäänkäynnin katoksen kohdalla
liikuntasalin osalla kateruuvien kiinnitys ja reunapellityksien tiivistys massalla
käyttämättömien lattiakaivoihin hajulukon asentamista, mikä estää kaivojen kuivumisen
o

▪
▪
▪

vaihtoehtoisesti kaivojen muuttaminen kuivakaivoiksi

päiväkodin käytävillä olevien jumppamattojen säilytys muissa tiloissa, esim. varastossa
liikuntasaliosan ja vuoden 2014 olevat tilat, joissa on kohonnutta kosteuspitoisuutta, pintakosteuksia on hyvä seurata uusintamittauksin esim. loppukesästä / vuoden lopussa
IV-koneen tulo- ja poistokammioiden puhdistukset / imurointi sekä IV-koneen päällisen puhdistus seuraavan suodatinvaihdon yhteydessä
o

suositellaan suodattimien vaihdot kahdesti vuodessa
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Tilaaja:
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Yhteyshenkilö:

Elli Laine

Kohde:

Kalevan koulu, Kalevalankatu 66, Kerava

Työmääräin:

WO-00744942

Näytteenottaja:

Elli Laine

Näytteenottopäivä:

26.2.2019

Näytteet vastaanotettu:
Analyysit:

27.2.2019

Materiaalinäyte analysoidaan asumisterveysasetuksen mukaisen ohjeistuksen viljelymenetelmällä, jossa materiaalia
siirretään suoraan kasvualustalle. Näytealustat pidetään +25°C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan
pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy
(cfu)/ malja, joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Laboratoriokohtaiset mittausepävarmuusestimaatit
tutkituille näytteille toimitetaan erikseen niin pyydettäessä. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulokset
pätevät vain testatuille näytteille.
Näytealustat:
Homeet
Bakteerit

Rose Bengal -agar (Hagem-agar) / 2 % Mallasuuteagar (M2-agar) / Dikloran-glyseroliagar (DG18-agar)
Tryptoni-hiivauute-glukoosiagar (THG-agar)

Tulos ilmoitetaan suhteellisella asteikolla.
- ei kasvua
+ niukka kasvu, alle 20 pmy/malja
++ kohtalainen kasvu, 20-49 pmy/malja
+++ runsas kasvu, 50-200 pmy/malja
++++ erittäin runsas kasvu, yli 200 pmy/malja

Näytteet:
Näyte

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

1

Mineraalivilla

Ulkoseinän alaosa

OT06, ikkunoiden väli

Heikko viite vauriosta

2

Mineraalivilla

Alapohjan eriste

OT06, ulkoseinän vierestä

Heikko viite vauriosta

3

Mineraalivilla

Ulkoseinäelementtien liikuntasauma OT06

Viite vauriosta

Näytteisiin liittyvät kommentit:
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Tulokset:
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

1

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä

+

2

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

3

Yhteensä
Penicillium

+++
+++

Yhteensä
Penicillium
punaiset hiivat°
steriilit sienet

++
++
+
+

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä

+

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin
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Asiantuntija, FT
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LIITE: Materiaalinäytetulosten arviointi
1.

TULOSTEN TULKINTA
Rakennusmateriaalin mikrobianalyysin tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, jos
näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia
mikrobeja (Taulukko 1). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen näytteessä on normaalia.
Usean eri indikaattorimikrobin esiintyminen näytteessä pieninä pitoisuuksina voi viitata vanhaan
kuivuneeseen kasvustoon tai sieni-itiöiden kertymiseen materiaalin pinnalle ajan myötä. Jos
viljelytulos on alle määritysrajan tai näytteessä esiintyy vain muutamia pesäkkeitä, näytteestä
tehdään suoramikroskopointi kuolleen, kuivuneen kasvuston havaitsemiseksi. Suoramikroskopointi
voidaan tehdä luotettavasti vain kovista materiaaleista.
Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten
ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin
vaurioitumisesta. Suoraan maaperän tai ulkoilman kanssa kosketuksissa oleviin materiaaleihin voi
kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia mikrobeja, mikä tulee huomioida tulosten
merkitystä arvioitaessa.
Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksi näyte antaa tiedon vain kyseisen
näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa
johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien
kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen
pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet
kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta.
Taulukko 1. Esimerkkejä mikrobilajeista (Valvira 2016).
Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja

Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. restricti, A. ustus A.
versicolor, Chaetomium, Eurotium, Fusarium, Geomyces, Oidiodendron,
Paecilomyces, Phialophora, Scopulariopsis Stachybotrys, Trichoderma,
Tritirachium, Ulocladium, Wallemia, aktinobakteerit

Tavanomaisia mikrobeja

Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, hiivat, steriilit sienet

A= Aspergillus

2.

KIRJALLISUUS
Hänninen M., Kirsi M., Kujanpää L., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014) Rakennusmateriaalinäytteen
mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss. 359-362.
Reiman M. ja Kujanpää L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa.
Sisäilmastoseminaari 2005, SIY raportti 23. ss. 255-258
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Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

viikonloppu
23-24.3.

viikonloppu
30-31.3.

Kuva 1. Paine-ero ulkoilmaan nähden luokkatilassa OT06 lounaaseen. Ilmanvaihdossa on selkeä muutos päiväsaikaan, todennäköisesti
ilmanvaihtokone tehostuu käytön ajaksi. Koko seurannan keskimääräinen paine-ero on -6,5 Pa. Sininen viiva kuvaa paine-eroa nolla.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

viikonloppu
23-24.3.

viikonloppu
30-31.3.

Kuva 2. Paine-ero ulkoilmaan nähden luokkatilassa OT4 koilliseen. Palkit ovat arkisin noin klo 8-14, ilmanvaihto tehostuu aamulla noin klo 6.30
ja vähenee noin klo 17. Koko seurannan aikana paine-ero ulkoilmaan nähden on arkipäivisin noin -3 Pa ja muulloin noin -6 Pa.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

viikonloppu
23-24.3.

viikonloppu
30-31.3.

Kuva 3. Paine-ero ulkoilmaan nähden päiväkodin keittiössä kaakkoon. Paine-erossa on enemmän vaihteluja johtuen tuulista, mutta arkipäivisin
paine-ero laskee muutaman pascalin verran. Paine-ero ulkoilmaan nähden on normaali: -2…-7 Pa. Seurannan keskiarvo on noin -5 Pa.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

viikonloppu
23-24.3.

viikonloppu
30-31.3.

Kuva 4. Paine-ero ulkoilmaan nähden ruokailu/neuvottelutilassa lounaaseen. Paine-ero arkipäivisin vaihtelee -2…-7 Pa ja muulloin -10…-12
Pa, toisena viikonloppuna paine-ero on keskimäärin noin -9 Pa. Koko seurannan keskiarvo on -9,5 Pa.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

viikonloppu
23-24.3.

viikonloppu
30-31.3.

Kuva 5. Paine-ero ulkoilmaan nähden ruokailutilassa luoteeseen. Paine-erokäyrässä näkyy jonkun verran tuulia. Paine-ero nousee arkipäivisin
sopivaksi: noin -1…-7 Pa. Paine-ero on muulloin korkeahko: noin -9…-12 Pa. Koko seurannan keskiarvo on -9,4 Pa.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

viikonloppu
23-24.3.
viikonloppu
30-31.3.

Kuva 6. Paine-ero alapohjan ja sisätilan välillä. Sisätilat ovat koko ajan voimakkaan alipaineiset. Paine-erokäyrässä on nähtävillä samanlaiset
ilmanvaihtokoneen käyntiajat kuin ulkoilman välisissä paine-eroseurannoissa. Koko seurannan keskiarvo on noin -11 Pa.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

Kuva 7. Olosuhdeseurannat luokkatilassa OT01. Lämpötila kohoaa käytön aikana, mutta pysyy toimenpidesuosituksien rajoissa. Suhteellinen
kosteus puolestaan laskee ajoittain alle 20 % (sininen viiva), mikä on tavanomaista talvisaikaan. Hiilidioksidipitoisuus nousee ns. hyvän rajan
(yli 950 ppm, vihreä viiva) yläpuolelle kolmena arkipäivänä, jolloin ylityksen kesto on noin 20 min. Kolmena muuna arkipäivänä ylitykset ovat
vain hetkellisiä.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

hyvän tason yläraja 950 ppm

Kuva 8. Olosuhdeseurannat luokkatilassa OT2. Lämpötilat ja hiilidioksidipitoisuudet nousevat käytön aikana, mutta pysyvät koko ajan hyvällä
tasolla. Suhteellinen kosteus laskee kolmena arkipäivänä alle 20 % (sininen viiva), mutta se on tavallista talvisaikaan. Kosteuskäyrä seuraa
ulkoilman kosteuspitoisuutta.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

Kuva 9. Olosuhdeseurannat pientilassa OT05. Tilassa on ollut enemmän käyttöä kahtena päivänä, jolloin hiilidioksidipitoisuus nousee. Pääosin
hiilidioksidipitoisuus on erinomaisella tasolla (alle 750 ppm). Suhteellinen kosteus nousee pe 29.3. muita tiloja korkeammalle, mutta pääosin
kosteuskäyrä seuraa muiden tilojen lailla ulkoilman kosteuspitoisuuksia. Lämpötilassa on kaksi isompaa piikkiä, mutta keskimääräinen
lämpötila on käytössä olevia luokkatiloja matalampi: 19,5 °C.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

Kuva 10. Olosuhdeseurannat luokkatilassa OT04. Lämpötila nousee arkisin useampana päivänä 23,5-24,0 asteeseen, mutta pysyy toimenpiderajojen sisällä. Kosteuskäyrä seuraa ulkoilman kosteuspitoisuutta ja tippuu alle suositusrajan (sininen viiva, 20 %) muutamana arkipäivänä, mikä
on tavallista talvikaudella. Hiilidioksidipitoisuudet ylittävät hyvän tason rajan (yli 950 ppm, vihreä viiva) selvästi kahtena arkipäivänä: ke 20.3. klo
11.30-12.10 ja to 28.3. klo 9.35-9.55. Kahtena muuna arkipäivänä (19.3. ja 1.4.) ylitykset ovat korkeintaan 10 min pituisia.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

Kuva 11. Olosuhdeseurannat päiväkodin ryhmätilassa. Hiilidioksidipitoisuudet pysyvät pääosin erinomaisella tasolla. Kaksi ylitystä ovat vain
yksittäisiä pisteitä ja johtunevat uloshengityksestä mittarin läheisyydessä. Lämpötila pysyy hyvällä tasolla, eikä kosteuspitoisuuskaan laske kovin
alas kuin muutamana arkipäivänä, mikä on normaalia talvikaudella. Sininen viiva on kosteusprosentin suositusraja 20 RH-%.

Liite 3. Painesuhteet ja olosuhdeseurannat, Kalevan koulu
Elli Laine

Kuva 12. Olosuhdeseurannat päiväkodin nukkuma/ryhmätilassa. Hiilidioksidipitoisuudet ovat pääasiassa erinomaisella tasolla, kolmena arkipäivänä erinomaisen tason yläraja ylittyy hieman. Lämpötila on sopiva, ja suhteellinen kosteusprosentti seuraa ulkoilman kosteuspitoisuutta. Sininen
viiva on kosteusprosentin suositusraja 20 RH-%.
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Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elli Laine

Kohde:

Kalevankatu 66, 04230 Kerava

Työmääräin:

WO-00744007

Näytteenottaja:

Petri Autio

Näytteenottopäivä:

21.2.2019

Näytteet vastaanotettu:

21.2.2019

Analyysit:

Aktiivisesti yhdistelmäkeräinputkiin (kvartsivilla-Tenax TA-Carbograph 5TD) kerätyt huoneilman näytteet
tutkitaan käyttämällä termodesorptioon perustuvaa näytteensyöttöä, kromatografista erottelua ja
massaselektiivistä ilmaisinta. Menetelmä pohjautuu standardiin ISO 16000-6:2011. Yhdisteiden pitoisuudet
määritetään kvantitatiivisesti niiden omilla standardivasteilla tai semikvantitatiivisesti tolueeniekvivalentteina.
Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet määritetään kattaen 1-40 kpl yhdisteitä tai vähintään 2/3 TVOC-alueen
(n-heksaanista n-heksadekaaniin) kokonaispinta-alasta. TVOC-alueen ohella ilmoitetaan myös VVOC- tai
SVOC-alueilla esiintyviä yhdisteitä, kuten etikkahappo ja TXIB. Tulokset (µg/m 3) perustuvat laboratoriolle
ilmoitettuun ilmamäärään. Tulosten tarkastelu pohjautuu Asumisterveysasetuksessa 545/2015 annettuihin
toimenpiderajoihin. Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille.

Huoneilman näytteet:
Näyte

Tila

Aika

1.

OT 04

10:30-11:15

2.

OT 06

11:25-12:10

Mittausolosuhteet

Tulosten tarkastelu

Tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden

Tulos kertoo hetkellisestä sisäilman laadusta. Tavanomainen tulos ei poissulje mahdollista sisäilmaongelman aiheuttajaa eikä tilassa
havaittava VOC-yhdisteen lähde välttämättä tarkoita sisäilmaongelmaa.
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Tulokset
Pitoisuus / näyte
Kerätty ilmamäärä (dm3)
Yhdiste ja -ryhmä
AROMAATTISET HIILIVEDYT
Bentseeni
ALDEHYDIT
Bentsaldehydi
KETONIT
Asetoni*
HAPOT
Etikkahappo*
TVOC
*)

1.
9,00
µg/m3

2.
9,00
µg/m3

0,6

0,6

0,7

0,7

2

2

3
< 10

5
< 10

Erittäin haihtuvat VVOC-yhdisteet, pitoisuus suuntaa antava yhdisteen osittain läpäistessä keräimen.
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Arttu Harmaala
Laboratorioanalyytikko, AMK

Henri Hakala
Asiantuntija, AMK
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Sisäilman VOC-analyysi
VOC0891
Kiwalab, 27.2.2019
LIITE: Sisäilman VOC-analyysit ja tulosten tarkastelu

1.

YLEISTÄ

Huoneilman näytteillä tutkitaan sisäilmassa näytteenottohetkellä esiintyvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden (VOC) määrää ja laatua. Sisäilman VOC-pitoisuuteen vaikuttavat tilan käyttö ja sijainti,
materiaaliratkaisut, huolto- ja ylläpitohistoria sekä ilmanvaihdolliset, huoneilman lämpötilaan ja suhteelliseen
kosteuteen liittyvät olosuhteet. VOC-analyysi on yksittäinen osa kiinteistön kokonaistutkimusta ja
johtopäätöksiin tarvittavaa aineistoa. Tavanomainen tulos ei poissulje jatkotutkimusten tarvetta, mikäli tilassa
havaitaan poikkeavaa hajua tai käyttäjillä esiintyy sisäilmaongelmaan viittaavia oireita. Sisäilman laatua voivat
heikentää monet tekijät, kuten ilmanvaihdon toiminnan puutteet, materiaaleista erittyvät muut yhdisteet,
mikrobit ja niiden erittämät toksiinit.

2.

TOIMENPIDERAJAT JA MITTAUSEPÄVARMUUS

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 545/2015 perustuvat VOC-yhdisteiden toimenpiderajat asunnoille
ja muille oleskelutiloille, eivät ole terveysperusteisia. Epätavanomaisen korkeat VOC-pitoisuudet voivat
kuitenkin toisinaan heikentää sisäilman laatua. Toimenpiderajaa vastaavat tulokset viittaavat tilassa
esiintyvään altisteeseen, minkä perusteella vastuullisen tahon tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n tai 51
§:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi.
Toimenpideraja katsotaan ylittyneeksi, kun tulos yhdistettynä mittausepävarmuuteen ylittää kyseiselle
yhdisteelle asetetun raja-arvon. Toimistotyöpaikoilla sisäilman kemiallinen laatu on tehokkaan ilmanvaihdon
vuoksi suhteellisen puhdasta ja ongelmakohteidenkin emissiotasot asetettuihin toimenpidearvoihin nähden
huomattavasti alhaisempia (Valtanen A et al. 2016).
Menetelmän laajennettu mittausepävarmuus näytteenoton epävarmuus huomioituna on keskimäärin 19-32 %
yhdisteestä riippuen. Mittausepävarmuus raportoidaan yhdistekohtaisesti testausselosteen tulostaulukossa
toimenpiderajan ylittävien tai sen läheisyydessä olevien tulosten osalta, ilmoittamalla yhdisteen
keskimääräinen pitoisuus ± virherajat 95 % luottamusvälillä.
Taulukko 1. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat huoneilmassa (STM:n asetus 545/2015).
Tarkasteltava osatulos
TVOC
Yksittäinen yhdiste
TXIB **)
2-etyyli-1-heksanoli
Naftaleeni
Styreeni
*)

Toimenpideraja *)
400 µg/m3
50 µg/m3
10 µg/m3
10 µg/m3
10 µg/m3 (hajua ei saa esiintyä)
40 µg/m3

Tolueenivasteena määritettynä. **) 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaalidioli di-isobutyraatti

3.

KIRJALLISUUS

Suomen säädöskokoelma 545/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.
Valtanen A et al. (2016) Työpaikkojen sisäilman VOC-viitearvojen päivitys. Sisäilmastoseminaari 2016. Sisäilmayhdistys ry, Aalto-yliopisto, Energiatekniikan laitos. SIY Raportti 34. s. 359-363.
Valvira Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osat I ja III, ohje 8/2016
Ympäristö ja Terveys (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas.
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Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elli Laine

Kohde:

Kalevan koulu

Työmääräin:

WO-00750907

Näytteenottaja:

Elisa Keto

Näytteenottopäivä:

1.4.2019

Näytteet vastaanotettu:

1.4.2019

Tutkimusmenetelmä
BM-Dustlifter geeliteippinäytteistä analysoidaan epäorgaaniset mineraalivillakuidut valomikroskoopilla
käyttämällä 100-kertaista suurennosta. Näytteistä lasketaan yli 20 mikrometrin pituiset teolliset
mineraalivillakuidut koko teipin (14 cm²) pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan mineraalivillakuituja kpl/cm².
Näytteiden sisältämän muun pölymateriaalin ja orgaanisten kuitujen määrää arvioidaan asteikolla niukka,
kohtalainen, runsas tai erittäin runsas.
Määritysraja 0,1 kpl/cm2, pölykertymäaika 2 vko.

Tulokset:
Näyte

Näytteenottopaikka

Mineraalivillakuituja kpl/cm2

Muun pölymateriaalin määrä
Niukasti hienoa pölyä,
kohtalaisesti orgaanisia kuituja

1

OT1

< 0,1

2

OT6

0,1

Niukasti hienoa pölyä,
kohtalaisesti niukasti kuituja

3

OT4

< 0,1

Niukasti hienoa pölyä,
kohtalaisesti niukasti kuituja

4

Ryhmähuone / lepotila

0,1

Niukasti hienoa pölyä,
kohtalaisesti orgaanisia kuituja

5

Keittiö / pienryhmähuone

0,1

Niukasti hienoa pölyä,
kohtalaisesti niukasti kuituja

Kiwalab

Joni Suvanto
Geologi, FM
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LIITE: Kuitututkimusnäytteiden tulosten arviointi
1.

TULOSTEN TULKINTA
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden
viikon aikana pinnoille laskeutuneen pölyn teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet 0,2 kpl/cm² tai
enemmän edellyttävät toimenpiteisiin ryhtymistä. Yleisimpiä toimenpiteitä kuitukertymän
pienentämiseksi ovat kuitulähteiden selvittäminen ja poistaminen, ilmanvaihtokanavien
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen.
Tuloilmakanavan pinnalta otetuille näytteille ei ole määritetty viitearvoa, mutta kuituja voi liikkua
sisäilmassa aina kun niitä löytyy tuloilmakanavasta.

2.

KUITUJEN ESIINTYVYYS JA NIIDEN AIHEUTTAMAT OIREET
Teollisia villakuituja esiintyy rakennusten sisäilmassa vähän verrattuna muihin sisäilman hiukkasiin.
Suurin osa sisäilman kuiduista on orgaanisia kuituja, joiden lähteitä ovat esimerkiksi paperituotteet,
vaatteet ja sisustustekstiilit. Tavallisimmat sisäilman epäorgaaniset kuitulähteet ovat huonetilojen
äänenvaimennusmateriaaleina
toimivat
osittain
pinnoittamattomat
akustiikkalevyt
ja
ilmanvaihtokanavien rikkoutuneet tai vanhentuneet äänenvaimentimet. Villaeristeitä voi olla myös
tuloilmakanavien pääte-elimissä ja ilmanvaihtokoneessa.
Epäorgaaniset eli teolliset lasi- ja mineraalivillakuidut aiheuttavat tyypillisesti ylähengitysteiden,
silmien ja ihon ärsytystä sekä äänenkäyttöongelmia. Vähäisetkin kuitumäärät voivat aiheuttaa ja
lisätä oireilua etenkin muiden sisäilman laatuun liittyvien tekijöiden kanssa. Harvoin siivotuilla
pinnoilla kuidut alkavat kerääntyä ja tilojen käyttäjät voivat altistua niille kuitupölyn lähtiessä liikkeelle
ilmavirtauksien tai mekaanisen kosketuksen vuoksi. Usein toistuvalla siivouksella voidaan hallita
työskentelypintojen kuitumaisia epäpuhtauksia, mutta suositeltavaa on ensisijaisesti korjata tai
poistaa kuitulähde.

3.

KIRJALLISUUS
Lappalainen S., Riala R., Tossavainen A., Salonen H., Teikari M., Salmi K., Korhonen P. A. ja Reijula K., Mineraalikuidut
sisäilmahaittana. Sisäilmastoseminaari 2003, SIY raportti 19. ss. 299-302.
Kovanen K., Heimonen I., Laamanen J., Riala R., Harju R., Tuovila H., Kämppi R., Säntti J., Tuomi T., Salo S-P., Voutilainen
R. ja Tossavainen A. (2006) Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt, Altistuminen, mittaaminen ja tuotetestaus. VTT Tiedotteita
2360.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015.
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Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elli Laine

Kohde:

Kalevan koulu, Kerava

Työmääräin:

WO-00750907

Näytteenottaja:

Elisa Keto

Näytteenottopäivä:

1.4.2019

Näytteet vastaanotettu:

1.4.2019

Tutkimusmenetelmät:
Näytteille suoritettiin pyyhkäisyelektronimikroskooppitutkimus. Näytteestä löytyneet kuidut ja mineraaliaines
on tunnistettu energiadispersiivisellä spektrometrillä.
Tulosten tulkinta:
Hienojakoisen mineraaliaineksen lähteenä voi olla esimerkiksi ulkoilmapöly, tasoite- tai laastimateriaali.
Sinkkirikkaiden partikkeleiden lähtömateriaalina voi olla esimerkiksi maali tai muu pinnoitemateriaali.
Mineraalivillakuidut voivat olla lähtöisin esimerkiksi akustovillalevyistä tai muista
mineraalivillaeristemateriaaleista.
Tulokset:
Näyte

6

7

8

9

10

Näytteenottopaikka

Tulos

OT1

- Runsaasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista
huonepölyä
- Kohtalaisesti hienojakoista mineraaliainesta kuten kalsiittia,
dolomiittia, kvartsia, maasälpää sekä kiillemineraaleja
- Alumiinirikkaita partikkeleita
- Natrium-kloori -partikkeleita (suoloja)

OT6

- Kohtalaisesti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista
huonepölyä
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten kalsiittia,
kipsiä, maasälpää sekä kvartsia
- Niukasti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla ja lasivilla)
- Sementtipartikkeleita

OT6, IV-kanava, tulo

- Niukasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista huonepölyä
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten kvartsia,
maasälpää sekä kiillemineraaleja
- Niukasti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla)
- Sementtipartikkeleita
- Kohtalaisesti siitepölyä
- Sinkkirikkaita partikkeleita

OT4

- Runsaasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista
huonepölyä
- Kohtalaisesti hienojakoista mineraaliainesta kuten
maasälpää, kvartsia, kalsiittia sekä dolomiittia

Ryhmähuone / lepotila

- Runsaasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista
huonepölyä
- Kohtalaisesti hienojakoista mineraaliainesta kuten
maasälpää, kvartsia, kalsiittia sekä kiillemineraaleja
- Alumiinirikkaita partikkeleita
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Keittiö / pienryhmähuone

- Runsaasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista
huonepölyä
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten kipsiä,
kvartsia, maasälpää sekä kalsiittia

Aula / käytävä, IV-kanava, tulo

- Niukasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista huonepölyä
- Runsaasti hienojakoista mineraaliainesta kuten kvartsia,
maasälpää sekä kipsiä
- Kohtalaisesti teollisia mineraalivillakuituja (kivivilla)
- Sementtipartikkeleita
- Kohtalaisesti siitepölyä
- Sinkkirikkaita partikkeleita
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Tuomas Havela
geologi, FM
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