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1. ESIPUHE
Opinnäytetyön aihe pohjautuu tarpeeseen edistää oikein mitoitettujen korjaustapojen
käyttämistä sisäilman laadun parantamiseksi tehtävissä korjauksissa. Epäpuhtauksien
hallitseminen koneellisella järjestelmällä, hallitsemalla rakenteen yli vallitsevia painesuhteita,
on yksi esimerkki korjaustavasta, johon kohdistuu monesti epäluuloja, koska varsinainen
epäpuhtauslähde jätetään rakenteeseen.
Työn yhteydessä toteutettujen tutkimusten ja mittausten case-kohteet ovat todellisia kohteita,
joihin alipaineistusjärjestelmiä on asennettu. Järjestelmiä toteutettaessa ei ole tiedetty, että
kohdetta tullaan myöhemmin käyttämään arvioitaessa järjestelmän toimivuutta. Tämän vuoksi
case-kohteiden tutkimustulokset antavat varsin hyvän kuvan järjestelmien toteuttamisesta
sekä niiden onnistumisesta käytännössä.
Työn ohjausryhmään ja rahoittamiseen ovat osallistuneet Vahanen Rakennusfysiikka Oy,
Ympäristöministeriö / Kosteus- ja hometalkoot, Senaatti-kiinteistöt sekä Helsingin kaupungin
tilakeskus.
Haluan kiittää työn ohjaajina toimineita Ari-Veikko Kettusta ja Marko Lukkaria, sekä Eero
Saloa arvokkaista kommenteista ja näkemyksistä. Kiitokset kuuluvat myös ohjausryhmän
jäsenille sekä kiinteistöjen omistajille, joiden kohteissa case-tutkimuksia pääsin suorittamaan.
Kiitokset myös rakkaalle vaimolleni tuesta opiskelujen ja opinnäytetyön kirjoittamisen
aikana.

3

2. SISÄLLYSLUETTELO

1.

ESIPUHE .......................................................................................................................3

2.

SISÄLLYSLUETTELO..................................................................................................4

3.

JOHDANTO ...................................................................................................................7

4.

ALIPAINEISTUSRATKAISUJEN KÄYTTÖ NYKYISIN ............................................8

5.

6.

7.

4.1.

Lainsäädäntö ja määräykset ......................................................................................8

4.2.

Nykyiset käyttökohteet, kirjallisuus ja ohjeistukset .................................................11

RAKENNUKSEN PAINESUHTEET ...........................................................................13
5.1.

Painesuhteiden muodostuminen rakennuksessa.......................................................13

5.2.

Painesuhteiden merkitys sisäilman laatuun .............................................................14

EPÄPUHTAUKSIEN KULKEUTUMINEN SISÄILMAAN ........................................16
6.1.

Kulkeutumistavat ...................................................................................................16

6.2.

Epäpuhtauksien kulkeutumisesta tehtyjä tutkimuksia ..............................................17

6.3.

Mitä epäpuhtauksia voidaan hallita painesuhteiden avulla ......................................20

ALIPAINEISTUSJÄRJESTELMÄN

TOIMINTAPERIAATE,

OMINAISUUKSIA,

ETUJA JA HAITTOJA ........................................................................................................ 22

8.

7.1.

Alipaineistusjärjestelmän toimintaperiaate ..............................................................22

7.2.

Sisäilman laatu ....................................................................................................... 23

7.3.

Rakenteita kuivattava vaikutus ............................................................................... 24

7.4.

Tilojen käyttö korjausten aikana .............................................................................25

7.5.

Haittoja ja riskejä ...................................................................................................25

ALIPAINEISTUSJÄRJESTELMIEN TOTEUTTAMISEN KUSTANNUKSET .......... 26
8.1.

Järjestelmän rakentamisen kustannukset .................................................................26

8.2.

Käyttökustannukset ................................................................................................27

8.3.

Vertailulaskelma: Alapohjarakenteiden uusiminen vs. Alipaineistusjärjestelmä ...... 28

4

9.

CASE-KOHTEET ........................................................................................................ 32
9.1.

Kohdekuvaukset .....................................................................................................32

9.2.

Tutkimusmenetelmät ..............................................................................................33

9.3.

Havainnot, mittaustulokset ja johtopäätökset ..........................................................34

9.4.

Yhteenveto .............................................................................................................40

10.

ALIPAINEISTUKSEN SOVELTUMINEN KORJAUSRATKAISUKSI ...................41

10.1.

Yleistä ................................................................................................................42

10.2.

Maanvastaiset rakenteet ...................................................................................... 43

10.3.

Tuulettuva alapohja .............................................................................................44

10.4.

Välipohjarakenteet ..............................................................................................44

10.5.

Muut rakenteet ....................................................................................................45

10.6.

Rakenteet, joihin alipaineistusjärjestelmä ei sovellu ............................................46

10.7.

Ohje alipaineistusjärjestelmän soveltuvuuden määrittämiseksi ............................47

11.

ALIPAINEISTUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN ....................................... 48

11.1.

Kohdeselvitys .....................................................................................................49

11.2.

Koealipaineistus .................................................................................................. 50

11.3.

Suunnittelu ja asentaminen..................................................................................53

11.4.

Käyttöönotto .......................................................................................................59

11.5.

Toiminnan seuranta, huolto ja ylläpito ................................................................59

12.

JOHTOPÄÄTÖKSET ................................................................................................ 61

13.

LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO ............................................................... 64

5

LIITTEET
1. Kuljun koulu, alapohjan ja välipohjan alipaineistusjärjestelmien laadunvarmistus,
tutkimusmuistio 3.8.2016
2. Koulurakennus, alapohjan alipaineistuksen toimivuuden tarkastelu, tutkimusmuistio
4.8.2016
3. Mäntykankaan koulu, alipaineistusjärjestelmän laadunvarmistus, tutkimusmuistio
19.7.2016
4. Oriveden terveyskeskus,

alapohjan ja

putkikanaalin alipaineistusjärjestelmien

laadunvarmistus, tutkimusmuistio 29.7.2016
5. Pihkapuiston

ala-aste,

ryömintätilan

kuivaus-

ja

alipaineistusjärjestelmän

laadunvarmistus, tutkimusmuistio 25.7.2016
6. Seipon

päiväkoti,

alipaineistusjärjestelmän

11.5.2016

6

laadunvarmistus,

tutkimusmuistio

3. JOHDANTO
Rakennusten sisäilmaongelmien korjaamisesta aiheutuu Suomessa vuosittain merkittävät
kustannukset. Tämän lisäksi sisäilmaongelmaisen rakennuksen välittömät ja välilliset
vaikutukset kansantalouteen ovat erittäin suuret. Sisäilmaongelmat vaikuttavat ennen kaikkea
olennaisesti myös ihmisten terveyteen. Tämän vuoksi luotettaville ja kustannustehokkaille
korjausratkaisuille on todellista tarvetta.
Tässä tutkimuksessa käsitellään yhtä, usein kohtuullisin korjauskustannuksin toteutettavaa
korjausratkaisua,

jossa

rakennuksen

sisäilman

epäpuhtauksia

hallitaan

koneellisen

alipaineistusratkaisun avulla. Mikrobivaurioituneen rakenteen ainoana oikeana korjaustapana
on pitkään pidetty vaurioituneen rakenteen purkamista, mutta rakenteen purkaminen ja
korvaaminen uudella ei kuitenkaan aina ole ainoa ratkaisu, jolla epäpuhtauksien
kulkeutuminen

sisäilmaan

voidaan

luotettavasti

estää.

Tietyissä

tapauksissa

epäpuhtauslähdettä on jopa mahdotonta poistaa. Yhtenä esimerkkinä tällaisesta voidaan pitää
rakennuksen alla olevaa maaperää, joka on erittäin merkittävä epäpuhtauslähde, ja jossa on
aina epäpuhtauksia. Toisena esimerkkinä vaikeasti poistettavasta ja paljon myös keskustelua
herättävästä epäpuhtauslähteestä on tupakansavu, jonka kulkeutumista usein estetään
tiivistämällä rakenteita ja hallitsemalla ilmavirtauksia. Etenkin vaikeasti purettavien ja
kustannusvaikutuksiltaan merkittävien rakenteiden korjauksiin kaivataan luotettavia ja
pitkäikäisiä korjausvaihtoehtoja, jotka voidaan toteuttaa alhaisemmin kustannuksin verrattuna
raskaaseen rakennusosien uusimiseen perustuvaan korjaukseen. Työssä on keskitytty
sellaisiin rakenneosiin, joita rakennuskannassa on paljon, ja joiden purkamisesta tai
korjaamisesta aiheutuvat kustannukset ovat merkittäviä. Tällaisia rakenteita ovat esimerkiksi
alapohjarakenteet sekä kerrokselliset välipohjarakenteet.
Radonin torjunnassa on jo olemassa vakiintuneita tapoja ja ohjeistuksia, joiden avulla voidaan
estää epäpuhtauksien kulkeutumista maaperästä sisäilmaan. Saman tyyppisiä ratkaisuja
voidaan käyttää myös muiden epäpuhtauksien hallitsemiseksi. Alapohjarakenteiden lisäksi,
kaivataan vastaavia ohjeistuksia myös muille rakenteille. Työn tavoitteena on ollut koota
aiheesta oleva aineisto yhteen sekä tarkentaa ja täydentää ohjeistuksia case-kohteiden
tulosten, sekä aiheesta kertyneen käytännön kokemuksen pohjalta. Työn yhtenä tavoitteena on
ollut määrittää niitä reunaehtoja, joiden perusteella voidaan määrittää missä tilanteissa
alipaineistusratkaisuja voidaan käyttää. Työssä on esitetty myös alipaineistusjärjestelmän
toteuttamisen oikeaoppinen eteneminen.
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4. ALIPAINEISTUSRATKAISUJEN KÄYTTÖ NYKYISIN
4.1. Lainsäädäntö ja määräykset
Lainsäädäntö ja ohjeistukset, jotka liittyvät sisäympäristön laatuun sekä siitä aiheutuvaan
terveyshaittaan, pohjautuvat ensisijaisesti Maankäyttö- ja rakennuslakiin (5.2.1999/132) sekä
Terveydensuojelulakiin (763/1994). Sisäympäristön haittatekijöitä, niiden raja-arvoja,
mittausmenetelmiä

jne.

on

määritetty

Sosiaali-

ja

terveysministeriön

säätämässä

Asumisterveysasetuksessa (545/2015) sekä sen soveltamisohjeessa. Asetusta sovelletaan
terveydensuojelulain nojalla tehtävään asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisten
olosuhteiden valvontaan.
Maankäyttö- ja rakennuslain pykälässä 117 c todetaan rakentamisen terveellisyyteen liittyen
seuraavaa:

”Rakennushankkeeseen

ryhtyvän

on

huolehdittava,

että

rakennus

käyttötarkoituksensa ja ympäristöstä aiheutuvien olosuhteittensa edellyttämällä tavalla
suunnitellaan ja rakennetaan siten, että se on terveellinen ja turvallinen rakennuksen
sisäilma, kosteus-, lämpö- ja valaistusolosuhteet sekä vesihuolto huomioon ottaen.
Rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien, säteilyn,
veden tai maapohjan pilaantumisen, savun, jäteveden tai jätteen puutteellisen käsittelyn
taikka rakennuksen osien ja rakenteiden kosteuden vuoksi.”.
Sisäympäristöön

liittyviä

asioita

käsitellään

määräystasolla

myös

Suomen

Rakentamismääräyskokoelmassa, etenkin sen osissa C 2 Kosteus, määräykset ja ohjeet (1998)
ja D 2 Rakennusten sisäilmasto ja ilmanvaihto, määräykset ja ohjeet (2012).
Lainsäädännössä ei tarkoin rajata keinoja, joilla epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan
voidaan estää. Näin ollen painesuhteisiin vaikuttaminen koneellisella järjestelmällä, ja siten
estämällä epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan, on lainsäädännön hyväksymä keino.
Esimerkiksi

taloyhtiöissä

voi tulla

osakkaan

ja

taloyhtiön

kesken

erimielisyyttä

mikrobivaurion riittävästä korjaustavasta. Tällöin päätöksen riittävästä korjaustavasta tekee
viime kädessä terveysvalvontaviranomainen tapauskohtaisesti, ottaen huomioon kaikki asiaan
liittyvät tekijät.
Mikrobit
Nykyisin voimassa oleva asumisterveysasetus astui voimaan 15.5.2015. Asetuksen pykälässä
20 todetaan mikrobeista seuraavaa: ” Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta
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kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua
mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä
silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka
mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua.”.
Radon
Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen (944/1992) mukaan radonpitoisuus huoneilmassa ei
saa ylittää arvoa 400 Bq/m3 ja uusi asunto tulee suunnitella ja rakentaa siten, että huoneilman
radonpitoisuus ei ylitä arvoa 200 Bq/m3. Hetkellisillä raja-arvon ylityksillä ei ole ko.
päätöksen kannalta merkitystä, mikäli radonpitoisuuden vuosikeskiarvo alittaa edellä mainitut
raja-arvot.
Rakennuksen painesuhteet
Suomen Rakentamismääräyskokoelman osassa D2 rakennuksen painesuhteista sanotaan
seuraavaa: ”Rakennuksen, sen huonetilojen ja ilmanvaihtojärjestelmän paineet on
suunniteltava siten, että ilma virtaa puhtaammista tiloista sellaisiin tiloihin, joissa syntyy
runsaammin epäpuhtauksia. Paineet eivät saa aiheuttaa rakenteisiin pitkäaikaista
kosteusrasitusta.” Lisäksi todetaan, että ”Rakennus suunnitellaan yleensä ulkoilmaan nähden
hieman alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa sekä mikrobien
aiheuttamilta terveyshaitoilta. Alipaine ei kuitenkaan saa yleensä olla suurempi kuin 30 Pa.”.
Lisäksi sanotaan epäpuhtauksien siirtymisestä rakennuksessa seuraavasti: ”Rakennuksen
paineet ja rakenteiden tiiviys suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne osaltaan vähentävät
radonin

ja

muiden

epäpuhtauksien

siirtymistä

rakennuksessa.”.

Suomen

Rakentamismääräyskokoelman osassa D2 todetaan vielä, että rakennuksen käyttö tai sään
vaihtelu ei saa merkittävästi muuttaa rakennuksen tai huonetilojen paineita tai heikentää
niiden ilmanvaihtoa.
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C 4 Lämmöneristys, ohjeet 2003, todetaan
rakennuksen

ilmanpitävyyden

vaikutuksesta

ilmanvaihdon

toimintaan

seuraavasti:

”Ilmansulku suunnitellaan ja toteutetaan ilmanpitävyydeltään riittävänä niin, että
ilmanvaihtojärjestelmällä sen ollessa suunnitelmien mukaisesti käytössä kyetään rakennuksen
sisätilat

pitämään

oleskeluvyöhykkeellä

pääsääntöisesti
saavutetaan

alipaineisina

ulkoilmaan

rakentamismääräyskokoelman

lämpöolot.”.
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nähden
osan

D2

ja

että

mukaiset

Asumisterveysasetus ei ota kantaa rakennuksen painesuhteisiin, mutta sen soveltamisoppaassa
rakennuksen paine-eroista todetaan seuraavaa: ” Rakennuksen ali/ylipaineisuus vaikuttaa mm.
vuotoilmavirran suuntaan ja huoneilman kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa.
Jos rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee
ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa. Hetkellinen ylipaineisuus on
mahdollista

tuuliolosuhteista

tai

rakennuksen

geometriasta

johtuen,

eikä

vaadi

korjaustoimenpiteitä. Jos alipaineisuus on yli 15 Pa, niin alipaineisuuden syy tulee selvittää
ja

ilmanvaihtoa

mahdollisuuksien

mukaan

tasapainottaa.

Tällä

vähennetään

vuotoilmavirtauksia ja niiden mukana kulkeutuvia epäpuhtauksia. Rakennuksen geometria tai
tuuliolosuhteet voivat myös aiheuttaa alipaineisuutta, jota voi olla vaikea korjata.”
Ennen asumisterveysasetusta ja sen soveltamisohjetta voimassa olleessa Sosiaali- ja
terveysministeriön 2009 julkaisemassa Asumisterveysohjeen 2003 tulkitsemisohjeessa
Asumisterveysoppaassa on esitetty rakennuksen tavoitteellisia paine-eroja seuraavasti
(Taulukko 1):
Taulukko 1. Tavoitteelliset paine-erot rakennuksessa
asumisterveysasetuksella ja sen soveltamisohjeella)
Ilmanvaihtotapa
Painovoimainen ilmanvaihto
Koneellinen poistoilmanvaihto
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto,
ilmanvaihtolämmitys

(Asumisterveysopas

2009,

korvattu

Paine-ero

Huomautuksia

0… -5 Pa ulkoilmaan
0 Pa porraskäytävään
-5… -20 Pa ulkoilmaan
0…-5 Pa porraskäytävään
0…-2 Pa ulkoilmaan
0 Pa porraskäytävään

Paine-erot vaihtelevat
voimakkaasti sään mukaan
Paine-erot vaihtelevat sään
mukaan
Paine-erot vaihtelevat sään
mukaan

Epäpuhtauksien hallinta alipaineistamalla
Asumisterveysasetuksessa on määritelty tekijät, jolloin toimenpiderajat eri haittojen osalta
ylittyvät. Tällöin sen, kenen vastuulla haitta on, tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n tai
51 §:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi
tai rajoittamiseksi. Terveydensuojelulain pykälässä 27 todetaan haitan poistamisen vastuusta
seuraavasti: ”Jos haitta aiheutuu asuinhuoneiston tai muun oleskelutilan rakennuksen
rakenteista, eristeistä tai rakennuksen omistajan vastuulla olevista perusjärjestelmistä, haitan
poistamisesta vastaa rakennuksen omistaja, ellei muualla laissa toisin säädetä. Jos
terveyshaitta aiheutuu kuitenkin asunnon tai muun oleskelutilan käytöstä, joka ei ole
tavanomaista, terveyshaitan poistamisesta vastaa asunnon tai muun oleskelutilan haltija.”.
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Edellisessä kappaleessa mainittuna toimenpiteenä voidaan käyttää tietyn rakenneosan
alipaineistamista, jolla estetään tai rajoitetaan epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan, niin
että asumisterveysasetuksessa asetettu toimenpideraja alittuu.
4.2. Nykyiset käyttökohteet, kirjallisuus ja ohjeistukset
Yleisin

alipaineistamalla

hallittava

epäpuhtaus

on

radon.

Radonin

kulkeutumisen

hallitsemiseen on jo olemassa seikkaperäisiä ohjeistuksia ja paljon tutkittua tietoa. Kun
radonin kulkeutumista sisäilmaan hallitaan alipaineistusjärjestelmän avulla, hallitaan
samanaikaisesti myös maaperässä normaalisti olevien muiden epäpuhtauksien, kuten
mikrobiperäisten epäpuhtauksien, kulkeutumista sisäilmaan sekä vaikutetaan maaperän ja
alapohjarakenteiden kosteusolosuhteisiin. Radonin hallitsemiseksi löytyy ohjeistusta mm. RTkorteista

sekä

Ympäristöoppaasta

4

Pien-

ja

rivitalojen

radontekninen

korjaus,

imupistemenetelmä. Ympäristöoppaassa 4 oleva ohjeistus on laadittu ensisijaisesti
pienemmille rakennuksille, mutta sen ohjeistuksia ja periaatteita voidaan soveltaa myös
suuremmissa rakennuksissa.
Opetushallituksen julkaisemassa Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen oppaassa, korjaustavat on luokiteltu niiden laajuuden mukaan kolmeen eri luokkaan: A-, B- ja
C-tason korjauksiin. A- ja B-tason korjauksissa rakenteeseen jää vaurioitunutta materiaalia,
mutta materiaalissa syntyvien päästöjen pääsy sisäilmaan on estetty. B-tason korjauksessa
päästöjen pääsy sisäilmaan on yleensä estetty kahdella eri tavalla. Esimerkkinä tällaisesta on
esimerkiksi rakenteen alipaineistaminen ja

ilmavuotokohtien tiivistäminen.

A-tason

korjaukset luokitellaan kevyiksi korjauksiksi, mutta kuitenkin soveltuviin tapauksiin
pitkäikäisiksi eli pysyviksi korjauksiksi.

A-tason korjausratkaisujen toimivuutta (esim.

rakenteen tiivistämistä) tulee seurata säännöllisin väliajoin (3-5 vuoden välein). Jos
tiivistämisen lisäksi käytetään esim. eristetilan alipaineistamista, luokitellaan korjaus Btasoon. Myös B-tason korjauksien onnistumista tulee seurata 3-5 vuoden välien
merkkiaineanalyysein ja paine-eromittauksin. A- ja B-tason korjauksien mainitaan soveltuvan
pääasiassa betonirakenteisiin, jotka ovat itsessään kohtalaisen tiiviitä. Myös tiiviin
laastikerroksen alla oleva tiilimuuraus soveltuu käytettäväksi A- ja B-tason korjauksiin
joissain tapauksissa. Puu- ja levyrakenteisiin A- ja B-tason korjauksia ei oppaassa suositella.
Sisäilmaongelmaisten koulurakennusten korjaaminen -oppaassa, annetaan alipaineistamiseen
tai tuuletettujen rakenteiden rakentamiseen liittyviä ohjeistuksia seuraaviin rakenteisiin:
Maanvastaisen laatan alapuolella olevan rakennuspohjan tuulettaminen, maanvastaisen laatan
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päälle rakennettava koneellisesti tuuletettu lattia, ryömintätilan ilmanvaihto, maanvastaisen
tiilivuoratun seinän tiivistäminen ja alipaineistaminen, putkikanavien, tarkastusluukkujen ja
rappusten alustilojen alipaineistaminen, maata vasten perustetun tiili- tai betoniväliseinän
sorastuksen alipaineistaminen ja liitosten tiivistäminen,
Rakenteiden alipaineistusta käytetään nykyisin maaperän epäpuhtauksien lisäksi mm.
putkikanaaleissa tai -tunneleissa, kerroksellisissa välipohjissa, talotekniikkahormeissa tai
muissa

onkalotiloissa.

Näissä

käyttökohteissa

alipaineistusratkaisujen

käyttö

on

harvinaisempaa kuin esim. radonin hallinnassa, eikä niihin löydy juuri kirjallista ohjeistusta.
Sisäilmaongelmaisen koulurakennuksen korjaaminen -oppaan (Opetushallitus) osassa 2 on
annettu

ohjeistusta

alipaineistettavien

sekä

koneellisesti

tuuletettujen

rakenteiden

toteuttamiselle. Ohjeistusta on annettu mm. maanvastaisille laatoille, ryömintätiloille,
maanvastaisille tiiliverhoiluille seinille, putkikanaville, tarkastusluukuille ja rappusten
alustiloille sekä maata vasten perustetuille väliseinille. Oppaassa on annettu hyviä
yleisperiaatteita ko. järjestelmien toteuttamiseen. Käytännössä kyseisten järjestelmien
tarkempi suunnittelu ja toteutus perustuvat nykyisin ko. yleisperiaatteisiin sekä suurilta osin
myös kokemuksen tuomaan käytännön tietoon sekä radonin hallinnasta tehtyjen ohjeistuksien
soveltamiseen.
Painesuhteiden avulla hallitaan myös eri tilojen välillä tapahtuvia ilmavirtauksia.
Ilmanvaihtosuunnittelussa on jo pitkään ollut tiedossa pääperiaate, jonka mukaan
ilmavirtaukset tulee suunnitella kulkemaan puhtaista tiloista likaisempiin (tai kosteampiin)
tiloihin päin. Tämä määräys löytyy myös Suomen rakentamiskokoelman osasta D2.
Tupakointi, etenkin kerrostaloissa, on viime aikoina herättänyt paljon keskustelua.
Tupakansavun lähdettä on joissain tapauksissa lähes mahdotonta poistaa, jolloin ainoa tapa
estää tupakansavun kulkeutuminen huoneistoon, on rakenteiden tiivistäminen sekä
ilmavirtausten hallitseminen painesuhteiden avulla.
Painesuhteiden

avulla

hallitaan

myös

erittäin

haitallisten

ja/tai

suurien

epäpuhtauspitoisuuksien kulkeutumista. Esimerkkeinä tällaisista ovat esim. lääkkeiden
valmistuksessa tai kemianteollisuudessa käytettävät vetokaapit, jotka suunnitellaan sisäilman
suhteen niin alipaineisiksi, etteivät epäpuhtaudet leviä vetokaapin ulkopuolelle. Sairaaloiden
leikkaussalien puhdastilat perustuvat taas ylipaineistamiseen, jolloin leikkausalueelle tai –
tilaan ei pääse leviämään epäpuhtauksia ympäröivistä tiloista.
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5. RAKENNUKSEN PAINESUHTEET
5.1. Painesuhteiden muodostuminen rakennuksessa
Rakennuksen painesuhteiden muodostumiseen rakennuksissa vaikuttavat ensisijaisesti ilman
lämpötilaerojen aiheuttama savupiippuvaikutus, ilmanvaihto, tuuliolosuhteet, rakennuksen
käyttö sekä rakennuksen ilmatiiviys.
Rakennuksen lämpötilaeron aiheuttama savupiippuvaikutus eli terminen paine-ero muodostaa
ylipaineen rakennuksen yläosiin ja alipaineen rakennuksen alaosiin (Kuva 1). Mitä korkeampi
rakennus on kyseessä, ja mitä suurempi sisäilman ja ulkoilman välinen lämpötilaero on, sitä
enemmän terminen paine-ero vaikuttaa rakennuksen painesuhteiden muodostumiseen.

Kuva 1. Termiset paine-erot tasatiiviissä rakennuksessa (Jaakkola 1997).

Lämpötilaerojen lisäksi paine-erojen muodostumiseen vaikuttaa vallitsevat tuuliolosuhteet.
Tuuli aiheuttaa rakennuksen tuulenpuoleiselle sivulle ylipainetta, jolloin rakennuksen sisäilma
on alipaineinen tuulenpuoleiseen ulkoilmaan nähden. Vastaavasti toisella puolella rakennusta
sisäilma on tuulen ”imuvaikutuksen” johdosta ylipaineinen ulkoilmaan nähden (Kuva 2).
Mahdollisten vaipan epätiiviyskohtien kautta kulkeutuvien ilmavuotojen suunta on tällöin
vastaava.
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Kuva 2. Tuulen aiheuttaman paine rakennuksen vaipassa ja ilmavuodot (Leivo 2003).

Ilmanvaihdolla on merkittävä vaikutus rakennuksen painesuhteiden muodostumiseen, ja sen
merkitys painesuhteisiin korostuu, mitä tiiviimpi rakennuksen vaippa on. Yleisimmät
Suomessa käytössä olevat ilmanvaihtotyypit ovat: painovoimainen ilmanvaihto, koneellinen
poistoilmanvaihto sekä koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Uudisrakennuksessa nykyisin
käytettävä ilmanvaihtotapa on lähes poikkeuksetta koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
Ilmanvaihdon tulo- ja poistoilman suhde määrittää ilmanvaihdon vaikutuksen rakennuksen
painesuhteisiin. Kun tuloilmaa on poistoilmaa enemmän, on rakennus tai tila ylipaineinen ja
kun poistoilmaa on tuloilmaa enemmän, on rakennus tai tila alipaineinen. Ilmanvaihdon
lisäksi rakennuksen painesuhteisiin vaikuttaa kuitenkin myös muut edellä kuvatut tekijät,
joten

rakennuksen

painesuhteet

määrittyvät

lopulta

näiden

kaikkien

tekijöiden

yhteisvaikutuksesta ja ne vaihtelevat olosuhteiden ja rakennuksen käytön johdosta jatkuvasti.
Lisäksi rakennuksen eri tilat tai osat voivat olla painesuhteiltaan hyvinkin erilaisia.
5.2. Painesuhteiden merkitys sisäilman laatuun
Ilmanpaineiden ero tietyn rakenneosan yli mahdollistaa ilman virtauksen mahdollisten
epätiiviyskohtien kautta. Paine-eron suunta taas määrittää ilman virtauksen suunnan, kun ilma
pyrkii virtaamaan korkeammasta paineesta alemman paineen suuntaan. Kun rakennuksen
sisäilma on alipaineinen ulkoilmaan (tai esim. maaperään) nähden, pyrkii ilma virtaamaan
rakenteiden epätiiviyskohtien kautta sisäilmaan. Ilmavirtausten mukana voi sisäilmaan
kulkeutua epäpuhtauksia maaperästä, rakenteiden sisältä tai toisaalta ulkoilmasta. Maaperästä
tai rakenteiden sisältä sisäilmaan voi kulkeutua esim. mikrobiperäisiä epäpuhtauksia, radonia
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tai teollisia mineraalivillakuituja. Ulkoilmasta sisäilmaan voi kulkeutua mm. siitepölyä,
nokea, ulkoilman mikrobeja tai muita ulkoilman hiukkasmaisia epäpuhtauksia.
Maaperässä rakennuksen alapuolella vallitsee jatkuvasti mikrobikasvun mahdollistavat
olosuhteet, joten on normaalia, että rakennuksen alustäytössä on mikrobikasvua.
Maanvastaisten rakenteiden mikrobiologista toimivuutta on selvitetty tutkimushankkeessa
(Leivo ym. 2006). Tutkimuksessa havaittiin rakennusten alapuolisista maaperänäytteistä
jonkinasteista mikrobikasvua 98 %:sta analysoiduista näytteistä ja kosteusvaurioita indikoivia
mikrobilajeja löytyi 79 %:sta näytteistä. Kyseisessä tutkimuksessa näytteitä on otettu
alapohjan alta, muutama tutkittua taloa kohden. Mikäli näyteitä otettaisiin kattavammin koko
rakennuspohjan alueelta, ja etenkin sieltä mistä ilmavirtaukset kulkevat rakennukseen,
löytyisi mikrobeja hyvin todennäköisesti jokaisesta rakennuksesta.
Näin ollen voidaan pitää normaalina tilanteena, että rakennuksen maanvastaisen alapohjan
alapuolisessa täyttökerroksessa tai maaperässä on mikrobikasvua. Mikrobiperäisten
epäpuhtauksien pääsy maaperästä sisäilmaan voidaan estää joko ilmatiiviin rakennekerroksen
avulla ja/tai pitämällä painesuhteet jatkuvasti sisäilmasta maaperään päin.
Rakennus on lämpötilaerojen vaikutuksesta alaosastaan tyypillisesti alipaineinen ja
yläosastaan ylipaineinen. Koska rakennus on alaosastaan tyypillisesti alipaineinen (Kuva 1) ja
maaperässä on mikrobikasvulle suotuisat olosuhteet, ovat alapohjan ilmavuodot sisäilman
laadun kannalta erityisen merkittäviä. Epätiiviyskohtien kautta voi paine-eron vaikutuksesta
tällöin kulkeutua sisäilmaan suuria pitoisuuksia mikrobiperäisiä epäpuhtauksia tai radonia.
Ilma

kerrostuu

lämpötilan

vaikutuksesta

myös

kerroskohtaisesti,

joten

myös

välipohjarakenteissa ilma pyrkii virtaamaan ensisijaisesti ylöspäin. Jos esim. kerroksellisen
välipohjan sisällä on epäpuhtauksia, on niiden kulkeutuminen näin ollen yleensä
voimakkaampaa välipohjan yläpuolisiin tiloihin.
Rakennuksen painesuhteiden merkitystä sisäilman laatuun on viime vuosina alettu
painottamaan vuosi vuodelta enemmän. Tämä suuntaus on myös näkynyt sisäilman laatuun
liittyvässä alan koulutuksessa sekä tutkimuksessa.
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6. EPÄPUHTAUKSIEN KULKEUTUMINEN SISÄILMAAN
6.1. Kulkeutumistavat
Epäpuhtaudet kulkeutuvat maaperästä tai rakenteiden sisältä sisäilmaan pääasiassa kahdella
tavalla: konvektiolla ja diffuusiolla. Konvektiossa epäpuhtaudet kulkeutuvat virtaavan ilman
mukana ja diffuusio perustuu molekyylien konsentraatioerojen pyrkimykseen tasaantua
alemman pitoisuuden suuntaan. Esim. vesihöyryn siirtymistä sisäilmasta rakenteiden sisälle
estetään höyrynsulkumateriaalien avulla. Ilmatiivis rakennekerros estää konvektion
tapahtumisen ja vesihöyrytiivis rakennekerros vesihöyryn diffuusion tapahtumisen. Yleensä
molemmat ilmiöt hoidetaan yhden rakennusmateriaalin, esim. höyrynsulkukalvon, avulla.
Ilman konvektiovirtausten mukana siirtyy sekä partikkeleita, kuten homeitiöt sekä rihmaston
kappaleet, että mikrobien kaasumaisia aineenvaihduntatuotteita (Weckström 2003).
Diffuusiolla taas siirtyy vain kaasumaisessa olomuodossa olevia epäpuhtauksia, jotka usein
voidaan

sisäilmassa

aistia

hajuina.

Konvektiota

voidaan

pitää

merkittävämpänä

epäpuhtauksien kulkeutumisen mahdollistavana ilmiönä, mutta molemmat ilmiöt pitää ottaa
huomioon, kun suunnitellaan epäpuhtauksien hallitsemista rakenteiden alipaineistuksen
avulla.
Maaperän ja täyttöaineksen laadulla on merkittävä vaikutus maaperästä sisäilmaan
kulkeutuviin ilmavirtauksiin. Mitä ilmaa läpäisevämpää on, sitä suurempaa on alapohjan
epätiiviyskohtien kautta maaperästä alipaineiseen sisäilmaan virtaavan vuotoilman määrä.
Seuraavassa kuvaajassa (Kuva 3) on esitetty suuntaa antava malli maa-aineksen tyypin
vaikutuksesta rakojen kautta tapahtuviin ilmavirtauksiin (Repo 2016).

Kuva 3. Suuntaa antava malli maa-aineksen tyypin vaikutuksesta rakojen kautta tapahtuviin
ilmavirtauksiin (Repo 2016).
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6.2. Epäpuhtauksien kulkeutumisesta tehtyjä tutkimuksia
Ulkoseinän ja lattian liittymästä vuotoilmana kulkeutuvaa ilmamäärää mallitilassa on
selvitetty diplomityössä (Repo 2016). Työssä on laskennallisesti määritetty rakenteen
epätiiviyskohdista virtaavan vuotoilman määrää eri paine-eroilla ja eri rakennepaksuuksilla.
Kuvaajassa (Kuva 4) on esitetty laskentamenetelmin määritettyä vuotoilman määrää eri
rakennepaksuuksilla ja eri paine-eroilla, kun rakenteessa olevan raon leveys on 1,25mm.
Työssä esitetyt laskentaesimerkit osoittavat rakenteen ilmatiiviyden parantamisella olevan
merkittävä vaikutus sisäilman epäpuhtauksien määrään, vaikka täydellistä ilmatiiviyttä ei
saavutettaisikaan.

Kuva 4. Lattian ja seinän liittymän 1,25mm leveän raon vuotoilman tilavuusvirran määrä eri
paksuisella alapohjalaatalla sekä eri pituisella raolla eri paine-eroilla. Katkoviivat esittävät
laskentamallissa käytetyn mallitilan ilmanvaihdon vuotoilmantarpeet käyttöaikana (27 m3/h päivisin)
sekä käyttöajan ulkopuolella (13,5 m3/h öisin). (Repo 2016).
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Paine-eron

vaikutusta

mikrobi-itiöiden

ja

niiden

partikkeleiden

kulkeutumiseen

puurakenteisen alapohjan ryömintätilasta sisäilmaan eri paine-eroilla ja ilmatiiviyksillä on
tutkittu laboratoriossa alapohjarakennetta simuloivin koejärjestelyin (Airaksinen ym. 2003).
Laboratoriokokeissa havaittiin paine-eron suuruudella olevan merkittävä vaikutus itiöiden ja
partikkelien kulkeutumiseen rakenteen läpi. Paine-eron merkitys kulkeutumiseen oli
huomattavasti merkittävämpi kuin rakenteen ilmatiiviydellä (Kuva 5).

Kuva 5. Mikrobi-itiöiden ja partikkelin kulkeutuminen sisäilmaan laboratoriokokeissa 20 Pa ja 6 Pa
paine-eroilla (Airaksinen ym. 2003).

Leivo ja Rantala ovat 2006 tutkineet maanvastaisten rakenteiden mikrobiologista toimintaa.
Tutkimuksissa tutkittiin materiaalien läpi kulkevia itiö- ja mikrobimääriä. Käytettynä
mikrobilajina oli Aspergillus Versicolor, koska sen itiökoko vastaa keskimääräistä
kosteusvaurioindikaattorihomeiden itiökokoa. Koejärjestely on esitetty alla olevassa kuvassa
(Kuva 6). Kasvatuskammio oli kokeen aikana raitisilmapuhalluksen takia 1…20 Pa
ylipaineinen

keräyskammioon

nähden,

jolloin

mahdolliset

ilmavirtaukset

kulkevat

keräyskammion suuntaan. Kuukauden kestäneen kasvatusjakson jälkeen tutkittiin mikrobien
kulkeutumista eri materiaalien läpi. Tutkittavia materiaaleja olivat erilaiset betonilaatat,
polystyreenieristeet, polyuretaanieriste, sekä edellä mainittujen yhdistelmiä (Kuva 7).
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Kuva 6. Laattarakenteiden
mikrobiläpäisevyyksien määrittäminen
laboratorio-olosuhteissa (Leivo ym. 2006)

Kuva 7.Laboratoriokokeissa tutkitut
materiaalit ja niiden yhdistelmät.

Suoritettujen laboratoriokokeiden perusteella yhtenäiset rakennekerrokset eivät läpäise
homesieniä tai niiden itiöitä. Betonilaatan, jossa oli valusauma ilman tiivistystä, havaittiin
läpäisevän mikrobi-itiöitä. Eri kammiot yhdistävän halkeaman vuoksi kammioiden välille ei
saatu syntymään kuin 1…1,5 Pa pysyvä paine-ero. Tutkimusten perusteella voitiin todeta
alustavasti samat johtopäätökset koskien MVOC-yhdisteitä. Tutkimuksen johtopäätöksenä
esitetään, että ”Korvausilmareittien tukkiminen alapohjasta rakenneosien liitoksissa ja
läpivienneissä

ehkäisee

tehokkaasti

myös

mikrobien

ja

aineenvaihduntatuotteiden

tunkeutumisen rakenteisiin ja sisäilmaan. Näin ollen täyttökerrosten mikrobikasvuston
haittavaikutusten

ehkäisemiseksi

riittävät

samat

keinot

kuin

alapohjalaatan

radontiivistyksessäkin.”.
Weckströmin (2003) diplomityön mukaan kaasumaisessa olomuodossa olevat MVOCyhdisteet kulkeutuvat diffuusiolla jossain määrin ehjän höyrynsulkumuovikalvon lävitse.
Keinäsen (2009) diplomityön tutkimuksessa tutkittu polyamidihöyrynsulkukalvo taas esti
MVOC- ja PAH-yhdisteiden kulkeutumista hyörynsulkukalvon lävitse.
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6.3. Mitä epäpuhtauksia voidaan hallita painesuhteiden avulla
RT-kortin RT 81-11099 Radonin torjunta, mukaan riittävän paksu (vähintään 80mm) ja tiivis
betonilaatta

estää

tehokkaasti

diffuusiovastus

katsotaan

epäpuhtauksille

kuin

radonin

riittäväksi

radonille

ei

kulkeutumisen
radonin

ole

laatan

kulkeutumisen

olemassa

vastaavia

läpi.

Tällöin

estämiseksi.
määritelmiä.

laatan
Muille

Riittävän

diffuusiovastuksen (ts. tietyn aineen kaasumaisen olomuodon kapselointikyky) määritelmä
riippuu siitä epäpuhtaudesta, jonka pääsyä sisäilmaan halutaan estää. Eri materiaalien
kapselointikykyä eri VOC- ja PAH-yhdisteille on tutkittu viime vuosina jonkun verran.
Tutkimuksissa on havaittu useita eri tuotteita, joilla voidaan kapseloida VOC- ja/tai PAHyhdisteitä (Lähde: Vahanen-yhtiöissä suoritetut materiaalien läpäisevyystutkimukset).
Öljyhiilivetyjen kapselointiin ei nykytiedon valossa ole vielä löydetty luotettavia
kapselointimateriaaleja. Niiden osalta ratkaisuna voidaan käyttää tuuletettuja rakenteita,
mikäli pilaantuneita rakenteita ei voida purkaa. (MOD 2014)
Tämän perusteella voidaan todeta, että kun hallitaan ilmavirtauksia rakenteiden läpi ja
materiaalin diffuusiotiiveys on hallittavaan epäpuhtauteen nähden riittävä, voidaan
tehokkaasti estää sekä hiukkasmaisten, että kaasumaisten epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan.
Epäpuhtauksien
betonirakenteissa

hallitsemista
ja

tiivistämällä

ilmatiiviillä

ja/tai

alipaineistamalla

rakennekerroksella

voidaan

päällystetyissä

käyttää

tiilirakenteissa

(Sisäilmaongelmaisen koulurakennuksen korjaus, Opetushallitus).
Radonin hallinnassa on jo vuosikymmeniä käytetty ratkaisuna maaperän alipaineistamista
esim. imupistemenetelmällä tai radonkaivoilla. Erilaisilla korjaustavoilla toteutettujen
radonkorjausten onnistumista on tutkittu Säteilyturvakeskuksen toimesta (Arvela 1995).
Radonimurilla toteutetuissa korjauksissa on saavutettu tyypillisesti n. 70 - 90 %
radonpitoisuuden

alenema.

Erilaisilla

radonkorjausmenetelmillä

saavutettuja

radonpitoisuuden alenemia on esitetty taulukossa (Kuva 8). Kyseessä oleva aineisto on kerätty
kyselytutkimuksena sekä erillistutkimuksina ja Ympäristöoppaan 4 Pien- ja rivitalojen
radontekninen korjaus, imupistemenetelmä, mukaan kyseisissä tuloksissa on mukana
järjestelmiä, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on ollut puutteita. Kyseisen oppaan
ohjeistuksen mukaan toteutettavissa kohteissa on useimmissa tapauksissa päästävissä
keskimääräiseen pitoisuusalenemaan 80 % tai sitä parempiin tuloksiin. Korkean
radonpitoisuuden tiloissa radonimurilla tai -kaivolla saatu pitoisuusalenema voi olla jopa 99
%. Huomionarvoista on myös, että 100 % alenemaan ei voida päästä johtuen esim.
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rakennuksen rakenteiden tai esim. talousveden sisältämästä radonista tai ulkoilman
radonpitoisuudesta. Korjausten aiheuttamia radonpitoisuuden alenemia arvioidessa tulee
lisäksi ottaa huomioon, että suurinta osaa järjestelmistä ei ole todennäköisesti toteutettu asiaan
perehtyneen ammattilaisen toimesta. Koealipaineistusta ja/tai alipaineistusjärjestelmän
toiminnan tarkastusta tuskin on tehty oikeaoppisesti kovinkaan monessa kohteessa. Tästä
huolimatta voidaan sanoa, että imupistemenetelmällä tehdyillä korjauksilla ollaan saavutettu
keskimäärin erittäin merkittäviä radonpitoisuuksien alenemia.

Kuva 8. Tyypillinen eri menetelmillä saavutettava radonpitoisuuden prosentuaalinen alenema (Kuva
Arvela ym. 2012, lähde Arvela 1995).

Radon liikkuu maaperässä sekä konvektion, että diffuusion vaikutuksesta. Radonimuri estää
kokonaan tai vähentää maaperän huokosilman virtausta sisäilmaan, jolloin se vähentää
samalla tavalla myös muiden maaperän ilmassa olevan haitallisten aineiden kulkeutumista
sisäilmaan (Arvela ym. 2012). Näin ollen radonin hallitsemiseksi käytetyt, ja todistetusti
toimivat, ratkaisut soveltuvat myös muiden maaperän epäpuhtauksien hallitsemiseen.
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7. ALIPAINEISTUSJÄRJESTELMÄN TOIMINTAPERIAATE, OMINAISUUKSIA,
ETUJA JA HAITTOJA
7.1. Alipaineistusjärjestelmän toimintaperiaate
Alipaineistusjärjestelmän toimintaperiaatteena on imeä ilmaa maaperästä tai sellaisesta
rakenneosasta, josta ilmavirtausten kuljettamien epäpuhtauksien ei haluta kulkeutuvan
sisäilmaan. Alla olevassa kuvassa (Kuva 9.) on esitetty radonimurin toimintaperiaate, jota
voidaan soveltaa tietyin reunaehdoin myös muiden rakenteiden/tilojen alipaineistamiseen.

Kuva 9. Radonimurin toimintaperiaate ja rakenneosat (kuva: Arvela ym. 2012).
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Alipaineistusjärjestelmän tarkoituksena on alipaineistaa se rakenne, tila tai alue, josta
epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan halutaan vähentää. Paine-ero on suurin imupisteen
kohdalla ja pienenee kauempana imupisteestä. Tarkoituksena on saada koko alipaineistettava
alue jatkuvasti vähintään hieman alipaineiseksi. Alla esitetyssä kuvassa (Kuva 10) on esitetty
Fluent-virtausohjelmalla laskettu periaatekuva imukanavan aiheuttamasta painejakaumasta
rakennuksen alla (Kettunen 2000).

Kuva 10. Imupisteen aiheuttama painejakauma maaperässä (Kettunen 2000).

Alipaineistusjärjestelmä toimii sitä paremmin, mitä tiiviimpi rakenne on kyseessä. Rakenteen
tiiviydellä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä rakennetta, jonka yli paine-eroa pyritään
saamaan. Tämän vuoksi toimivan alipaineistusjärjestelmän rakentaminen edellyttää usein
rakenteiden ilmatiiveyden parantamista. Kun rakenteiden ilmatiiviys on hyvä, jäävät myös
laitteiden

mahdollisten

toimintahäiriöidenkin

vaikutukset

vähäisemmiksi,

kun

merkittävimmät epäpuhtauksien kulkeutumisreitit on katkaistu. Ohjeistusta ilmatiiviiden
rakenteiden

toteuttamiseksi

rakennusterveysasiantuntijan

korjausrakentamisessa
lopputyössä

Rakenteiden

on

annettu

ilmatiiviyden

esimerkiksi
parantaminen

sisäilmakorjauksessa (Laine 2015).
7.2. Sisäilman laatu
Rakenteiden, maaperän tai epäpuhtauslähteenä toimivien tilojen (esim. kosteat kellarit,
putkitunnelit)

alipaineistamisella

voidaan

tehokkaasti

vähentää/estää

epäpuhtauksien

kulkeutumista käyttötiloihin. Järjestelmän etuna on myös sen nopea asennus, jolloin sisäilman
laatua voidaan parantaa nopeasti ja tehokkaasti. Sisäilman laadun parantaminen riittävän
nopeasti on useassa tapauksessa kriittistä. Sisäilmaongelman pitkittyessä voi rakennuksen
käyttäjillä nousta esiin huolestuneisuus sekä suoranainen epäluottamus asiaa hoitavia tahoja
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kohtaan. Nämä tekijät ovat hyvin merkittäviä tekijöitä käyttäjien kokemaan riskiin liittyen
(Seuri 2016). Tällöin on usein itse teknistä korjausratkaisua tärkeämpää hoitaa asiasta
tiedottaminen ajoissa ja asianmukaisesti. Oikea-aikainen ja hyvä tiedottaminen estää väärien
tietojen ja huhujen leviämisen, jolloin itse ongelman tekninen hoitaminen voidaan tehdä
hallitusti ja järkevin korjausratkaisuin.
7.3. Rakenteita kuivattava vaikutus
Kettunen (2000) on tutkinut alapohjan alipaineistusjärjestelmän maaperää ja maanvaraista
betonilaattaa kuivattavaa vaikutusta. Tehtyjen mittausten perusteella betonilaatta kuivui 80 %
RH:n kosteustilaan useita viikkoja nopeammin kuin viereisessä vertailutalossa, jossa
järjestelmää ei ollut. Mittauksien mukaan alipaineistusjärjestelmä poisti kohteena olleen
paritalon maaperästä 9 kuukauden mittausaikana 2300kg vettä. Suurin osa tästä kosteudesta
on peräisin maaperästä ja osa betonilaatan rakennekosteudesta.
Ahola (2015) on tutkinut koneellisen radontuuletuksen vaikutusta lämmöneristämättömän
maanvaraisen betonilaatan rakennekosteuteen lyhyellä aikavälillä. Mittausjaksona on ollut
noin puoli vuotta (elokuusta vuoden loppuun). Tutkimuksessa toteutettujen mittausten
perusteella ei voida luotettavasti määrittää koko rakenteen ja maaperän kosteuskäyttäytymistä,
mutta erityisesti imupisteiden lähellä kosteuspitoisuus välittömästi betonilaatan alla väheni
merkittävästi. Kauempana imupisteistä kuivattavaa vaikutusta ei kyseisessä tutkimuksessa
ollut havaittu. Laatan kuivuminen imupisteen läheltä viittaa siihen, että ilmatiiviys
imupisteessä tai sen välittömässä läheisyydessä ei ole ollut riittävä ja korvausilma on vuotanut
imupisteiden läheisyydestä, kuivattaen rakennetta eniten imupisteiden kohdilta. Vahanenyhtiöissä tehtyjen kosteusmittausten ja käytännön kokemusten perusteella kuivuminen on
suurinta nimenomaan rakenteen reuna-alueilta, koska siellä rakenteeseen virtaavalla
korvausilmalla on suurin kapasiteetti sitoa kosteutta. Ilmavirtauksen edetessä siihen sitoutuu
lisää kosteutta, jolloin sen kuivauskapasiteetti pienenee. Aholan (2015) tutkimuksessa
radonjärjestelmä

oli

toteutettu

STUK:n

”Asuntojen

radonkorjaamis-

ohjeen”

ja

Ympäristöministeriön ”Pien- ja rivitalojen radontekninen korjaus” oppaiden mukaisin
menetelmin. Tutkimuksessa oli mitattu järjestelmän kokonaisilmavirtoja, mutta ei sen
alapohjarakenteeseen aiheuttamia paine-eroja, jolloin on mahdollista, että järjestelmä ei
alipaineistanut koko tutkittavaa aluetta.
Tämän

tutkimuksen

liitteessä

2

esitetyn

case-kohteen

ennen

ja

jälkeen

alipaineistusjärjestelmän asentamista tehtyjen rakennekosteusmittausten perusteella voidaan
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todeta alapohjarakenteen kuivuneen järjestelmän asentamisen jälkeen. Kyseessä on verrattain
uusi rakennus, joten osa kuivumisesta on myös normaalia rakennekosteuden kuivumista,
mutta alipaineistusjärjestelmän kuivattava vaikutus on havaittavissa.
Alipaineistusjärjestelmää voidaan käyttää hyväksi myös, kun rakenteilla on kuivatustarvetta
esim. rakennuskosteudesta tai vesivahingosta johtuen. Kuivatuksessa tulee huomioida myös
korvausilman kosteussisältö, ettei rakennetta pahimmassa tapauksessa kostuteta imemällä
sinne kosteussisällöltään kosteampaa ilmaa. Kuivausta alipaineistamalla/tuulettamalla
käytetään esim. kerroksellisissa välipohja- ja alapohjarakenteissa sekä kevytsoralla
eristetyissä yläpohjarakenteissa, joissa kuivaaminen muilla menetelmillä on tehotonta tai
hankalasti järjestettävissä.
7.4. Tilojen käyttö korjausten aikana
Alipaineistusjärjestelmän asentamisen takia tiloihin kohdistuu usein vain vähäinen
käyttökatkos verrattuna raskaita purkutöitä edellyttäviin korjaustöihin, jotka voivat aiheuttaa
tiloihin hyvinkin pitkiä käyttökatkoksia. Tilojen käytön häiriön lisäksi voidaan joutua
käyttämään myös kalliita väistötilaratkaisuja.
7.5. Haittoja ja riskejä
Jos alipaineistusjärjestelmää ei suunnitella kunnolla, tai sen suunnittelussa tai toteutuksessa
on tehty virheitä, voivat seuraavat haitat tai riskit toteutua:
•

Väärin

sijoitettu

puhallin

voi

aiheuttaa

epäpuhtaan

ilman

kulkeutumisen

oleskelualueille tai ilmanvaihtokoneen raitisilmanottoon.
•

Sisätiloihin sijoitettu puhallin voi aiheuttaa ääniongelmia, mikäli niitä ei ole
suunnittelussa

huomioitu.

Ensisijaisesti olisi

kuitenkin

suositeltavaa käyttää

huippuimureita, jolloin puhallin voidaan sijoittaa vesikatolle ja kanavisto on koko
matkaltaan alipaineinen.
•

Sisätiloihin sijoitettu kanavapuhallin voi aiheuttaa kosteusvaurioriskin, koska sen
liitokset eivät välttämättä ole tiiviitä ja ilmanvaihtokanavan sisälle tiivistyvä vesi voi
valuessaan alaspäin päästä kulkeutumaan epätiiviiden liitosten kautta putken
ulkopuolelle.

•

Maaperästä imettävä ilma on erittäin kosteaa ja se voi talvella aiheuttaa
poistoilmapuhaltimen jäätymisen, mikäli putkistoa ja puhallinta ei ole lämpöeristetty.
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Jäätyminen estää järjestelmän toiminnan, jolloin epäpuhtauksien voi olla mahdollista
kulkeutua sisäilmaan.
o Puhaltimien toimintahäiriöiden tai rikkoontumisen kannalta rakenteiden
ilmatiiveyden

parantaminen

alipaineistusjärjestelmiä

rakennettaessa

on

tärkeää. Tällöin lyhyet toimintahäiriöt eivät saa aikaan epäpuhtauksien
merkittävää kulkeutumista sisäilmaan. Puhaltimet tulisi lisäksi varustaa
hälytyksellä, joka ilmaisee puhaltimen toimintahäiriöt.
•

Kostea ilma voi tiivistyä kanaviston sisälle ja päästä vuotamaan kanavaliitoksista
putken ulkopuolelle, mikäli kanavistossa ei ole huomioitu asianmukaisia kallistuksia
sekä liitoskohtien lisätiivistystä.

•

Liian suurella ilmamäärällä toteutettu järjestelmä voi lisätä koko rakennuksen
alipaineisuutta ja aikaansaada epäpuhtauksia kuljettavia haitallisia ilmavirtauksia
muista rakenneosista.

•

Liian suurella ilmamäärällä toteutettu järjestelmä voi jäähdyttää rakenteita ja
maaperää, mikä voi aiheuttaa lämpöviihtyvyysongelmia, routimisriskin tai esim.
alapohjarakenteeseen sijoitettujen putkien jäätymisen.

•

Etenkin mikrobiperäisiä epäpuhtauksia hallittaessa voi käyttäjien suhtautuminen
käytettyyn korjausratkaisuun olla kriittinen, koska varsinaista epäpuhtauslähdettä ei
poisteta.

8. ALIPAINEISTUSJÄRJESTELMIEN TOTEUTTAMISEN KUSTANNUKSET
Alipaineistusjärjestelmän etuna verrattuna raskaampiin korjaustapoihin on myös merkittävästi
alhaisemmat rakentamiskustannukset. Seuraavissa kohdissa on esitetty kustannuksia
järjestelmän rakentamisesta sekä valmiin järjestelmän käytöstä.
8.1. Järjestelmän rakentamisen kustannukset
Radonimurin hinta muodostuu suunnittelu-, rakennus- ja sähkötyökustannuksista sekä laite- ja
tarvikekuluista.

Radonimurin

kustannusten

suuruusluokista

on

esitetty

seuraavia

kustannustietoja (Arvela ym. 2012): Lämpöeristetty poistoputkella varustettu vesikatolle
asennettava huippuimuri 250-300€, läpivientikappale 50-150€, poistohormin viemäriputki 36€/m, sähköinen tehonsäädin n. 100€.
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Kokonaiskulut imupistejärjestelmän asentamisesta pientalossa on yhden imurin järjestelmällä
2000 - 3500€, monipisteimurilla 2200 - 5500€ ja sokkelin läpi asennettuna 2200 - 4500€
(Arvela ym. 2012).
Alipaineistusjärjestelmien rakentamisen kustannukset vaihtelevat melko paljon kohteista ja
niissä käytetyistä rakenneratkaisuista riippuen. Alla olevassa taulukossa (Taulukko 2) on
esitetty joitain esimerkkejä toteutettujen järjestelmien kustannuksista (lähde: Vahanen-yhtiöt).
Taulukko 2. Esimerkkejä toteutettujen alipaineistusjärjestelmien kustannuksista (lähde: Vahanenyhtiöt)
Rakennustyyppi ja rakenneosa

Koulurakennus, mv. alapohjan

alipaineistettava

Kustannus, €

pinta-ala

(alv 0%)

350 m

2

700 m

2

alipaineistaminen
Koulurakennus, välipohjan
alipaineistaminen ja tiivistäminen

Muuta

Koealip. + suun. 4t€,

1 imupiste olemassaolevaan

toteutus 11t€

putkistoon

Koealip + suun. 5t€,

2 välipohjaa,

toteutus 50t€

n. 45 imupistettä/kerros,
2 huippuimuria

Päiväkotirakennus, maanvastaisen

2

1 100 m

alapohjan alipaineistus

Koealipaineistus ja

1. kerroksinen rakennus,

suunnittelu 7t€ ,

9 imupistettä, neljä puhallinta

toteutus 17t€
2

Virastotalo, ryömintätilan

1 000 m

koealip. + suun: 6t€,

koneellinen tuuletus

toteutus 26t€

Edellä esitetyssä taulukossa ei ole esitetty kustannuksia järjestelmän liittämisestä
rakennusautomaatiojärjestelmään. Esimerkiksi koulurakennuksessa järjestelmän liittäminen
rakennusautomaatioon yhdellä paine-eromittauksella on tyypillisesti n. 500 - 1 000€ (alv 0
%).
Järjestelmän toteutuksen jälkeen tulee suorittaa alipaineistusjärjestelmän toiminnan tarkastus,
jonka kustannus on tyypillisesti n. 1 000 - 3 000€ (alv 0 %) riippuen suuresti
alipaineistettavan alueen pinta-alasta.
8.2. Käyttökustannukset
Tyypillisesti alipaineistusjärjestelmässä käytetyn poistoilmapuhaltimen tai huippuimurin teho
on 60 – 150 W (Salo 2015). Yhden ympärivuorokautisesti toimivan puhaltimen vuotuinen
sähkönkulutus

on

tällöin

noin

500

-
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1300kWh.

Yhden

imupisteen

vuotuiset

sähkökustannukset ovat näin ollen noin 60 - 150€ kun sähköenergian hintana on käytetty
0,11€/kWh.
Järjestelmän käytöstä aiheutuu vähäinen kustannusvaikutus myös kiinteistön huoltoon, koska
puhaltimien toiminnan tarkastus sekä rakennusautomaatioon liitettävien mittausten tarkastus
on syytä liittää säännöllisten huoltotoimenpiteiden piiriin.
Asennetun järjestelmän tarkastus olisi hyvä suorittaa noin 5 vuoden välein, tai aina kun
ilmanvaihtojärjestelmää tasapainotetaan. Toiminnan tarkastus tehdään käyttäen hyväksi
käyttöönotettaessa tehtyjä mittauksia ja sen kustannus on tyypillisesti noin puolet
käyttöönottotarkastuksen kustannuksista eli noin 500 – 1500€ (alv 0%).
KH-ohjekortin KH 90-00403 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot, mukaan
jatkuvasti käyvän puhaltimen (aksiaalipuhaltimet, keskipakoispuhaltimet, huippuimurit,
savunpoistopuhaltimet, erikoispuhaltimet) käyttöikä on 10…15 vuotta, mutta käytännössä
imurit toimivat moitteettomasti usein tätä pidempään.
8.3. Vertailulaskelma: Alapohjarakenteiden uusiminen vs. Alipaineistusjärjestelmä
Seuraavassa on tehty vertaileva kustannuslaskelma kuvitteellisen kerrosalaltaan 4 500m2
suuruisen kolmikerroksisen koulurakennuksen korjaustöille. Oletuksena on, että rakennuksen
alapohjassa on kosteusvaurioita sekä maaperän epäpuhtauksien on mahdollista kulkeutua
sisäilmaan. Korjausvaihtoehtoina on A: Alapohjarakenteen alipaineistaminen ja ilmatiiviyden
parantaminen ja B: Alapohjarakenteen uusiminen. Alapohjan pinta-ala on 1 500m2.
Laskelmassa esitetyt kustannukset ovat arvonlisäverottomia hintoja ja perustuvat vuoden
2016 kustannustasoon.
Vaihtoehto A: Alapohjarakenteiden uusiminen
Alapohjarakenteet

uusitaan

kokonaisuudessaan,

joka

edellyttää

myös

kaikkien

pintarakenteiden (vähintään osittaista) uusimista sekä LVIS-järjestelmien osittaista uusimista.
Alla esitetyssä taulukossa (Taulukko 3) on esitetty vertailulaskelman lähtötietoja sekä
alapohjarakenteiden

uusimisen

kokonaiskustannukset.

Kustannukset

eri

korjaustoimenpiteiden osalta on esitetty €/htm2 eli euroa per koko korjaustyöalueen ala
1 500m2. Taulukossa esitetty korjausaste koskee rakenteiden tai järjestelmien korjaustarvetta
korjaustyöalueella.
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Huomionarvoista on, että kustannuslaskelmaan ei ole laskettu kustannuksia väistötiloista,
jotka voivat joissain tapauksissa olla erittäin merkittävät.
Taulukko 3. Kustannusvertailulaskelman A lähtöoletuksia ja kokonaiskustannus korjausvaihtoehdosta
A:
Alapohjarakenteiden
uusiminen.
Kustannustiedot
ATOPpts
(ATOP-TIETO
Oy)
kustannuslaskentaohjelmasta.

Toimenpide

Korjausaste

Alapohjarakenteen

(>400m2)

uusiminen

sisältäen

purkutyön ja jätteen poiskuljetuksen

€/htm2 (alv 0 %)

100 %

88

Väliovien uusiminen karmeineen

100 %

34

Lattiapinnotteiden uusiminen: luokat, salit ja tstot

100 %

33

Lattiapinnotteiden uusiminen: käytävät ja aulat

100 %

11

Kosteiden tilojen laattalattioiden uusiminen

100 %

13

Kosteiden tilojen laattaseinien uusiminen

100 %

17

Betonilattioiden maalaus varastoissa yms. tiloissa

100 %

2,6

Seinät, kuiva tila, maalaus tai muu pinnoitus

50 %

38

Kaappien ja muiden kiinteistövarusteiden uusiminen

50 %

15

Vesijohtoverkoston uusiminen

50 %

13

Viemäriverkoston uusiminen

70 %

14

Vesi- ja viemärikalusteiden ja hanojen uusinta

50 %

8

Sähköverkko varusteineen

50 %

14

Keskukset, sähkölaitteet ja valaisimet

25 %

53

€ (alv 0 %)

€/m2

398 475€

~266

YHTEENSÄ 1 500m2 korjausalueella

Vaihtoehto B: Alapohjarakenteen alipaineistaminen
Alapohjarakenne alipaineistetaan ja alapohjien rakenneliittymien ilmatiiviyttä parannetaan.
Alipaineistuksessa käytetään viittä imupistettä ja kolmea huippuimuria. Alapohjan ja
ulkoseinien

sekä

kantavien

väliseinien

liittymät

sekä

läpiviennit

tiivistetään

kaksikomponenttisella vedeneristeellä.
Vahanen-yhtiöissä kertyneen kokemusperäisen tiedon mukaan alipaineistusjärjestelmän
rakentamisen (sisältäen koealipaineistuksen, suunnittelun, järjestelmän toteutuksen ja
toiminnan tarkastuksen) kustannus kyseisen tyyppisessä kohteessa on noin 25…35€/m2
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(laskelmassa käytetään 30€/m2) ja alapohjan rakenneliittymien tiivistämisen n. 60€/jm.
Oletuksena on, että tiivistettäviä liittymiä ja läpivientejä on 250jm. Kokonaiskustannukseksi
alipaineistusjärjestelmän toteuttamisesta tulee kyseisessä kuvitteellisessa kohteessa näin ollen
60 000€ (alv 0 %).
Alipaineistusjärjestelmän huippuimureiden energiakustannukset on laskettu laskelmaan
seuraavien 20 vuoden osalta. Puhaltimien sähkönkulutus on laskettu seuraavasti: 3
huippuimuria * 1000kWh/vuosi * 20 vuotta = 60 000kWh. Sähkön hintana on käytetty
11,2snt/kWh (keskimääräinen sähkönhinta siirtoineen ja sähköveroineen ilman arvonlisäveroa
8/2016, Energiavirasto) ja vuosittaisena hinnannousuna 2 %. Kokonaiskustannus 20 vuoden
ajalle on tällöin 10 496€ (alv 0 %).
Alipaineistusjärjestelmän toiminnan tarkastus on suositeltu tehtäväksi noin viiden vuoden
välein. Tarkastuksia osuu 20 vuoden tarkastelujaksolle siis neljä kappaletta, joiden
kustannukset ovat noin 1 000€/tarkastus. Kokonaiskustannus toiminnan tarkastuksista 20
vuoden aikana on näin ollen 4 000€ (alv 0%).
Tulosten arviointi
Vertailulaskemassa käytetyn kuvitteellisen kohteen tapauksessa alipaineistusjärjestelmän
rakentamisen kustannukset ovat alle viidesosa verrattuna koko alapohjarakenteen uusimiseen.
Vertailulaskelmassa ei ole otettu huomioon tilojen käyttöön liittyviä kustannuksia (mm.
väistötilat ja muutto), jotka ovat alipaineistusvaihtoehtoa käytettäessä hyvin paljon
pienemmät. Toisaalta alapohjarakenteen uusimisen yhteydessä uusitaan hyvin paljon
pintarakenteita ja muuta tekniikkaa, jolloin nämä rakenteet ovat uusia verrattuna
alipaineistusvaihtoehtoon, jossa ko. rakenteet ja tekniikka ovat korjaustyötä edeltävässä
kunnossa. Lisäksi huomionarvoista on, että myös uuden alapohjarakenteen ilmatiiviyteen ja
painesuhteisiin tulee kiinnittää, etenkin sisäilmakorjauksissa, erityistä huomiota. Tämä ei
välttämättä aina toteudu ns. normaalissa korjausrakentamisessa, eikä sitä ole otettu huomioon
alapohjarakenteen uusimisen kustannuslaskennassa.
Alapohjan uusimisen osalta tehty kustannuslaskenta perustuu ns. tavanomaisen kohteen
alapohjarakenteen uusimiseen. Kosteusvaurioita korjattaessa kustannukset ovat yleensä
suurempia,

johtuen

mm.

suuremmista

purku-,

jäte-

siivouskustannuksista.

Kosteusvaurioituneen alapohjarakenteen uusimisen neliöhinnaksi on muissa julkaisuissa saatu
kustannuslaskennassa n. 400€/m2 (alv 0 %) sisältäen ainoastaan suorat kustannukset (Kero
ym. 2016).
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Alla esitetyssä taulukossa (Taulukko 4) on esitetty yhteenveto molempien vertailulaskelman
vaihtoehtojen korjauskustannuksista sekä niihin liittyviä tekijöitä. Taulukossa esitetyt
kustannukset ovat arvonlisäverottomia hintoja.
Taulukko 4. Vertailulaskelman korjausvaihtoehtojen yhteenveto, etuja ja haittoja.
Korjaustoimenpide

Kokonais- €/m edut

haitat

muuta

kustannus
A: Alapohjan uusiminen

̴ 400 000€ 266 - Raskas korjaus
(=kustannukset
korkeammat)
- Kaikki vaurioitunut
materiaali poistetaan
alapohjarakenteista

- Raskaan korjaustyön
psykologinen merkitys
(käyttäjät näkevät, että
konkreettisesti tehdään
massiiviset korjaustyöt)
- Uudet pintarakenteet

B: Alipaineistusjärjestelmä ̴ 75 000€

50

- Kevyempi korjaus
(kustannukset
matalammat)
- Tehokas tapa hallita
ongelmaa

- Alapohjan ilmatiiviys
paranee -vaikutus
energiankulutukseen ja
lämpöviihtyvyyteen

- Ei poista tarvetta
- Maaperä toimii
alapohjan
aina
ilmatiiviydelle
epäpuhtauslähteenä
- Alapohjassa on aina
mikrobitoimintaa,
joten rakenteessa on
nopeasti uusi
mikrobilähde
- Tilat pitkään pois
käytöstä -> väistötilat

- Suuren purkutyön
pölynhallinta tai
uuden betonivalun
kosteudenhallinta voi
olla haasteellista
- Epäpuhtauslähdettä
(esim. vaurioitunut
AP-eriste) ei poisteta
- Käyttäjille näkyvä
korjaustyö vähäinen –
psykologinen
merkitys?
- Lisääntynyt
huoltotarve
kiinteistössä

Johtopäätökset
Tilanteessa, jossa sisäilman epäpuhtauslähde on alapohjarakenteessa tai maaperässä,
alipaineistusratkaisun käyttäminen epäpuhtauden kulkeutumisen hallitsemiseksi on erittäin
kustannustehokas menetelmä. Jos alapohjarakenne uusitaan kokonaisuudessaan, on korjattava
erittäin laajasti myös pintarakenteita sekä taloteknisiä järjestelmiä, mistä aiheutuu merkittävät
kustannukset. Alapohjarakenteen kokonaisvaltaista uusimista tietyissä tapauksissa puoltavat
kuitenkin seuraavat tekijät: Alapohjarakenteessa on erittäin laajoja kosteusvaurioita, sen
ilmatiiviyttä on erittäin hankala parantaa, alapohjarakenteen energiataloutta halutaan parantaa,
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tilojen toiminnallisuuteen kohdistuu muutostarvetta, alapohjarakenteeseen tai sen päällä
oleviin pintarakenteisiin tai talotekniikkaan kohdistuu lähivuosina muutoinkin korjaustarvetta.
Asiaa pohdittaessa tulee ottaa huomioon, että koko alapohjarakenteen uusiminen ei poista
tarvetta

alapohjan

ilmatiiviyden

erityiselle

huomioimiselle.

Samoin

alapohjan

alipaineistaminen, tai vähintään sen varauksen asentaminen, on harkinnan arvoinen
vaihtoehto, vaikka koko alapohjarakenne uusittaisiinkin. Monessa tapauksessa alapohjan
täyttöaines vaihdetaan nykyaikaiseen täyttöainekseen (kevytsora, karkea sepeli), jolloin sen
ilmanläpäisevyys lisääntyy moninkertaisesti tiiviimpiin maalajeihin verrattaessa, jolloin
ilmavirtaukset maaperästä voivat kasvaa hyvinkin merkittävästi, ellei rakenteen ilmatiiviyttä
ja/tai painesuhteita ole huomioitu. Lisäksi uuden rakenteen toteuttamiseen liittyy etenkin
sisäilmakorjauksissa riskejä, kuten pölynhallinta ja uusien betonivalujen kosteudenhallinta,
jotka tulee ottaa ns. normaalia rakentamista tarkemmin huomioon. Valitettavan paljon löytyy
esimerkkejä, joissa alkuperäisen ongelman korjaaminen on aiheuttanut tilanteen pahenemisen,
kun ollaan synnytetty uusia ongelmia mm. heikentämällä ilmatiiviyttä tai kastelemalla
rakenteita rakennustyön aikana.

9. CASE-KOHTEET
9.1. Kohdekuvaukset
Asennettujen alipaineistusjärjestelmien toimintaa tutkittiin tässä työssä kuudessa eri casekohteessa. Kohteet olivat julkisia rakennuksia ja niihin oli asennettu eri rakenteisiin
kohdistuvia alipaineistusjärjestelmiä. Kohdeluettelo on esitetty seuraavassa listauksessa:
1. Päiväkotirakennus, Keski-Suomi, maanvaraisen alapohjan alipaineistus
2. Koulurakennus, Pirkanmaa, maanvaraisen alapohjan alipaineistus ja kerroksellisen
välipohjarakenteen alipaineistus
3. Koulurakennus, Pohjois-Suomi, maanvaraisen alapohjan alipaineistus
4. Koulurakennus, Itä-Suomi, maanvaraisen alapohjan alipaineistus
5. Koulurakennus, Etelä-Suomi, ryömintätilaisen alapohjan alipaineistus
6. Terveydenhuollon rakennus, Pirkanmaa, maanvaraisen alapohjan alipaineistus ja
putkikanaalin alipaineistus
Case-kohteissa tehtyjen tutkimuksien tarkemmat tutkimusmuistiot löytyvät tämän työn
liitteistä 1-6.
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9.2. Tutkimusmenetelmät
Tutkimusmenetelminä

käytettiin

aistinvaraista

tarkastelua,

paine-eromittauksia,

merkkisavukokeita, ilmavirtausmittauksia, rakennekosteusmittauksia, käyttäjäkyselyitä ja haastatteluja sekä osassa kohteita sisäilmamittauksia. Esimerkkejä tutkimusmenetelmistä on
esitetty seuraavissa valokuvissa.

Kuva 11. Ilmavirtauksen suunnan määrittäminen merkkisavun avulla ja paine-eron hetkellinen mittaus
alapohjarakenteen yli.

Kuva 12. Alapohjan rakennekosteusmittaus porareikämenetelmällä.
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9.3. Havainnot, mittaustulokset ja johtopäätökset
Seuraavassa on esitetty kunkin case-kohteen keskeisimmät havainnot, mittaustulokset sekä
niistä tehdyt johtopäätökset.
1. Päiväkotirakennus, Keski-Suomi, maanvaraisen alapohjan alipaineistus
Tutkimuskohde on vuonna 1980 valmistunut päiväkotirakennus, jonka maanvastainen
alapohjarakenne on alipaineistettu. Kiinteistön tontti on loivassa rinteessä ja alapohjarakenteet
on tehty porrastetusti useampaan eri tasoon. Alipaineistusjärjestelmä on toteutettu kuudella
imupisteellä ja kahdella huippuimurilla.
Vaikka tehtyjen mittausten perusteella imupisteiden ilmamäärissä oli osin merkittäviäkin
poikkeamia suunniteltuihin ilmamääriin, pystyy järjestelmä mittaustulosten perusteella
alipaineistamaan tutkittujen imupisteiden alueen, lukuun ottamatta yhden mittapisteen
(ulkoseinän ulkonurkka) aluetta, jossa paine-ero oli lähellä nollaa. Koska ulkoseinärakenteen
kosteusteknistä toimivuutta ja ilmatiiviyttä on parannettu ja paine-ero on hyvin lähellä nollaa,
voidaan katsoa, ilmavirtauksia rakenteiden läpi ei juuri tapahdu.
Kohteen huoltohenkilöstöllä ei ollut tietoa järjestelmästä, eikä sitä ollut saatujen tietojen
mukaan varustettu toimintahäiriöistä ilmoittavalla hälytyksellä. Huoltohenkilöstö olisi
suositeltavaa ohjeistaa järjestelmästä sekä tarvittaessa varustaa järjestelmä toimintahäiriöistä
ilmaisevalla hälytyksellä. Toisaalta rakenteissa aiemmin olleet mikrobivauriot on korjattu ja
rakenteiden ilmatiiviys on tehtyjen korjaustöiden myötä hyvä, jolloin toimintakatkoksen
aiheuttamat ilmavirtaukset maaperästä/rakenteista sisäilmaan eivät ole yhtä merkittäviä kuin
ennen korjaustöitä.
Kokonaisuudessaan kohteessa oli koettu sisäilman parantamiseksi tehdyt korjaustyöt
onnistuneiksi ja käyttäjät olivat tyytyväisiä rakennuksen sisäilman laatuun.
2. Koulurakennus, Pirkanmaa, maanvaraisen alapohjan alipaineistus ja kerroksellisen
välipohjarakenteen alipaineistus
Tutkimuskohde on vuonna 1952 valmistunut ja vuonna 2006 peruskorjattu ja laajennettu
koulurakennus.

Rakennuksen

alkuperäisen

osan

maanvarainen

alapohja

ja

kaksoislaattapalkistoiset välipohjat on alipaineistettu. Alapohjan alipaineistus on toteutettu
uusittuun alapohjaan aiemmin asennetun radon-putkiston avulla ja yhdellä huippuimurilla.
Välipohjarakenteiden sisällä on vanhat muottilaudat, täytteenä koksikuonaa sekä muuta
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sekalaista ainesta. Välipohjan alipaineistus on toteutettu jokaiseen palkkiväliin (luokkatilat)
tai joka toiseen palkkiväliin asennetuilla imupisteillä (käytävätilat) ja kahdella huippuimurilla.
Alapohjan osalta ilmatiiviyttä ei korjausten yhteydessä parannettu. Välipohjien osalta
ilmatiiviyttä parannettiin sekä ala- että yläpuolisiin tiloihin nähden.
Paine-eromittausten mukaan alapohjan ja välipohjien alipaineistusjärjestelmät toimivat
pääosin suunnitellusti ja osin käytettyä ilmamäärää voidaan myös pienentää. Alapohjan osalta
sisäilma oli ylipaineinen alapohjarakenteeseen nähden eri mittapisteissä 7…18 Pa. Välipohjan
osalta sisäilma oli ylipaineinen välipohjarakenteeseen nähden 8…52 Pa, lukuun ottomatta
kahta mittapistettä, joissa havaittiin, että välipohjan palkkivälien paine-ero oli tavanomaista
pienempi (1…2,4 Pa). Ko. kohdissa oli välipohjan alapinnassa selkeästi havaittavia
ilmatiiviyspuutteita (Kuva 13), jotka tulee korjata.

Kuva 13a ja b. Välipohjan alapinnassa havaittuja ilmatiiviyspuutteita. Ko. kohtien alipaineistus ei
toiminut suunnitellusti.

Korjausten onnistumista käyttäjäkokemusten kanssa ei voida vielä juuri arvioida, koska
järjestelmät ovat olleet toiminnassa niin lyhyen aikaa. Käyttäjiltä saadut ensireaktiot ja
palautteet ovat kuitenkin olleet positiivisia.
3. Koulurakennus, Pohjois-Suomi, maanvaraisen alapohjan alipaineistus
Tutkimuskohde on vuonna 2008 valmistunut koulurakennus. Kohteessa on tehty yhden,
musiikkiluokkana toimivan, tilan maanvaraisen alapohjan alipaineistus. Järjestelmä on
toteutettu yhdellä imupisteellä.
Alapohjarakenteeseen tehtyjen kosteusmittausten perusteella havaittiin alapohjarakenteen
kuivuneen

alipaineistusjärjestelmän

vaikutuksesta.

tulokset on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 5).
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Tehtyjen

rakennekosteusmittausten

Taulukko 5. Alapohjarakenteen suhteellisten kosteuspitoisuuksien (RH) ja lämpötilojen (t) mittaustulokset
vuosilta 2012, 2013 ja 2015.
Porareikämittaukset
Mitta
piste
KL1

mittauskohta/

7.5.2012

5.-9.11.2015

t

RH

abs

t

RH

abs

(ºC)

(%)

(g/m³)

(ºC)

(%)

(g/m³)

sisäilma

18,8

36,2

5,8

20,1

45,7

7,95

1,5 cm

17,5

74,0

11,0

19,2

67,5

11,14

4 cm

17,3

83,1

12,3

18,7

73,1

11,71

lämmöneriste

17,1

83,9

12,2

18,5

72,5

11,48

täyttö

15,3

97,5

(12,8) *

14,0

97,5

11,8

-syvyys

Näytepalamittaukset 21.8.2013
Koeputki 1
Mitta
piste

mittauskohta/

MP1

MP2

Koeputki 2

t

RH

t

RH

Keskiarvo

-syvyys

(ºC)

(%)

(ºC)

(%)

0-3 mm tasoite

22,5

80,7

-

-

15..20 mm betoni

22,5

78,7

-

-

35...40 mm betoni

22,5*

83,7**

22,6

85,7

**koeputki 1
(35…40mm)
ollut
vaurioitunut,
tulos hylätään

0-3 mm tasoite

22,5

63,8

-

-

-

15..20 mm betoni

22,4

78,9

-

-

-

35...40 mm betoni

22,7

79,5

22,5

79,3

79,4

* Tulostaulukossa lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulosten perusteella laskettu ilman kosteussisältö
(g/m³) on esitetty suluissa, mikäli suhteellinen kosteus on kapillaarialueella (RH > 97 %). Kapillaarialueella
rakenteessa on huokosilman suhteellisen kosteuden lisäksi vettä nestemäisessä muodossa, mikä ei näy ilman
kosteussisällössä (abs.).

Alapohjan ilmatiiviys on tehtyjen korjaustöiden jälkeen hyvä, mikä edesauttaa alapohjan
alipaineistumista merkittävästi. Vaikka rakennuksen alla oleva täyttö on hyvin ilmaa
läpäisevää soraa, nähdään paine-eron seurantamittauksen tuloksista (Kuva 14), että alapohja
on ollut koko mittausjakson ajan reilusti (25…40 Pa) alipaineinen.

Ylipaine

Alipaine
Kuva 14. Paine-eromittaustulos (PA23) alapohjan yli mitattuna. Alapohjan sepelitäyttökerros on alipaineistettu
koneellisesti. Kun mittaustulos on ylipaineinen, virtaa ilmaa musiikkiluokasta alapohjaan päin eli
alipaineistus toimii.
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Vuonna 2015 tehtyjen sisäilman seurantamittausten perusteella tutkituissa kellarin
musiikinopetustiloissa ei ole poikkeavia sisäilman VOC-pitoisuuksia tai mikrobimääriä.
Tulokset ovat normaalit ja hyvälle sisäilmalle tyypilliset ja viittaavat siihen, ettei
alapohjarakenteen kautta (tai muualtakaan) kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan.
4. Koulurakennus, Itä-Suomi, maanvaraisen alapohjan alipaineistus
Tutkimuskohde on vuonna 1980 valmistunut opetusrakennus. Tutkimuksessa tarkasteltiin n.
900m2:n aluetta, jonka maanvarainen alapohja on alipaineistettu perusmuurin ulkopuolisella
imuputkistolla ja kahdella rakennuksen ulkopuolelle asennetulla kanavapuhaltimella.
Tehtyjen paine-eromittausten perusteella alipaineistusjärjestelmä alipaineistaa koko tutkitun
alueen, estäen epäpuhtauksien kulkeutumisen alapohjasta tai maaperästä sisäilmaan. Paineeromittausten paikat ja hetkellisten paine-eromittausten tulokset on esitetty tutkimusalueen
pohjapiirustuksessa (Kuva 15).

Kuva 15. Paine-eromittausten paikat
tutkimusalueen pohjapiirustuksessa.

ja

hetkellisten

paine-eromittausten

mittaustulokset

Rakennuksen omistajan mukaan sisäilman laatu on koettu alipaineistusjärjestelmän
asentamisen jälkeen paremmaksi. Kenttätutkimusten yhteydessä käyttäjät eivät esittäneet
havaintoja puutteista sisäilman laadussa.
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5. Koulurakennus, Etelä-Suomi, ryömintätilaisen alapohjan alipaineistus
Tutkimuskohde on rakennettu kahdessa osassa, joista vanhempi osa on valmistunut vuonna
1987 ja uudempi osa 1998. Tehdyt tutkimukset kohdistuivat rakennuksen vanhemman osan
ryömintätilaiseen alapohjaan, johon on asennettu koneellinen tuuletus, jolla on alipaineistava
vaikutus.
Ryömintätilan olosuhteiden seurantamittauksien perusteella ryömintätilan ilmanvaihto- ja
kuivauskone pystyy pitämään ryömintätilan ilman olosuhteet hyvällä tasolla, joten
ryömintätilan olosuhteiden hallinnan kannalta koneen ilmamäärä ja kuivauskapasiteetti ovat
riittäviä. Paine-eromittausten perusteella ryömintätila ei kuitenkaan alipaineistu riittävästi
käyttötiloihin nähden ja yhden tilan osalta ryömintätila oli ylipaineinen käyttötiloihin nähden
(Kuva 16). Muissa mitatuissa tiloissa (2 kpl) ryömintätila oli alipaineinen käyttötiloihin
nähden noin 4 Pa. Näissä tiloissa alipaineistava vaikutus on riittävä, mutta paine-ero voisi olla
suurempi, jolloin järjestelmän toimintaan saadaan lisää varmuutta myös esim. poikkeavissa
tuuli- yms. olosuhteissa. Ryömintätilassa on selkeästi havaittu mikrobiperäinen haju, jonka on
paikoin mahdollista päästä kulkeutumaan käyttötiloihin.

Kuva 16. Yhden tarkastellun tilan osalta sisäilma oli alipaineinen ryömintätilaan nähden. Kuvaajassa
on esitetty sisäilman ja ryömintätilan välinen paine-ero aikavälillä 23.5 – 6.6.2016. Kun paine-ero on
negatiivinen, ilma pyrkii virtaamaan ryömintätilasta huonetilaan päin.

Alipaineistusta suositellaan parantamaan sekä tekemään kohteeseen jo aiemmin suunnitellut
rakennetekniset korjaustoimenpiteet, joilla ryömintätilan kosteusteknistä toimivuutta saadaan
parannettua.
Rakennuksen käyttäjiä haastateltiin tutkimusten aikana hyvin rajoitetusti, mutta haastateltujen
henkilöiden mukaan sisäilman laadussa oli tapahtunut muutos parempaan tuuletusjärjestelmän
asentamisen jälkeen.
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6. Terveydenhuollon rakennus, Pirkanmaa, maanvaraisen alapohjan alipaineistus ja
putkikanaalin alipaineistus
Tutkimuskohde on rakennettu vuonna 1957 ja peruskorjattu sekä laajennettu kahteen kertaan,
vuosina 1982-1983 sekä 2009-2011. Rakennuksessa on tehty mittavia korjaustöitä sisäilman
laadun parantamiseksi, joiden yhteydessä osa rakennuksen maanvastaisesta alapohjasta on
sekä putkikanaali on alipaineistettu. Rakennuksessa on toteutettu korjausten jälkeen sisäilman
laadun seuranjakso, jonka aikana on tehty tässä yhteydessä käsitellyt mittaukset ja
tutkimukset.
Tehdyt tutkimukset, käyttäjäkyselyt sekä työterveystä saadut joukkotason havainnot viittaavat
siihen, että rakennuksessa sisäilman laadun parantamiseksi tehdyt korjaukset ovat onnistuneet
ja kohteen sisäilman laatua on saatu merkittävästi parannettua.
Alipaineistettu alapohja pysyi koko mittausjakson ajan tasaisesti alipaineisena sisäilmaan
nähden n. 11…14 Pa (Kuva 17), joten mittauksien mukaan alapohjan alipaineistusjärjestelmä
toimii suunnitellusti.

Kuva 17. Sisäilman ja alapohjan välisten paine-eromittausten tulokset. Alapohja oli alipaineinen
sisäilmaan nähden koko mittausjakson ajan.

Alipaineistettu putkitunneli pysyi koko mittausjakson ajan tasaisesti alipaineisena sisäilmaan
nähden

n.

5

Pa

(Kuva

18),

joten

mittauksien

mukaan

myös

putkikanaalin

alipaineistusjärjestelmä toimii suunnitellusti ja putkikanaaleissa tyypillisesti esiintyvät
epäpuhtaudet eivät pääse leviämään käyttötiloihin.
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Kuva 18. Putkikanaalin ja käyttötilojen välisen paine-eromittauksen tulokset. Putkikanaali oli
alipaineinen sisäilmaan nähden koko mittausjakson ajan.

9.4. Yhteenveto
Case-kohteissa

tehtyjen

tutkimusten

perusteella

alapohjien,

joissa

rakenteena

oli

maanvastainen betonilaatta, alipaineistusjärjestelmien toteuttaminen oli onnistunut hyvin ja
niillä saatiin tehokkaasti hallittua epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. Toteuttaminen oli
onnistunut sekä rakennuksen sisäpuolisilla imupisteillä, että perusmuurin ulkopuolisella
imuputkistolla ja perusmuurin läpi tehdyillä imupisteillä. Järjestelmät oli toteutettu pitkälti
radonin hallinnasta tehtyjen ohjeistuksien mukaan ja niistä oli olemassa riittävän
yksityiskohtaiset toteutussuunnitelmat.
Kohteessa, jossa ryömintätilainen alapohja on alipaineistettu, järjestelmä ei toiminut täysin
kuten pitäisi. Järjestelmä pystyi pitämään ryömintätilan olosuhteet mittausjakson aikana
hyvällä tasolla, mutta sen alipaineistava vaikutus ei ollut kaikilta osiltaan riittävä.
Järjestelmän asentamisen jälkeen ei ilmeisesti ollut tehty alipaineistuksen toiminnan
tarkastusta, jossa asia olisi huomattu.
Case-kohteen mittausten perusteella alipaineistaminen sopii korjausratkaisuksi myös kun
halutaan estää epäpuhtauksien kulkeutuminen kerroksellisen välipohjarakenteen sisältä
sisäilmaan, kunhan rakenteen ilmatiiviys on riittävä. Kyseisessä kohteessa vältyttiin hyvin
raskailta

korjauskustannuksilta,

kun

välipohjarakenteita

ei

tarvinnut

purkaa.

Alipaineistusvaihtoehtoa onkin aina syytä harkita, kun mietitään välipohjarakenteiden sisältä
sisäilmaan kulkeutuvien epäpuhtauksien hallitsemista.
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Putkikanaalin alipaineistus oli toteutettu case-kohteessa onnistuneesti. Putkikanaalin
täydellinen puhdistaminen epäpuhtauksista on monissa tapauksissa vaikeaa, ellei mahdotonta.
Alipaineistaminen on putkikanaalien tai muiden vastaavien vaikeasti puhdistettavien
rakenteiden

kohdalla

myös

ensisijainen

vaihtoehto

epäpuhtauksien

kulkeutumisen

hallitsemiseksi.

10. ALIPAINEISTUKSEN SOVELTUMINEN KORJAUSRATKAISUKSI
Tämän otsikon alla esitetyt asiat ja johtopäätökset perustuvat tässä tutkimuksessa mainittuihin
tutkimuksiin,

kirjallisuusviitteisiin,

aiheesta Vahanen-yhtiöissä

kokemukseen

sekä

yhteydessä

tämän

työn

tehtyjen

hankittuun käytännön

case-kohteiden

havaintoihin,

tutkimustuloksiin ja niistä tehtyihin johtopäätöksiin.
Sisäilmaongelman korjaamiseksi on usein olemassa eri vaihtoehtoja, joilla ongelma saadaan
poistettua. Yleisin, ja paljon keskustelua viime aikoina herättänyt, esimerkki on rakenteiden
ilmatiiviyden

parantaminen

verrattuna

rakenteen

uusimiseen.

Vanhana

totuutena

kosteusvauriokorjauksissa on pidetty ohjenuoraa ”epäpuhtauslähde tai vaurio on aina
poistettava”.
Monessa

Tämä ei kuitenkaan aina ole tarkoituksenmukaista, tai edes mahdollista.
tapauksessa

epäpuhtauslähteen

poistaminen

aiheuttaa

kohtuuttomat

korjauskustannukset verrattuna siihen, että epäpuhtauslähteen vaikutus sisäilmaan olisi
estettävissä myös vaihtoehtoisin keinoin, kuten parantamalla rakenteiden ilmatiiviyttä tai
hallitsemalla rakenteen kautta kulkevia ilmavirtauksia. Esimerkkinä epäpuhtauslähteestä, jota
ei käytännössä voida poistaa, on maaperä. Maaperässä on aina suotuisat olosuhteet
mikrobikasvulle (Leivo ym. 2006), joten sen kautta kulkeutuvien ilmavirtausten mukana
kulkeutuu lähes aina mikrobiperäisiä epäpuhtauksia. Epäpuhtauslähdettä ei tässä tapauksessa
siis voida poistaa, joten epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan tulee estää ilmatiiviiden
rakenteiden ja/tai painesuhteiden hallitsemisen avulla.
Alipaineistamisessa pyritään aina alipaineistettavan rakenteen jatkuvaan alipaineisuuteen
käyttötiloihin nähden. On kuitenkin huomioitava, että vaikka rakenne ei alipaineistuisi aivan
kauttaaltaan, saadaan alipaineistuksella silti yleensä laskettua hallittavan epäpuhtauslähteen
sisäilmaan aiheuttamaa epäpuhtauspitoisuutta murto-osaan verrattuna tilanteeseen ennen
alipaineistusjärjestelmän
epäpuhtauksien

määrä

rakentamista.
pienenee

Tällöin
sekä

ilmavirtausten

epäpuhtauslähteen

välipohjarakenteen ilmatila) pitoisuus alenee
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mukana
(esim.

kulkeutuvien
kerroksellisen

merkittävästi, kun rakenne tuulettuu

ilmavirtausten johdosta. Useassa tapauksessa sisäilman laadun kannalta saavutetaan riittävä
vaikutus, vaikka koko rakenne ei alipaineistuisikaan. Tästä huolimatta järjestelmien
suunnittelussa tulee pyrkiä koko alipaineistettavan alueen alipaineistumiseen.
10.1.

Yleistä

Alipaineistusjärjestelmän

soveltuvuutta

korjausratkaisuksi

määritettäessä

on

otettava

huomioon monia asioita, joiden perusteella tehdään päätökset kussakin kohteessa ja
tapauksessa käytettävistä korjausratkaisuista. Korjausratkaisua päätettäessä tulee huomioida
vähintään seuraavat tekijät:
•

Rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toimivuus ja nykyinen kosteustila

•

Mahdolliset mikrobivauriot ja niiden laajuus sekä mahdolliset muut epäpuhtauslähteet

•

Rakenteiden nykyinen ilmatiiviys ja

ilmatiiviyden luotettavan parantamisen

mahdollisuus
•

Maaperän ilmanläpäisevyys (alapohjarakenteiden alipaineistuksen osalta)

•

Pintarakenteiden kunto, onko uusiminen joka tapauksessa ajankohtaista?

•

Rakennuksen

peruskorjaustarve,

onko

rakennuksen

peruskorjaus

tulossa

ajankohtaiseksi?
•

Mahdollisuus liittää alipaineistusjärjestelmä rakennusautomaatioon

•

Rakenteiden kantavuus, onko vaurioituneen rakenteen purkaminen edes mahdollista?

Kun alipaineistusjärjestelmän soveltuvuutta kyseessä olevaan tapaukseen harkitaan, tulee
ennen korjausratkaisun valitsemista tehdä suunnitelma-asiakirjoihin ja muihin lähtötietoihin
perustuva kohdeselvitys, jossa edellä mainitut asiat huomioidaan. Jos kohdeselvityksen
perusteella alipaineistusjärjestelmän rakentaminen vaikuttaa perustellulta, tulee kohteessa
toteuttaa koealipaineistus, jossa selvitetään soveltuuko järjestelmä kyseessä olevaan
kohteeseen,

ja

hankitaan

itse

järjestelmän

suunnittelulle

tarvittavat

lähtötiedot.

Kohdeselvitystä ja koealipaineistusta on käsitelty tarkemmin jäljempänä kohdissa 11.1 ja
11.2.
Seuraavissa kohdissa on käsitelty alipaineistusjärjestelmän soveltuvuutta sekä huomioitavia
tekijöitä sellaisten rakenneosien osalta, joiden korjausratkaisuna alipaineistusta on
tyypillisesti käytetty.
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10.2.

Maanvastaiset rakenteet

Alipaineistaminen on maanvastaisten alapohjien osalta ensisijainen korjausratkaisu maaperän
epäpuhtauksien hallitsemiseksi. Poikkeuksena tästä on reunavahvistettu laatta, jonka
ilmatiiviys on yleensä riittävän hyvä ilmavirtausten estämiseksi.
Maanvastaisten alapohjarakenteiden alipaineistusjärjestelmän suunnittelussa pätee samat
pääperiaatteet kuin radonin hallinnassa. Alipaineistuksella voidaan alipaineistaa rakennuksen
täyttökerros

ja/tai

lämmöneristyskerros.

Maanvastaisille

rakenteille

on

radonin

torjuntatavoista annettu seuraavia valintaohjeita sekä huomioitavia tekijöitä (Arvela ym.
2012):
Matalaperustainen talo, maanvarainen laatta
•

radonimuri tai -kaivo ensisijainen vaihtoehto

•

tarvittaessa tehostamistoimia (ilmanvaihto, alipaine, tiivistäminen)

•

ilmanvaihdon tehostamisella tai alipaineisuuden vähentämisellä on vain harvoissa
tapauksissa saavutettu yksinään korkeita alenemia (yli 50 %)

•

tiivistäminen yksinään on erittäin vaativa toimenpide, jos tavoitteena on yli 50 %
alenema

Kellarillinen talo ja rinnetalot
•

radonimuri tai -kaivo ensisijainen vaihtoehto

•

tarvittaessa tehostamistoimia (ilmanvaihto, alipaine, tiivistäminen)

•

ilmanvaihdollisesti erillinen kellari antaa mahdollisuuden kellarin ilmanvaihtoon
perustuvaan korjaukseen

•

maanvastaisten seinien tiivistämistarve, harkkoseinät

•

kellariin rajoittuvat varastotilat voivat olla merkittäviä vuotoreittejä

Yhtenäinen reunavahvistettu laatta
•

tarkista läpiviennit

•

halkeamat voivat lisätä vuotoja

Lähtökohtaisesti imupistemenetelmää voidaan käyttää alapohjan alipaineistamiseen, kun
lattialaatan alla on ilmaa läpäisevää maa-ainesta, kuten hiekkaa, soraa tai mursketta. (Arvela
ym. 2012). On kuitenkin huomioitava, että jos maa-aines on erittäin hyvin ilmaa läpäisevää,
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voi riittävän alipaineen saaminen, etenkin rakennuksen reuna-alueilla, olla hankalaa. Eri maaainesten

ilmanläpäisevyyksiä

on

esitetty

mm.

julkaisussa

Radonin

merkitys

talonrakennustekniikassa, Rakennuspohjan tuuletuksen suunnittelu, TKK 1990.
Maanvastaista betoniseinää vasten olevia sisäpuolelta lämmöneristettyjä seiniä on käsitelty
kohdassa 10.5 Muut rakenteet.
10.3.

Tuulettuva alapohja

Koneellisesti varustetun tuulettuvan alapohjan eli ns. ryömintätilaisen alapohjan osalta ei
varsinaisesti käytetä termiä alipaineistus, vaan koneellinen tuuletusjärjestelmä, jolla on
alipaineistava vaikutus (Salo 2015).
Tuulettuvien alapohjien osalta alapohjan kosteusteknisen käyttäytymisen ymmärtäminen ja
hallitseminen

on

erittäin

tärkeää,

jotta tuuletusjärjestelmä

ei

lisää

ryömintätilan

kosteusrasitusta. Lisäksi rakennuksen painesuhteiden merkitys järjestelmään on yleensä
suurempi kuin esim. maanvaraisen alapohjan alipaineistamisessa. Edellä mainitut seikat tulee
siis

ottaa

huomioon,

kun

määritetään

alipaineistavan

vaikutuksen

omaavan

tuuletusjärjestelmän rakentamista tuulettuvaan alapohjaan. Alapohjan osalta ensisijaisina
korjaustoimenpiteinä voidaan pitää seuraavaa listausta (Arvela ym. 2012):
Tuulettuva alapohja
•

tuulettuvan tilan ilmanvaihdon varmistaminen ja parantaminen

•

alapohjan tiivistäminen, läpiviennit

•

rakennuksen alipainesuhteiden tarkistaminen

10.4.

Välipohjarakenteet

Välipohjarakenteiden alipaineistuksen osalta ei ole olemassa samanlaisia ohjeistuksia, kuin
radonin hallinnassa. Tästä huolimatta samat periaatteet pätevät myös kerroksellisiin
välipohjarakenteisiin, joissa halutaan estää epäpuhtauksien kulkeutuminen välipohjan täyttötai eristekerroksen sisältä sisäilmaan.
Välipohjarakenteiden osalta alipaineistus sopii korjausratkaisuksi, kun välipohjassa ei ole
ylimääräistä kosteutta tai merkittävää aktiivista mikrobikasvua. Rakenteen tulee olla lisäksi
ilmatiiviydeltään riittävän hyvä ja/tai sen ilmatiiviyttä tulee riittävän kustannustehokkain
toimenpitein

pystyä

parantamaan.

Betonirakenteisten
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välipohjien

osalta

riittäviä

tiivistystoimenpiteitä ovat yleensä liittymien ja läpivientien tiivistäminen, joilla saavutetaan
riittävä ilmatiiviyden taso, jolloin rakenteen alipaineistaminen on mahdollista.
Alipaineistusratkaisun käyttäminen on usein haastavaa puurakenteisissa välipohjissa sekä
betonirakenteissa välipohjissa, joiden päällä on puukoolattu ponttilautalattia. Toisaalta
kyseisten rakenteiden osalta käytännön kokemusta alipaineistuksen onnistumisesta ei juuri
ole. Riippuen välipohjarakenteiden vaurioitumisen tasosta, on kyseisissä rakenteissa usein
perusteltua purkaa vaurioitunut materiaali pois. Alipaineistusratkaisua voidaan näissä
rakenteissa käyttää tilannetta parantavana ratkaisuna ennen laajempaan korjaustyöhön
ryhtymistä. Tällöinkin rakenteessa on oltava riittävän ilma- ja diffuusiotiivis kerros, jotta
alipaineistuksella saadaan tilannetta parannettua. Esimerkkinä riittävän ilmatiiviistä
rakennekerroksesta on esimerkiksi puulattian päälle asennettu muovimatto, jonka liittymät
seinärakenteisiin ovat riittävän tiiviit. Tämän lisäksi välipohjarakenteen alapinnan ilmatiiviys
on oltava riittävän hyvä.
10.5.

Muut rakenteet

Putkikanaalit ja -tunnelit
Alipaineistus on tehokas tapa hallita putkikanaalien ja -tunnelien tyypillisesti sisältämien
epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. Usein maanvastaisen lattian alapuolella kulkeviin
putkikanaaleihin kohdistuu voimakasta kosteusrasitusta ja niissä on usein orgaanista, herkästi
mikrobivaurioituvaa materiaalia. Kosteusrasituksen poistaminen tai kanaalin täydellinen
puhdistaminen on usein hyvin vaikeaa ja aiheuttaa merkittävät korjauskustannukset. Näin
ollen alipaineistaminen ja liittymien, läpivientien sekä tarkastusluukkujen tiivistäminen on
useimmiten suositeltavin ja ensisijainen tapa hallita putkikanaalien ja -tunnelien sisältämien
epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan. Rakennuksen peruskorjauksen yhteydessä on
kuitenkin

suositeltavaa

tarkastella

mahdollisuuksia

putkikanaalien

ja

-tunnelien

kosteusrasituksen poistamiseksi, tai poistaa ne kokonaan käytöstä.
Maanvastaiset seinät, joissa on sisäpuolinen lämmöneristys
Sisäpuolelta lämmöneristetyt maanvastaiset ulkoseinät kosteusvaurioituvat usein herkästi joko
ulkopuolisesta kosteusrasituksesta tai puutteellisen höyrynsulun aiheuttamasta sisäilman
kosteuden tiivistymisestä rakenteen sisälle. Riittävän sisäpinnan ilmatiiviyden omaava
rakenne voidaan alipaineistaa, mutta kyseisten rakenteiden ensisijaisena korjaustoimenpiteenä
on niiden kosteusteknisen toiminnan parantaminen ja vaurioituneen materiaalin poistaminen.
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Yleensä sisäpuoliset lämmöneristeet ovat ei-kantavan verhomuurauksen tai levyrakenteen
takana, jolloin niiden purkamisen kustannukset ovat verrattain vähäiset. Kyseisissä
rakenteissa alipaineistamista on suositeltavaa harkita ensisijaisesti vain väliaikaisena
toimenpiteenä, tai jos rakenteen purkaminen ei ole jostain syystä mahdollista. Väliaikaisen
ratkaisun käyttämistä voi puoltaa myös tilanne, jossa pitkäkestoisempaa korjaustyötä ei voida
tilojen käytöstä johtuen suorittaa.
10.6.

Rakenteet, joihin alipaineistusjärjestelmä ei sovellu

Toimivan alipaineistusjärjestelmän asentamisen estäviä tekijöitä ovat (Salo 2015) mm.:
•

Ilmaa läpäisemätön tiivis rakennekerros, esimerkiksi hienoaineinen hiekka

•

Alipaineistuksen vaikutuksen katkaisevat perustusrakenteet

•

Hatarat rakenteet, joiden ilmatiiveyttä ei voida riittävästi parantaa

•

Rakennetutkimusten yhteydessä paljastuneet rakenneosat, jotka eivät sovellu
alipaineistamiseen niiden vaurioitumisriskin vuoksi

Jos rakenteen ilmatiiviys on hyvin heikko, alipaineistavan vaikutuksen aikaansaaminen voi
olla mahdotonta. Tällöin ilmatiiviyttä tulee parantaa. Jos ilmatiiviyden parantaminen ei ole
järkevin toimenpitein tai kustannustehokkaasti mahdollista, ei alipaineistusjärjestelmän
käyttäminen ole lähtökohtaisesti järkevää. Kohdekohtaisesti voidaan kuitenkin harkita, että
onko alipaineistusjärjestelmällä saavutettava vaikutus riittävä, vaikka koko rakennetta ei
saataisikaan alipaineistettua.
Alipaineistusjärjestelmällä on yleensä rakennetta viilentävä vaikutus. Vaikutuksen suuruus
riippuu siitä, mistä korvausilma rakenteeseen virtaa. Sisäilmaa kylmempää ilmaa voi virrata
rakenteisiin maaperästä, ulkoilmasta tai rakennuksen kylmemmistä tiloista. Mikäli
korvausilma tulee kokonaisuudessaan esim. sisäilmasta, viilentävää vaikutusta ei yleensä ole.
Tyypillisiä rakenteita, joissa järjestelmän viilentävä vaikutus voi aiheuttaa ongelmia, ovat
esim. betonilattian päälle koolatut puurakenteiset lattiat (esim. liikuntasalien betonilattioiden
päälle tehdyt puulattiarakenteet). Kylmä ilma voi aiheuttaa rakenteisiin kosteuden
tiivistymistä ja kasvattaa puurakenteiden vaurioitumisriskiä (Salo 2015). Ulkoilmaan
yhteydessä olevien rakenteiden, kuten ulkoseinät ja yläpohjat, alipaineistaminen voi olla usein
haastavaa ja riskialtista, mikäli ei voida olla varmoja, että rakenteeseen ei virtaa korvausilmaa
ulkoilmasta. Usein tämän varmistaminen on hyvin vaikeaa ja alipaineistusratkaisun
käyttäminen korjausratkaisuna ei ole järkevää.
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10.7.

Ohje alipaineistusjärjestelmän soveltuvuuden määrittämiseksi

Seuraavassa kaaviossa (Kaavio 1) on esitetty ohje siitä, milloin alipaineistusjärjestelmän
asentamista sisäilmahaitan ratkaisemiksi on alustavasti syytä harkita. Kaaviossa edetään
järjestyksessä kohta kohdalta, kunnes päädytään alustavaan johtopäätökseen, sopiiko
alipaineistusjärjestelmä kohteeseen vai ei. Kaaviota tulee käyttää vain alustavaan arviointiin ja
korjaushankkeeseen ryhdyttäessä ja korjaustavasta päätöstä tehtäessä tulee ottaa huomioon
kaikki tässä työssä, ja etenkin kohdassa 10 ALIPAINEISTUKSEN SOVELTUMINEN
KORJAUSRATKAISUKSI, esitetyt asiat.
1

Voidaanko epäpuhtauslähde poistaa
kyllä
ei

HUOMIOITAVAA
Vaihtoehtoina ovat myös tuuletus- tai kapselointiratkaisut,
riippuen epäpuhtauslähteen luonteesta.

SOVELTUU
2

Onko epäpuhtauslähteen poistaminen helppoa
kyllä
ei

Jos epäpuhtauslähteen poistaminen on helppoa, on sen
poistaminen lähtökohtaisesti järkevää.

EI SOVELLU
3

Kulkeutuvatko epäpuhtaudet ilmavirtausten mukana
kyllä
ei

Jos epäpuhtaudet siirtyvät sisäilmaan muulla tavoin, kuin
ilmavirtausten mukana, suositellaan ensisijaisesti muita
ratkaisuja.

EI SOVELLU
4

Onko rakenteessa poikkeavaa kosteutta
kyllä
ei

Ylimääräinen kosteus on poistettava rakenteesta. Huomioitava
myös, että esim. maaperässä kosteuspitoisuus on normaalistikin
korkea.

EI SOVELLU

5 Onko rakenteessa laajoja kosteusvaurioita ja aktiivista mikrobikasvua
kyllä
ei
Jos mikrobivauriot ovat merkittäviä, tulee ne lähtökohtaisesti
poistaa (jos se on mahdollista) vaikka alipaineistusta
EI SOVELLU
käytettäisiinkin.
6

Onko rakenteen ilmatiiviys riittävä
kyllä
ei

Tässä yhteydessä ilmatiiviyttä arvioidaan rakenteen ja kohteessa
tehtyjen aiempien tutkimusten perusteella. Vasta koealipaineistuksessa selviää tarkemmin, onko rakenne riittävän ilmatiivis.

Siirry kohtaan 8
7

Onko rakenteen diffuusiotiiviys riittävä
kyllä
ei

Rakenteen, jonka yli alipaineistus tehdään, tulee olla riittävän
diffuusiotiivis, jotta esim. hajut eivät kulkeudu sen lävitse.

SOVELTUU
8

Onko rakenteen ilma- ja diffuusiotiiviys parannettavissa
kyllä
ei

Mikäli rakennetta ei saada järkevin korjaustoimenpiteinkään
riittävän tiiviiksi, ei alipaineistus toimi.

EI SOVELLU
9

Ovatko pintarakenteet hyväkuntoiset
kyllä
ei

Jos pintarakenteisiin kohdistuu merkittävää korjaustarvetta, on
niiden uusiminen (ja epäpuhtauslähteen poistaminen) yleensä
samassa yhteydessä järkevää.

EI SOVELLU
10

Onko rakennuksen peruskorjaus ajankohtainen
kyllä
ei
EI SOVELLU

Jos rakennuksen peruskorjaus on ajankohtainen, on sen
yhteydessä usein järkevää poistaa epäpuhtauslähde. Siinäkin
tapauksessa alipaineistusvaihtoehtoa voidaan harkita.

SOVELTUU

Kaavio 1. Valintaohje alipaineistusjärjestelmän alustavan soveltuvuuden määrittämiseksi. Kaaviossa
edetään kohta kohdalta, kunnes päädytään alustavaan johtopäätökseen: ”ei sovellu” tai ”soveltuu”.
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Edellä esitettyä valintakaaviota (Kaavio 1) voidaan käyttää ennen varsinaista kohdeselvitystä
sekä

koealipaineistusta,

alipaineistusjärjestelmä

joiden
ratkaisuksi

tulosten

perusteella

tarkasteltuun

lopulta

kohteeseen.

nähdään,

soveltuuko

Kohdeselvityksen

ja

koealipaineistuksen suorittaminen on esitetty kohdissa 11.1 ja 11.2.

11. ALIPAINEISTUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN
Alipaineistusjärjestelmän oikeaoppinen toteuttaminen etenee seuraavan kaavion (Kaavio 2)
mukaisesti:

Kaavio 2. Alipaineistusjärjestelmän toteuttamisen vaiheet.

Seuraavissa kohdissa on kuvattu tarkemmin kunkin vaiheen toteuttamista.
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11.1. Kohdeselvitys
Ennen alipaineistusjärjestelmään valintaa epäpuhtauksien hallintaratkaisuksi, tulee tehdä
huolellinen kohdeselvitys sekä koealipaineistus. Kohdeselvityksen tavoitteena on tuottaa
lähtötietoa kohteessa tehtävää koealipaineistusta sekä järjestelmän suunnittelua varten. Ennen
varsinaista tarkempaa kohdeselvitystä, sekä sen yhteydessä, voidaan käyttää apuna sivulla 47
esitettyä alipaineistusjärjestelmän alustavaa valintaohjetta (Kaavio 1). Kohdeselvityksessä
käydään läpi kohteen suunnitelma-asiakirjoja, kohteessa tehdyt kuntotutkimukset sekä
voidaan tarvittaessa suorittaa kohdekäynti, mikäli kuntotutkimuksesta ei selviä tarvittavat
asiat. Kohdeselvityksessä tulee käydä läpi vähintään seuraavat asiat tai asiakirjat
(Ympäristöopas 4), (Arvela 2012), (Salo 2015), (Sisäilmaongelmaisen koulurakennuksen
korjaaminen):
•

Maaperän ja täyttöaineksen koostumus ja ilmanläpäisevyys (Kun alapohjarakenteita
alipaineistetaan)

•

Tehdyt

kuntotutkimukset

(esim.

kosteusvauriot,

ilmatiiviys,

radonmittaukset,

ilmanvaihdon toiminta…)
•

Kohteen ilmanvaihtojärjestelmä ja sen toiminta, käyttöajat yms.

•

Rakennepiirustukset (vähintään kyseessä olevan rakennusosan kohdalta)
o Tiivistettävän rakenneosan nykyinen ilmatiiviys sekä rakenteen soveltuvuus
ilmatiiviyden parantamiseen
o Huomioitava kondenssiriski, mikäli korvausilma on kylmää tai kosteaa (esim.
alapohjassa puukoolattu lattia)

•

Perustuspiirustukset (erityisesti alapohjan alipaineistuksessa)
o Anturalinjat, kantavat väliseinät, takat yms. rakenteet, jotka vaativat oman
perustuksensa)
o Salaojajärjestelmä, mahdollinen olemassa oleva radonputkisto

•

Lämpö-, vesi-, viemäri ja sähköjohtojen sijainnit

•

Imupisteen sijoittamismahdollisuudet ja kanavoinnit puhaltimelle

•

Puhaltimen ja ulospuhallusilman sijoitusmahdollisuudet

Kohdeselvityksen perusteella voi olla johtopäätöksenä myös, että alipaineistusjärjestelmän
toteuttaminen kohteeseen ei ole järkevää. Mikäli järjestelmän toteuttaminen katsotaan
mahdolliseksi ja kokonaisuuden kannalta perustelluksi ratkaisuksi, tulee sen jälkeen suorittaa
koealipaineistus, jonka sisältöä on kuvattu tarkemmin seuraavassa kohdassa.
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11.2. Koealipaineistus
Onnistuneen alipaineistusjärjestelmän rakentamisessa on koealipaineistuksen toteuttamisella
erittäin suuri merkitys. Koealipaineistuksen perusteella määritetään, onko järjestelmän
toteuttaminen kyseisessä rakennuksessa/rakenteessa mahdollista sekä hankitaan lähtötiedot
alipaineistussuunnitelman tekemiselle.
Ennen

varsinaisen

koealipaineistuksen

suorittamista,

tulee

tarkastella

rakenteiden

liitoskohtien ja liittymien ilmatiiviyttä. Alipaineistettavan rakenteen ilmatiiviys tulee olla
riittävän hyvä,

jotta alipaineistusjärjestelmän toimivuutta ko. rakenteessa voidaan

koealipaineistuksen avulla arvioida. Tapauksissa, joissa rakenteiden ilmatiiviys on heikko, voi
olla perusteltua parantaa rakenteiden ilmatiiviyttä jo ennen koealipaineistuksen suorittamista.
Jos rakennuksessa on suoritettu kattava rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus, on ennen
koealipaineistuksen suorittamista usein käytettävissä lähtötietona rakenteiden ilmatiiviyden
taso sekä siihen mahdollisesti kohdistuvat korjaustarpeet. (Salo 2015)
Koealipaineistuksessa tulee selvittää vähintään seuraavat asiat (Salo 2015):
•

Rakenteiden ja rakenneosien varmentaminen: rakenteet, rakennekerrosten paksuus,
käytetyt materiaalit (voidaan yleensä todeta koeimupisteistä ja/tai paine-eron
mittausrei’istä).

•

Rakennuksen

painesuhteiden

selvitys

ennen

koealipaineistusimun

vaikutusta

rakennuksen normaalissa käyttötilanteessa
o Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero
o Sisäilman ja alipaineistettavan rakenteen välinen paine-ero ja ilman virtaus
koereikien kautta merkkisavun avulla
•

Rakennuksen painesuhteiden selvitys koealipaineistusimun vaikutuksen aikana
o Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero
o Sisäilman ja alipaineistettavan rakenteen välinen paine-ero ja ilman virtaus
koereikien kautta merkkisavun avulla

Rakennuksen painesuhteiden muodostumiseen vaikuttaa olennaisesti myös tuuli, joten
koealipaineistuksen tekemistä tuulisella säällä tulisi välttää.
Koealipaineistuksella

luodaan

tarkastelualueelle

koeimujärjestely,

jossa

rakenteen

alipaineistumista tarkastellaan imurin tai puhaltimen avulla luodun imupisteen/imupisteiden
vaikutuksesta. Koealipaineistusta tehtäessä tulee huomioida, että koealipaineistuksen
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poistoilma on likaista ja se tulee johtaa ulos. Hyvä lähtökohta koealipaineistuksen
ilmamääriksi on seuraavassa kohdassa 11.3 esitetyt ilmamäärät. Niiden avulla tehdään
alipaineistettavan rakenneosan

yli ensimmäiset

paine-eromittaukset, joiden tulosten

perusteella ilmamäärää voidaan säätää ja tarkastella millä ilmamäärällä vaikutus on koko
alipaineistettavalla alueella haluttu.
Koealipaineistuksessa tarkastellaan hetkellisin paine-eromittauksin rakenteeseen syntyvää
painekenttää. Ilmavirtauksien suuntaa varmistetaan merkkisavulla. Mittauksissa voidaan
käyttää apuna myös paine-eron seurantamittauksia. Rakenteen yli olevan paine-eron lisäksi
tulee mitata rakennuksen sisäilman- ja ulkoilman paine-ero riittävän monesta paikkaa, jotta
saadaan

kokonaiskäsitys

rakennuksen

painesuhteista

koealipaineistuksen

aikana.

Koealipaineistuksen tekemistä tuulisella säällä tulisi välttää (Salo 2015), mutta se ei ole aina
käytännön syistä mahdollista. Tällöin on suositeltavaa seurata sisäilman ja ulkoilman välistä
paine-eroa seurantamittauksena ja ottaa mittaustulosten tulkinnassa huomioon kulloisenkin
mittausajankohdan olosuhde.
Esimerkki erään koealipaineistuksen tuloksista on esitetty seuraavassa mittauspöytäkirjassa
(Kuva 19).

Kuva 19. Ote erään koealipaineistuspöytäkirjan mittaustuloksista. Negatiivinen paine-ero
pöytäkirjassa tarkoittaa, että ilma pyrkii virtaamaan sisäilmasta kevytsorakerrokseen päin.

51

Koealipaineistuksessa tarvittavia tutkimusvälineitä ja tarvikkeita ovat mm.:
•

Alipaineistava puhallin tai imuri

•

Kanavaa tai taipuisaa letkua sekä kulma- yms. liitospaloja

•

Paine-eromittari (hetkellinen mittaus ja tarvittaessa seurantamittauskalusto)

•

Ilmamäärämittauskalusto

•

Merkkisavuja

•

Iskuporakone, imuri, käsityökaluja

•

Muovikalvoa ja teippiä muistiinpanovälineet, kamera, taskulamppu

Kuva 20. Erään kohteen koealipaineistuksen kalusto pakattuna peräkärryyn.

Esimerkkejä koealipaineistuksen koeimujärjestelyistä on esitetty seuraavissa valokuvissa
(Kuva 21 ja Kuva 22):

Kuva 21a ja b. Koealipaineistusjärjestely rakennuksen sisä- ja ulkopuolelta. Alipaineistusimun
tuottava imuri on sijoitettu rakennuksen ulkopuolelle.
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Kuva 22a ja b. Esimerkkejä koealipaineistusjärjestelyistä.

Kun koealipaineistus on tehty, käydään saadut tulokset läpi ja arvioidaan onko
jatkuvatoimisen

alipaineistusjärjestelmän

rakenteeseen/rakennusosaan

mahdollista.

Mikäli

toteuttaminen
koealipaineistuksen

kyseiseen
havainnot

ja

mittaustulokset ovat sellaiset, että järjestelmän rakentaminen on mahdollista, voidaan siirtyä
alipaineistussuunnitelman tekemiseen. Alipaineistussuunnitelman tekemisestä ja järjestelmän
asentamisesta on kerrottu tarkemmin seuraavassa kohdassa.
11.3. Suunnittelu ja asentaminen
Jos koealipaineistuksen perusteella päädytään jatkuvatoimisen alipaineistusjärjestelmän
rakentamiseen, tehdään alipaineistussuunnitelma. Alipaineistussuunnitelmassa tulee esittää
seuraavat asiat (Salo 2015):
•

imupisteen tai imualueiden sijainti tai sijainnit

•

virtauksenjakokuopan koko (alapohjarakenteissa)

•

käytettävät läpivientikappaleet

•

poistokanava tai -kanavien koot, alustavat sijainnit, niiden lämmöneristys ja
poisjohtamisessa huomioitavat tekijät

•

poistojärjestelmän säätö- ja mittalaitteet sekä mahdolliset palo-osastointiin liittyvät
varusteet

•

järjestelmän poistoilmamäärä

•

käytettävä puhallintyyppi, sen sijainti ja teho

•

tarvittavat lämmöneristyksen parantamista edellyttävät toimenpiteet (ryömintätilassa
sijaitsevien putkien lämmöneristys)

•

ilmatiiveyksiä parantavat toimenpiteet ja niiden laajuudet
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•

mahdollisesti rakennuksen ilmanvaihtoon suositeltavat työt, kuten esimerkiksi
säätötyöt

•

alipaineistusjärjestelmän asentamisen jälkeen tehtävät tarkastelut ja niiden laajuus
sekä käytönaikaiset seurantatoimenpiteet.

Alipaineistussuunnitelmaan olisi hyvä liittää myös koealipaineistuksen tulokset, jolloin niitä
voidaan käyttää hyödyksi järjestelmän käyttöönoton yhteydessä suoritettavissa mittauksissa.
Poistoilmapuhallin
Poistoilmapuhallin voidaan sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle tai sisäpuolelle. Suositeltavinta
olisi käyttää vesikatolle asennettavia huippuimureita, jolloin koko kanavisto on alipaineinen
ja jäteilma saadaan yleensä johdettua hallitusti pois (Salo 2015). Poistoilmapuhaltimen sopiva
teho on tyypillisesti asuinrakennuksissa 50-100W (Arvela ym. 2012) ja isommissa
rakennuksissa 60-150W (Salo 2015).
Ilmamäärät
Maanvastaisen alapohjan mitoitusilmamääräksi hyvä lähtökohta on 0,2m 3/h jokaista
maanvastaista lattia- ja seinäneliötä kohden (Ympäristöopas 4). Maanvastaisessa alapohjassa
tyypillisesti käytettävä ilmamäärä on 0,2…0,5m3 /h, mutta jos ilmamäärä on suurempi kuin
0,3m3/h, tulee aina tehdä tarkempi mitoitus routimisriskin estämiseksi, etenkin isommissa
kohteissa (Salo 2015). RT-ohjekortissa RT 81-11099 Radonin torjunta, on annettu ohjeita
poistoilmapuhaltimen mitoituksesta seuraavasti (Taulukko 6):
Taulukko 6. Poistopuhaltimen ilmavirran mitoitus RT-ohjekortin RT 81-11099 Radonin torjunta,
mukaan.
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Tuulettuvissa alapohjissa tyypillisesti käytettävä ilmamäärä perustuu ilmanvaihtokertoimeen
0,5…1 1/h ja mitoitus tehdään aina tapauskohtaisesti (Salo 2015).
Muissa rakenteissa, kuten putkikanaaleissa ja välipohjan kaksoislaattarakenteissa käytettävä
ilmamäärä määritetään yleensä aina tapauskohtaisesti. Ilmamäärämitoituksessa voidaan
huomioida maanvaraisuuteen tai ilmanvaihtokertoimeen perustuva ilmamäärämitoitus (Salo
2015).
Kuhunkin kohteeseen sopiva ilmamäärä määritetään suunnitelmiin koealipaineistuksen
jälkeen ja sitä voidaan tarkentaa ja päivittää kun järjestelmän käyttöönottotarkastusta tehdään.
Alipaineistuksen korvausilma tulee monessa tapauksessa sisäilmasta, joten asiassa on
huomioitava myös ilmamäärän vaikutus koko rakennuksen ilmanvaihtoon ja painesuhteisiin.
Suurissa rakennuksissa, joissa on nykyaikainen ilmanvaihto, vaikutus kokonaisuuteen on
tyypillisesti kuitenkin melko vähäinen.
Imupisteen ilmavirran tulee olla säädettävissä. Säätäminen onnistuu parhaiten huippuimuriin
kytketyn sähköisen tehonsäätimen (muuntajatyyppinen) ja säätöpellin avulla (RT 81-11099).
Säätöpeltien sijoittelussa tulee säätö- ja mittaustarkkuuden varmistamiseksi huomioida
valmistajan ohjeet niiden suojaetäisyyksistä, jolloin niiden sijoittaminen välittömästi
virtauksenjakokuopan yläpuolelle ei ole suositeltavaa.
Imupisteiden sijainti ja virtauksenjakokuoppa
Imupisteen optimaalinen sijainti olisi mahdollisimman keskellä alipaineistettavaa aluetta.
Tilaratkaisuista johtuen tämä ei usein ole täysin mahdollista. Alipaineistettavaa aluetta
voidaan tällöin jakaa useampaan imupistealueeseen, mikäli yhdellä imupisteellä ei saavuteta
haluttua vaikutusta. (Salo 2015).
Maanvastaisen alapohjaan asennettava alipaineistusjärjestelmä voidaan toteuttaa joko
alapohjalaatan läpi tai ulkokautta perusmuurin läpi. Ulkokautta toteutetussa järjestelmässä
imupisteet asennetaan perusmuurin läpi alapohjan täyttökerrokseen ja puhaltimen kanavointi
toteutetaan yleensä rakennuksen ulkopuolella. Alapohjalaatan läpi asennettavan imupisteen
kanavointi toteutetaan yleensä rakennuksen sisäpuolella ja puhallin on sijoitettu vesikatolle.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 23) on esitetty periaatekuvat perusmuurin tai alapohjan läpi
asennettaville imupisteille. Ratkaisua valittaessa on kuitenkin huomioitava, että perusmuurin
läpi toteutetuista imupisteistä ja niiden lämpötilavaikutuksista ei ole käytettävissä sellaista
tausta-aineistoa kuin lattian läpi toteutetusta imupistejärjestelmästä.
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Kuva 23a ja b. Imupiste voidaan asentaa perusmuurin tai alapohjalaatan läpi. Jäteilma olisi kuitenkin
suositeltavaa viedä vähintään räystäslinjan yläpuolelle, jotta epäpuhdas ilma ei leviä ulos
oleskelualueille. Kuvat: Arvela ym. 2012

Alapohjarakennetta alipaineistettaessa imupiste tulee sijoittaa niin, että sen vaikutus ulottuu
koko alipaineistettavalle alueelle. Alapohjarakenteessa alipaineistettua aluetta lohkoihin
jakavat tyypillisimmin perustusrakenteet (Kuva 24).

Kuva 24a ja b. Vasemmanpuoleisessa kuvassa alapohja jakaantuu eri lohkoihin, joista vain se lohko,
johon imupiste on asennettu, alipaineistuu. Oikeanpuoleisessa kuvassa koko yhtenäinen
alapohjarakenne alipaineistuu. (Kuvat: Arvela ym. 2012)

56

Kantavien väliseinien ja muiden perustusrakenteiden aiheuttamaa vaikutusta voidaan estää
tekemällä syvä imupiste, jossa imupiste asennetaan normaalia imupistettä syvemmälle, niin
että imupisteen vaikutus ylettyy perustusrakenteen ali myös sen toiselle puolelle (Kuva 25).
Ns. syvän imupisteen toteuttamista löytyy tarkempia ohjeita esim. Ympäristöoppaasta 4,
Pien- ja rivitalojen radontekninen korjaus.

Kuva 25. Perustusrakenteiden aiheuttamia katvealueita voidaan alipaineistaa ns. syvän imupisteen
avulla. (Kuva: Arvela ym. 2012).

Alapohjatäyttöön tehtävän virtauksenjakokuopan eli imupisteen sopiva koko on noin 20-30
litraa (Arvela ym. 2012). Sen tarkoituksena on jakaa imupisteeseen kohdistuvaa painekenttää
laajemmalle ja edistää alipaineen leviämistä rakenteessa. Esim. välipohjarakenteissa
varsinaista virtauksenjakokuoppaa ei tarvita, koska alipaineistettavassa materiaalissa (tai
ilmassa) painekenttä jakautuu yleensä tasaisesti ilman erillistä läpäisevämpää materiaalia
imupisteen läheisyydessä. Alapohjarakenteeseen tehtävän virtauksenjakokuopan periaatekuva
ja esimerkkejä toteutussuunnitelmista on esitetty seuraavissa kuvissa (Kuva 26…Kuva 28)
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Kuva 26. Alapohjan virtauksenjakokuopan periaatekuva (Arvela ym. 2012)

Kuva 27. Esimerkki kerroksellisen välipohjan onteloon tehdystä imupisteestä (Lähde: Vahanen-yhtiöt)

Kuva 28. Esimerkki alapohjan haaroitetusta imupisteestä, jonka vaikutus ulottuu perustuslinjan
molemmille puolille (Lähde: Vahanen-yhtiöt)
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Kanavisto
Alipaineistuksessa käytetään yleensä halkaisijaltaan 100…200mm kanavia (Salo 2015).
Kanavien

mitoituksessa

käytetään

samoja

periaatteita

kuin

muussakin

ilmanvaihtosuunnittelussa. Ulos rakennuksesta johdettava poistoilma kuuluu RakMK D2:n
mukaiseen

poistoilmaluokkaan

4

ja

sen

sijoituksessa

käytetään

D2:n

mukaisia

suojaetäisyyksiä.
Maaperästä imettävä ilma on yleensä sisäilmaa viileämpää ja kosteampaa. Alapohjan
alipaineistusjärjestelmän poistoilmakanaviston vaakasuuntaiset osat tulee kallistaa loivasti
niin, että mahdollinen kanavan sisäpintaan tiivistyvä vesi pääsee valumaan takaisin
virtauksenjakokuoppaan. Kanaviston liitoskohtien tiiveys tulee myös varmistaa liitoskohtien
lisätiivistämisellä, jotta kanaviston sisäpuolella mahdollisesti valuva vesi ei pääse
liitoskohtien kautta ulos kanavistosta. Kanaviston ulkopinnassa voi olla kosteuden
tiivistymisen riski, joten useimmissa tapauksissa kanavisto tulee eristää vesihöyrytiiviillä
lämmöneristeellä. (Salo 2015)
11.4.

Käyttöönotto

Kun alipaineistusjärjestelmä otetaan käyttöön, tulee järjestelmän toiminta tarkastaa sekä
varmistua siitä, että tavoitellut alueet/rakenteet alipaineistuvat. Käyttöönottotarkastus
suoritetaan samoin periaattein kuin koealipaineistus, mutta sen yhteydessä ei tehdä
koeimujärjestelyjä,

vaan

varsinaisen

alipaineistusjärjestelmän

puhaltimet

ovat

jo

käytettävissä. Koealipaineistuksen toteutusta on kuvattu kohdassa 11.2 Koealipaineistus.
Käyttöönottotarkastuksen perusteella voidaan järjestelmän ilmamääriä vielä pienentää tai
kasvattaa. Jos ilmamääriä muutetaan, tulee paine-eromittausten avulla varmistua, että koko
alipaineistettava alue alipaineistuu muutosten jälkeen. Tämän jälkeen muuttuneet ilmamäärät
tulee päivittää suunnitelmiin, jotta niitä ei säädetä takaisin alkuperäisiin arvoihinsa
rakennuksen seuraavan ilmamäärien tasapainottamisen yhteydessä.
11.5.

Toiminnan seuranta, huolto ja ylläpito

Paras tapa seurata alipaineistusjärjestelmän toimintaa, on liittää alipaineistettavan rakenteen
paine-eron seuranta rakennusautomaatiojärjestelmään. Puhaltimen käyntiä voidaan seurata
esim. mittaamalla meneekö puhaltimelle sähkövirtaa. Seuraamalla vain puhaltimelle kulkevaa
virtaa voi esim. puhaltimen jäätymisestä johtuvat käyntihäiriöt jäädä huomaamatta, joten
ensisijainen tapa seurata puhaltimen käyntiä on kanavaan asennettava kanavapaineen mittaus.
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Koska laitteiston toimintahäiriöillä voi olla merkittävä vaikutus sisäilman laatuun, tulisi
hälytyksen olla a-luokan hälytys ja paine-eromittauksella olla trendiseuranta. Järjestelmän
toiminnan seuraamiseksi asennettavien paine-eromittausten paikat voidaan määrittää
koealipaineistuksessa sekä tarkentaa kun järjestelmän käyttöönottotarkastusta tehdään.
Alipaineistussuunnitelmassa tulee ohjeistaa toiminnan seurannan periaatteet, jonka jälkeen
automaatiosuunnittelija tekee tarvittavat automaatiosuunnitelmat.
Kun järjestelmä otetaan käyttöön, tulee sen toimintaperiaate ohjeistaa kiinteistöhuollolle sekä
liittää järjestelmän huoltotoimet huoltokirjaan tai muuhun kiinteistöhuollon tehtävälistaan.
Alipaineistusjärjestelmän toiminta tulee tarkastaa asiaan perehtyneen asiantuntijan toimesta
viiden vuoden välein. Tarkastuksen tilaaminen tulee lisätä kiinteistön huoltokirjaan tai PTSsuunnitelmaan. Toiminnan tarkastamiseen sisältyy seuraavat tehtävät:
•

Puhaltimien kunnon tarkastus

•

Ilmamäärien mittaus

•

Paine-eron mittaukset ja ilmavirtaustarkastelut useasta paikkaa alipaineistettavan
rakenteen yli

•

Paine-eron mittaukset sisäilman ja ulkoilman välillä

•

Rakennusautomaatioon liitettyjen paine-eromittausten tarkastus

Kiinteistöhuollon

alipaineistusjärjestelmään

kohdistuvat

säännölliset

tarkastus-

ja

huoltotoimet kohdistuvat lähinnä poistoilmapuhaltimeen, jota tarkastellaan samoin kuin
muitakin rakennuksessa olevia poistopuhaltimia, kuten esim. wc-tilojen poistopuhaltimet.
Tarkastettavia asioita ovat mm.:
•

Moottorin kuumeneminen

•

laakeriäänet

•

kiilahihnan kireys

•

tasapaino

•

siipipyörän puhtaus
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12. JOHTOPÄÄTÖKSET
Alipaineistusratkaisuja voidaan lainsäädännön ja määräysten puitteissa käyttää erilaisten
epäpuhtauksien hallitsemiseksi. Näin myös tehdään hyvin kriittisissä ja ehdotonta puhtautta
edellyttävissä sovelluksissa, kuten kemianteollisuuden vetokaapeissa ja sairaaloiden
leikkaussaleissa. Samoja ilmiöitä hallitsemalla voidaan estää epäpuhtauksien kulkeutuminen
sisäilmaan

myös

tavanomaisissa

rakennuksissa.

Samalla

voidaan

kyseenalaistaa

kosteusvauriokorjaamisen vanha totuus: ”vaurioitunut materiaali tulee aina poistaa”. Ohje on
monessa tapauksessa edelleen hyvä, mutta tapauksissa joissa epäpuhtauslähteen poistaminen
ei ole mahdollista, tai se on erittäin kallista, on syytä harkita muita korjausvaihtoehtoja.
Alipaineistaminen on hyvin usein varteenotettava korjaustapa, sekä joskus käytännössä myös
ainoa tapa estää epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan. Oikeaoppisesti suunniteltua ja
toteutettua alipaineistusjärjestelmää voidaan lisäksi pitää pitkäaikaisena ratkaisuna, ei vain
hätäapuna ennen varsinaista epäpuhtauslähteen poistamista raskaammin korjaustoimenpitein.
Vaikka epäpuhtauksia voitaisiin hallita pitkäänkin alipaineistuksen avulla, on varsinaisen
lähteen poistaminen (mikäli se on mahdollista) silti järkevää esim. rakenneosaan kohdistuvan
peruskorjauksen yhteydessä. Kaikki korjaustöistä ja -tavoista tehtävät päätökset tulee tehdä
järkevän kiinteistönpidon näkökulmasta kiinteistön koko elinkaari huomioiden.
Alipaineistusjärjestelmien käyttämistä epäpuhtauksien hallinnassa on kritisoitu siitä, että
sisäilman laatu on koneellisen järjestelmän varassa. Kritiikki asian tiimoilta on hyvin
epäjohdonmukaista, kun samaan aikaan tiedetään, että ilmanvaihtojärjestelmän toiminnalla on
suuri merkitys sisäilman laadulle ja sen tulee toimia moitteettomasti ilman katkoksia.
Nykyaikaisen ilmanvaihtojärjestelmän toiminta on hyvin paljon monimutkaisempaa, kuin
tekniikaltaan hyvin yksinkertaisessa ja vikasietoisessa alipaineistusjärjestelmässä. Miksi siis
hyväksyttäisiin, että koko rakennuksen laatu on koneellisen järjestelmän varassa, mutta
tietyssä osassa rakennusta samaa periaatetta ei sallittaisi. Kun alipaineistusjärjestelmä
toteutetaan oikein, rakenteiden ilmatiiviys huomioidaan ja järjestelmän toiminta varmistetaan
asianmukaisin tarkastuksin ja rakennusautomaatioon liitetyn seurannan avulla, voidaan
järjestelmää pitää erittäin varmatoimisena. Tärkeää on myös päivittää kiinteistön tekniset
dokumentit, kunnossapitosuunnitelma ja huoltokirja, niin että alipaineistusjärjestelmät eivät
”unohdu” ja niille tehdään asianmukaiset tarkastukset, kuten muullekin talotekniikalle.
Alipaineistus ja rakenteiden ilmatiiviys hyväksytään yleisesti keinoksi estää maaperän
epäpuhtauksien pääseminen sisäilmaan. Samojen menetelmien käyttöä muissa rakenteissa on
61

kuitenkin kritisoitu. Maaperässä on materiaalia, jossa mikrobikasvu on aktiivista, monin
verroin enemmän kuin missään muussa rakenneosassa. Miksi siis alapohjissa yleisesti
hyväksyttyä ratkaisua ei voisi käyttää myös muissa rakenteissa? Tunnetut fysiikan ja kemian
lait eivät kuitenkaan muutu, kun siirrytään rakennuksen eri osaan. Työssä esitettyjen
reunaehtojen mukaan toteutetulla alipaineistusjärjestelmällä voidaan tehokkaasti hallita myös
muiden rakenteiden, kuin alapohjien, sisältämien epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan.
Alipaineistusjärjestelmä ei kuitenkaan sovellu kaikkien vaurioiden tai epäpuhtauksien
hallitsemiseen. Jotta alipaineistus toimii, tulee rakenteiden ilmatiiviyden olla riittävän hyvä,
tai sitä pitää pystyä parantamaan riittävän luotettavasti. Rakenteella, jonka yli painesuhteita
hallitaan, tulee olla myös riittävä diffuusiovastus, jotta epäpuhtaudet eivät kulkeudu sen läpi
siinä määrin, että asiasta aiheutuu sisäilmahaittaa. Asiassa tulee kuitenkin huomioida, että
alipaineistus

aina

myös

tuulettaa

rakennetta,

jolloin

epäpuhtauksien

pitoisuudet

epäpuhtauslähteessä laskevat merkittävästi. Tämän johdosta myös mahdollisten diffuusiolla
siirtyvien epäpuhtauksien määrä sisäilmassa vähenee. Lähtökohtaisesti hyviä materiaaleja
alipaineistuksen toteuttamiselle ovat betonirakenteet ja riittävän ilmatiiviit (yleensä
päällystetyt) tiilirakenteet.
Tämän työn case-kohteina tarkasteltiin kuutta julkista rakennusta, joiden sisäilmakorjausten
yhteydessä oli asennettu alipaineistusjärjestelmiä. Case-kohteiden tutkimusten perusteella
alipaineistusjärjestelmät olivat toimivia, mikäli järjestelmän suunnittelussa, rakentamisessa ja
käyttöönotossa oli noudatettu tässä työssä mainittuja periaatteita. Viidessä kohteessa
alipaineistusjärjestelmät

toimivat

suunnitellusti.

Toimivia

järjestelmiä oli toteutettu

alapohjarakenteisiin, välipohjarakenteisiin sekä putkikanaaliin. Yhden kohteen järjestelmän
alipaineistava vaikutus ei ollut täysin riittävä, mutta siinäkin tapauksessa ilmavuotoja
ryömintätilasta oli vähennetty aiempaan tilanteeseen nähden merkittävästi.
Alapohjarakenteiden/rakennuspohjan

alipaineistamisesta

on

runsaasti

tietoa

sekä

tutkimustuloksia. Yhden case-kohteen perusteella alipaineistaminen sopii korjausratkaisuksi
myös, kun halutaan estää epäpuhtauksien kulkeutuminen kerroksellisen välipohjarakenteen
sisältä

sisäilmaan,

kunhan

rakenteen

ilma-

ja

diffuusiotiiviys

on

riittävä.

Alipaineistusvaihtoehtoa onkin aina syytä harkita, kun mietitään välipohjarakenteiden sisältä
sisäilmaan kulkeutuvien epäpuhtauksien hallitsemista.
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Tässä työssä tarkastellut kohteet olivat kooltaan melko suuria julkisia rakennuksia, mutta
työssä esitettyjä ohjeistuksia ja periaatteita voidaan noudattaa myös pienempien rakennusten
osalta.
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Kuljun koulu, alapohjan ja välipohjan alipaineistusjärjestelmien
laadunvarmistus
1 Kohdekuvaus ja taustatiedot
Tutkimuskohde on Lempäälässä sijaitsevan koulukiinteistön päärakennus, joka on valmistunut vuonna 1952. Koulurakennusta on laajennettu ja kiinteistö on peruskorjattu
vuonna 2006. Rakennuksen kerrosala on 4 402kem2.
Päärakennuksessa on kaksi siipeä. A-siivessä on kolme maanpäällistä kerrosta sekä
pienellä osalla kellarikerros. B-siivessä on kellarikerros sekä kaksi maanpäällistä kerrosta. Koulun opetustilat on sijoitettu rakennuksen A-siipeen sekä osin B-siipeen (2.
kerroksessa).
Rakennusten kantavat seinät ovat tiili- tai betonirakenteisia. Alkuperäiset alapohjat ja
välipohjat ovat betonirakenteisia kaksoislaattapalkistoja ja ulkoseinät massiivitiiliseiniä.
Laajennusosalla alapohja on maanvarainen laatta ja välipohjat ontelolaatastoja. Vesikatteena on peltikate ja kattomuotona harjakatto.
Tässä muistiossa esitetyt tutkimukset kohdistuvat rakennuksen A-siipeen. Seuraavassa piirustuksessa (Kuva 1) on esitetty 2. kerroksen pohjapiirustuksessa tilat, joihin
tässä muistiossa esitetyt tutkimukset kohdistuvat. Tutkimusalue on vastaava myös rakennuksen pohjakerroksessa ja 1. kerroksessa.

Kuva 1. Tutkimusalue 2. kerroksen pohjapiirustuksessa. Alapohja- ja välipohjarakenteet on alipaineistettu kyseisellä alueella rakennuksen pohjakerroksessa sekä 1. ja 2. kerroksissa.

VAHANEN TAMPERE n VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
Tampellan esplanadi 2, FI-33100 Tampere n +358 20 769 8698
www.vahanen.com n Y-tunnus | Business ID 2725717-2

Laadunvarmistusmittaukset
Kuljun koulu
Alipaineistusjärjestelmät
3.8.2016

2 (15)

Rakennuksen sisäilman laadussa on koettu puutteita. Ongelmien korjaamiseksi rakennuksessa on tehty kuntotutkimuksia, sekä laajoja korjaustöitä, joita on tarkemmin esitetty kohdissa 2 ja 3.
Sisäilman laadun varmistamiseksi on rakennuksessa parhaillaan käynnissä seurantajakso, jossa korjausten onnistumista varmennetaan käyttäjäkyselyin, ilmanvaihdon ja
painesuhteiden mittauksin, kosteusmittauksin, sisäilmanäyttein sekä tarvittaessa
muilla kuntotutkimusmenetelmillä.

2 Aiemmin tehdyt tutkimukset ja mittaukset
Rakennuksessa on tehty vuonna 2015 sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus
(Tutkimusselostus 2.6.2015, Vahanen Oy), jossa on havaittu rakennuksessa sisäilman
laatuun vaikuttavia puutteita. Merkittävimmät havainnot ja puutteet ovat rakennuksen
A-siivessä olleet seuraavia:
•

Rakennuksen peruskorjattujen osien ilmatiiveydessä on ollut merkittäviä puutteita ulkoseinien ja ikkunoiden liittymissä, vanhoissa rakenneaineisissa hormeissa ja läpivienneissä sekä välipohjissa.

•

Kerrokselliseen välipohjaan on jätetty muottilaudoitus ja palkkivälien täytteenä
on koksikuonaa

•

Rakennuksen sisäilma on ollut alipaineinen ulkoilmaan nähden, mikä on mahdollistanut epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan.

•

Alapohjan ilmatiiveys on tyydyttävä, mutta rakennuksen pohjakerroksessa on
paikoin ollut maaperän epäpuhtauksien mahdollista kulkeutua alipaineiseen sisäilmaan.

•

A-siiven käytävällä on ollut alueita, joissa kosteus on aiheuttanut kosteusvaurion tiiviin lattiapäällysteen alapuolelle.

•

Rakenteissa on ollut mineraalivillakuitujen lähteitä esim. kevyiden väliseinien
yläosissa.

Koulun liikuntasalissa on suoritettu sisäilman laatuun liittyviä tutkimuksia (tutkimusmuistio 22.10.2015, Vahanen Oy). Muistiossa esitetyt sekä työmaavaiheessa tarkentuneet merkittävimmät havainnot ja puutteet ovat olleet seuraavat:
•

Liikuntasalin alapohjan betonilaatta on epätiivis ja maaperän epäpuhtauksien
on ollut mahdollista kulkeutua sisäilmaan.

•

Seinillä on reikäpellillä peitettyjä akustovillalevyjä, joista on irronnut mineraalivillakuituja sisäilmaan.

•

Liikuntasalin joustolattian alle on kulkeutunut pölyä, johon on kehittynyt mikrobikasvua koulun käytävän vastaisella seinällä. Kyseisessä kohdassa rakenteeseen on kohdistunut paikallisesti kosteusrasitusta.

•

Liikuntasalin ikkunoiden kohdalla on ikkunoiden ja ikkunapenkkien sekä lasiseinän liittymissä ollut epätiiveyksiä, joiden kautta on tullut sisäilmaan poikkeavaa
hajua.
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3 Sisäilman laadun parantamiseksi tehdyt korjaustyöt
Rakennuksessa on tehty vuosina 2015-2016 korjauksia sisäilman laadun parantamiseksi. Rakennuksen A-siivessä on suoritettu seuraavia korjaustöitä:
•

Pohjakerroksen käytävän (liikuntasalin vieressä) lattian muovimaton korvaaminen keraamisella laatoituksella ja alapohjan ilmatiiviyden parantaminen korjausalueella

•

Pohjakerroksen käytävällä sijaitsevan viemärin tarkastusluukun kosteusvaurioiden korjaus

•

Alapohjan alipaineistusjärjestelmän asentaminen olemassa olevaan radonputkistoon

•

Välipohjien ja ulkoseinien sekä osin väliseinien ilmatiiviyden parantaminen

•

Alakattotilojen avoimien mineraalivillapintojen suojaus

•

Välipohjien alipaineistusjärjestelmien asentaminen

•

A-siiven pölyttämäksi siivous

•

Liikuntasalin mineraalivillakuitulähteiden poistaminen, lattia- ja seinäliittymien
tiivistäminen sekä yläpohjan läpivientien tiivistäminen

•

Korjaustöiden aikana havaittujen vähäisempien ilmatiiveyspuutteiden, kosteusvaurioiden, julkisivun vedenohjauksen puutteiden yms. korjaaminen

Edellä mainittuihin korjaustöihin on laadittu seuraavat korjaussuunnitelmat:
•

Kuljun pääkoulu (A-siipi), käytävän lattiapäällysteen uusiminen ja viemärin tarkastuskaivon korjaus, Vahanen Oy, 1.7.2015

•

Kuljun koulu, A-siipi, alapohjan koealipaineistus ja alapohjan alipaineistussuunnitelma, Vahanen Oy, 3.7.2015

•

Kuljun pääkoulu, A-siipi, välipohjien ja ulkoseinien ilmatiiviyden parantaminen,
Vahanen Oy, 17.7.2015

•

Kuljun koulu, A-siipi, välipohjien koealipaineistus ja alipaineistussuunnitelma,
Vahanen Oy, 6.11.2015

•

Kuljun koulu, laajennusosa, liikuntasali, korjaukset sisäilman laadun parantamiseksi, Vahanen Rakennusfysiikka Oy, 4.2.2016

•

Työmaa-aikaisia muistioita, joissa korjaustöitä on ohjeistettu.

Ilmatiiviyden parantamiseen liittyvien korjaustöiden onnistumista on arvioitu mallitöistä tehdyillä merkkiainekokeilla. Alipaineistusjärjestelmien toiminta on tarkastettu paine-eromittauksin ja aistinvaraisin tarkastuksin.

VAHANEN TAMPERE n VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
Tampellan esplanadi 2, FI-33100 Tampere n +358 20 769 8698
www.vahanen.com n Y-tunnus | Business ID 2725717-2

Laadunvarmistusmittaukset
Kuljun koulu
Alipaineistusjärjestelmät
3.8.2016

4 (15)

4 Alipaineistusjärjestelmät
4.1

Alapohjan alipaineistus
Alapohjan alipaineistusjärjestelmän soveltuvuuden ja mitoittamisen määrittämiseksi on
kohteeseen tehty koealipaineistus, jonka perusteella on tehty alipaineistussuunnitelma
(Vahanen Oy, 3.7.2015).
Alipaineistettavan alueen alapohjarakenne A-siiven vuonna 2013 uusitulla osalla (Kuva
2) on tutkimusselostuksen mukaan ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraava:
•

Muovimatto + tasoite

•

Betonilaatta 80…100 mm

•

EPS 100 mm

•

Kevytsora 100…250 mm (putkikanaalien kohdalla 500 mm + varauksena imuputkisto)

•

Täyttömaa

Kevytsorakerrokseen on asennettu imuputkisto, eli ns. radonputkisto, jonka sijainti on
esitetty kuvassa (Kuva 2). Putkistoa ei ollut aiemmin otettu käyttöön. Imuputkiston
päässä olevat putkiliityntävaraus on 110 mm viemäriputkea. Kuvassa (Kuva 3) on esitetty A-siiven leikkauspiirustus B-B.

Kuva 2. A-siiven pohjakerroksen pohjapiirustus, johon on merkitty harmaalla pohjalla maanvastainen alapohja sekä imuputkiston sijainti (punainen yhtenäinen viiva ja katkoviiva).
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Kuva 3. Leikkaus B-B A-siiven musiikkiluokan kohdalta.

Koealipaineistuksen tulosten perusteella alapohjarakenteen kevytsorakerros saatiin
alipaineistumaan koko A-siiven alueelta. Alipaineistusjärjestelmä toteutettiin olemassa
olevaan imuputkistoon käyttämällä yhtä vesikatolle sijoitettua huippuimuria, jonka ilmamäärä on 92/m3/h (=26 l/s).
Puhaltimen toimintaa seurataan rakennusautomaatioon liitetyllä paine-eromittauksella.

4.2

Välipohjien alipaineistus
Välipohjan rakennetyyppi luokkatilojen kohdalla on esitetty kuvassa 4. Rakennekerrokset ovat ylhäältä alaspäin lueteltuna seuraavat:
•

Lattiapäällyste + tasoite

•

Betonilaatta ~80…100 mm

•

Täyttökerros / ilmatila ~300 mm / betonipalkit, joiden jako on rakennepiirustuksen mukaan k1100…1200, betonipalkin leveys b = 200…250 mm. Rakenneavauksesta mitattuna betonipalkkien jako on k1000, palkin leveys
b = 200 mm

•

Alalaatta ~60 mm

Kuva 4. Välipohjan rakennetyyppi luokkatilojen kohdalla.
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Välipohjien koealipaineistus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa tarkasteltiin, saadaanko rakenne alipaineistumaan ilman rakenteen ilmatiiviyden parantamista ja todettiin, että alipaineistusratkaisun käyttäminen välipohjarakenteissa edellyttää rakenteiden ilmatiiviyden parantamista.
Välipohjarakenteiden ilmatiiviyden parantamisen jälkeen tehdyn toisen vaiheen koealipaineistuksen tulosten perusteella, alipaineistusjärjestelmä toteutettiin kahdella huippuimurilla ja jokaiseen (luokkatilat) tai joka toiseen palkkiväliin (käytävätilat) sijoitetulla
imupisteellä. Imupisteiden suunniteltu ilmamäärä on 9 m3/h (=2,5l/s). Puhaltimien toimintaa seurataan rakennusautomaatioon liitetyllä paine-eromittauksella.
Otteita välipohjien alipaineistusjärjestelmän suunnitelmista (ei mittakaavassa) on esitetty seuraavissa kuvissa:

Kuva 5. Kanavistojen asennusperiaate leikkauspiirustuksessa, Vahanen Oy, 6.11.2015.

Kuva 6. Välipohjaontelon imupisteen detaljipiirustus, Vahanen Oy, 6.11.2015.
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Kuva 7. Välipohjan ja ulkoseinäliittymän tiivistämisen detaljipiirustus, Vahanen Oy, 6.11.2015.

Valokuvia toteutetusta järjestelmästä on esitetty seuraavissa kuvissa:

Kuva 8. Huippuimuri vesikatolla
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Kuva 9a ja b. Imukanaviston läpivienti välipohjassa ja imupisteiden läpiviennit välipohjan alapinnassa.

5
5.1

Laadunvarmistustutkimukset
Tarkastettavat tilat
Alipaineistusjärjestelmien toiminta tarkastettiin A-siiven pohjakerroksessa sekä ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Mittapisteet valittiin kohteessa toteutetun koealipaineistuksen pohjalta. Mittapisteiden likimääräiset sijainnit eri kerroksissa on esitetty
pohjapiirustuksissa (Kuva 10…Kuva 12).

Kuva 10. Mittapisteiden sijainti rakennuksen pohjakerroksessa (alapohjan alipaineistusjärjestelmä).
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Kuva 11. Mittapisteiden sijainti rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa (pohjakerroksen ja
ensimmäisen kerroksen välisen välipohjan alipaineistusjärjestelmä). Kuvaan on merkitty myös
huippuimureille johtavien kokoojakanavien sijainnit sekä huippuimureiden palvelualueet.

Kuva 12. Mittapisteiden sijainti rakennuksen toisessa kerroksessa (ensimmäisen kerroksen ja
toisen kerroksen välisen välipohjan alipaineistusjärjestelmä). Kuvaan on merkitty myös huippuimureille johtavien kokoojakanavien sijainnit sekä huippuimureiden palvelualueet.

5.2

Tarkastuksen aikana vallinneet olosuhteet
Tarkastuksen aikana 13.5.2016 sää oli pilvinen ja tuulinen. 9.6.2016 sää oli erittäin
tuulinen / myrskyisä.
Välipohjien alipaineistusjärjestelmien tarkastuksen aikana rakennus oli normaalissa
opetuskäytössä, jolloin rakennuksen ilmanvaihto on normaalilla käytönaikaisella asetuksella. Alapohjan alipaineistusjärjestelmän tarkastus tehtiin kesäaikaan. Rakennuksen ilmanvaihto asetettiin tarkastuksen ajaksi normaalille käytönaikaiselle asetukselle.
Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero oli alapohjan alipaineistusjärjestelmän tarkastamisen aikana hetkellisissä mittauksissa pohjakerroksen luokkatilassa A022 7,3 Pa
alipaineinen ja ensimmäisen kerroksen henkilökunnan tilassa 9,9 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden. Seuraavissa kuvaajissa on esitetty paine-eron seurantamittausten
tulokset välipohjien alipaineistusjärjestelmien tarkastuksen aikana 13.5.2016.
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Kuva 13. Paine-eron seurantamittauksen tulos tarkastusajankohdalta rehtorin huoneesta (tila
A110) sisätilan ja ulkoilman välillä 13.5.2016. Sisätilat ovat alipaineisia ulkoilmaan nähden.

Kuva 14. Paine-eron seurantamittauksen tulos tarkastusajankohdalta pohjakerroksen luokkahuoneesta (tila A032) sisätilan ja ulkoilman välillä 13.5.2016. Sisätilat ovat alipaineisia ulkoilmaan nähden.
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Paine-eromittaukset ja ilmavirtausten suunnat
Mittaustulokset ja ilmavirtausten suunnat on esitetty taulukoissa (Taulukko
1…Taulukko 3). Tarkastuksen aikana havaittiin, että pohjakerroksen ja ensimmäisen
kerroksen välisen välipohjan alipaineistusjärjestelmän toinen huippuimuri ei ole toiminnassa. Paine-erot mitattiin tällä alueella (taulukko 2 mittapisteet 1.5-1.13) kahteen kertaan; huippuimurin ollessa päällä ja pois päältä.
Taulukkojen merkintöjen selitykset:
[Pa]
ilmavirtauksen suunta

= paine-eron yksikkö
= ilmavirtausmerkkisavuilla tarkastettu ilmavirtauksen suunta

- merkki paine-eromittaustuloksen edessä = ala- tai välipohjan täyttökerros ylipaineinen
sisäilmaan verrattuna
+ merkki paine-eromittaustuloksen edessä = ala- tai välipohjan täyttökerros alipaineinen sisäilmaan verrattuna
↑
↑↑
↔
↓
↓↓

= ilmavirtaukset hieman huonetilaan päin
= ilmavirtaukset hyvin voimakkaasti huonetilaan päin
= ei ilmavirtauksia kumpaankaan suuntaan
= ilmavirtaukset hieman ala- tai välipohjan täyttökerrokseen päin
= ilmavirtaukset hyvin voimakkaasti ala- tai välipohjan täyttökerrokseen
päin

Kuva 15. Ilmavirran suunnan määrittäminen merkkisavulla.
Taulukko 1. Alapohjan kevytsorakerroksen ja sisäilman väliset paine-eromittaustulokset ja
ilmavirtausten suunnat 13.5.2016.

Mittapiste Paine-ero [Pa]
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
0.10

+11,0
+13,8
+10,0
+12,0
+12,5
+18,0
+13,0
+12,5
+7,0
+9,7
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suunta
↓↓
↓↓
↓
↓
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↓↓
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Taulukko 2. Pohjakerroksen ja ensimmäisen kerroksen välisen välipohjan täyttökerroksen ja
sisäilman väliset paine-eromittaustulokset ja ilmavirtausten suunnat 13.5.2016.

Mittapiste

Ei alipaineistusimua
[Pa]

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14

Alipaineistusimu päällä

Ilmavirtauksen
suunta

↑
↑
↑
↑
↑
↔
↔↑
↑
↔

-2,2
-1,7
-1,6
-1,5
-1,4
-0,5
-0,8
-0,1
-0,4

[Pa]

Ilmavirtauksen
suunta

+10,6
+15,1
+26,0
+23,0
+8,2
+7,8
+28,2
+36,5
+37,0
+1,0
+20,0
+18,8
+29,1
+19,5

↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓

Taulukko 3. Ensimmäisen kerroksen ja toisen kerroksen välisen välipohjan täyttökerroksen ja
sisäilman väliset paine-eromittaustulokset ja ilmavirtausten suunnat 9.6.2016.

Mittapiste Paine-ero [Pa]
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15

+16,1
+14,6
+23,4
+18,9
+13,8
+21,0
+11,7
+35,2
+34,0
+2,4
+46,0
+31,8
+39,0
+51,5
+1,0
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Alipaineistusjärjestelmien ilmamäärät
Alipaineistusjärjestelmien ilmamäärät mitattiin tarkastuksen aikana. Ilmamäärät mitattiin pääasiassa alipaineistusjärjestelmien haara- ja runkokanavien säätöpelleistä. Alapohjan ja kellarin välipohjan alipaineistusjärjestelmien kokonaisilmamäärä mitattiin kanavaan poratun reiän kautta kuumalanka-anturilla. Mittapisteet ja -tulokset on merkitty
liitteenä oleviin pohjapiirustuksiin (liite 1). Mittaustulokset on esitetty myös taulukossa
(Taulukko 4).
Taulukko 4. Ilmamäärämittausten suunnitteluarvot sekä mittaustulokset

Mittapiste
(MP)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ilmamäärä (l/s)
Suunnitelman
mukainen

Mitattu

Ero

15
41
32,5
32,5
32,5
15
5
5
27,5
32,5
20
32,5
-

18
46
32
30
38
26
6
5
16
44
23
38
119
127

+20 %
+12 %
-2 %
-8 %
+17 %
+73 %
+20 %
0%
-42 %
+35 %
+15 %
+17 %
-

Mitatuissa kohdissa ilmamäärät poikkeavat osin suunnitteluarvoista. Mittauspisteen 6
ilmamäärä on 73 % suunnitteluarvoa korkeampi.

5.2

Muut havainnot
Tarkastuksen yhteydessä havaittiin, että välipohjan täyttökerroksen ja sisätilojen välinen paine-ero on tavanomaista pienempi hissin edustalla olevan käytävätilan kohdalla
(mittapisteet 10 ja 15) ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Alakattotila tarkastettiin
kyseisissä kohdissa. Havaintoja alakattotilan tarkastuksesta on esitetty kuvissa (Kuva
16…Kuva 19).

Kuva 16. Pohjakerroksen naisten WC-tilan alakattotilassa on tiivistämätön läpivienti
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Mineraalivillaa

Kuva 17. Pohjakerroksen sähkötilassa sähkökaapeleiden läpivienti on tiivistetty osin PUvaahdolla sekä mineraalivillalla. Mineraalivilla on ilmaa hyvin läpäisevää eikä se muodosta
ilmatiivistä rakennetta.

Kuva 18. Pohjakerroksen alakattotilassa on useita vanhoja kiinnikereikiä. Välipohjan alapinnassa on myös vanhoja väliseinän kohtia, joissa ei ole maalipintaa.

Kuva 19. Ensimmäisen kerroksen siivousvarastossa alakattotilassa on tiivistämätön läpivienti
väliseinän kohdalla.

VAHANEN TAMPERE n VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
Tampellan esplanadi 2, FI-33100 Tampere n +358 20 769 8698
www.vahanen.com n Y-tunnus | Business ID 2725717-2

Laadunvarmistusmittaukset
Kuljun koulu
Alipaineistusjärjestelmät
3.8.2016

15 (15)

6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Paine-eromittausten mukaan alapohjan ja välipohjien alipaineistusjärjestelmät toimivat
suunnitellusti. Toisessa kerroksessa käytävän kohdalla välipohjan täyttökerros on noin
30…50 Pa alipaineinen käytävätilaan nähden. Kyseisellä alueella voidaan ilmamäärää
tarvittaessa pienentää niin, että paine-ero välipohjan palkkivälin ja käytävätilan välillä
on noin 10…20 Pa (välipohjan palkkiväli alipaineinen huonetiloihin nähden).
Ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa hissi- ja WC-tilojen edustalla käytävätilan kohdalla välipohjan palkkivälin paine-ero on tavanomaista pienempi. Alakattotiloissa havaitut ilmatiiviyspuutteet tulee ko. tilojen osalta korjata. Korjausten jälkeen paine-eron
suuruus suositellaan tarkastamaan paine-eromittauksin. Ilmatiiviyspuutteet suositellaan korjaamaan, jonka jälkeen suoritetaan paine-eron tarkastusmittaukset.
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että alipaineistusjärjestelmät soveltuvat kohteeseen hyvin ja niillä voidaan tehokkaasti estää epäpuhtauksien kulkeutumista maaperästä tai välipohjarakenteiden sisältä sisäilmaan.
Alipaineistusjärjestelmien lisäksi rakennuksen painesuhteilla on merkittävä vaikutus rakennuksessa koettuun sisäilman laatuun. Korjausten jälkiseurannan mukaiset paineeromittaukset ovat parhaillaan käynnissä.

3.8.2016
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Toni Lammi

Liitteet

Liite 1, Ilmamäärämittausten paikat ja mittaustulokset
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LIITE 1 (1/4):
Liite 1:
Alipaineistusjärjestelmien
ilmamäärämittausten
sijainnit ja
Alipaineistusjärjestelmä
tulokset
kellarikerros
kellarikerros
Kanavareitit suuntaa-antavia. Tarkemmat reitit katselmoidaan työmaalla.

PL
PL

=Palopelti
=Säätö- ja mittauspelti
=Säätö- ja sulkupelti
=Kanavakoko Ø100
=Kanavakoko Ø160
=Puhdistusluukku
=Imupiste, jokaisesta
pisteestä imetään 2,5 l/s

MP1, 18 l/s
Kellarin välipohjan alipaineistus liitetään
olemassa olevaan alapohjan alipaineistukseen.

Välipohja
D
Haarakanava
Runkokanava

D

D

Säätö- ja sulkupelti

Minimimitta tarkistettava
säätöpellin valmistajan ohjeista.

MP2, alapohjan ja kellarin
välipohjan
alipaineistusjärjestelmän
kokonaisilmamäärä ullakkotilasta
mitattuna on 46 l/s

Alipaineistuskanaviston haarakanavat on toteutettu suunnitelmista
LIITE 1 (2/4):
Liite
1:
poiketen siten, että kaksi haarakanavaa on yhdistetty. Mittaus- ja
Alipaineistusjärjestelmien
säätöpelti on asennettu yhdistettyyn kanavaan (ks. MP7 ja MP8).
Alipaineistusjärjestelmä
ilmamäärämittausten
sijainnit ja
tulokset
pohjakerros
Kanavareitit suuntaa-antavia. Tarkemmat reitit katselmoidaan työmaalla.
Pohjakerros
Tilan alakattopanelointia puretaan korjaustyön
edellyttämässä laajuudessa

PL

PL

Alueella paljon putkia yms.

PL

PL

MP6, 26 l/s
MP3, 32 l/s
PL

SP 15 l/s

SP 32,5 l/s
PL

Alueella paljon putkia yms.

SP 32,5 l/s

PL

PL

PL
SP 32,5 l/s

MP4, 30 l/s

MP5, 38 l/s

MP7, kaksi

Kanava Ø200 pohjakerroksesta 1. kerrokseen
Kanava Ø250 1. kerroksesta 2. kerrokseen
Kerrosten väliin palopelti

haarakanavaa on
yhdistetty.
Ilmamäärä on 6 l/s

PL

=Palopelti
=Säätö- ja mittauspelti
=Säätö- ja sulkupelti
=Kanavakoko Ø100
=Kanavakoko Ø160
=Puhdistusluukku
=Imupiste, jokaisesta
pisteestä imetään 2,5 l/s

MP8, kaksi
haarakanavaa on
yhdistetty.
Ilmamäärä on 5 l/s

Kanava Ø200 pohjakerroksesta 1. kerrokseen
Kanava Ø250 1. kerroksesta 2. kerrokseen
Kerrosten väliin palopelti
Välipohja
D
Haarakanava

Runkokanava

D

D

Säätö- ja sulkupelti

Minimimitta tarkistettava
säätöpellin valmistajan ohjeista.

Alipaineistuskanaviston haarakanavat on toteutettu suunnitelmista
poiketen siten, että kaksi haarakanavaa on yhdistetty. Mittaus- ja
säätöpelti on asennettu yhdistettyyn kanavaan (ks. MP7 ja MP8).

LIITE 1 (3/4):

LIITE 1:
Liite
1:
Alipaineistusjärjestelmien
Alipaineistusjärjestelmien
ilmamäärämittausten
ilmamäärämittausten
sijainnit ja
Alipaineistusjärjestelmä
sijainnit
ja
tulokset
1.tulokset
kerros

1. krs

Kanavareitit suuntaa-antavia. Tarkemmat reitit katselmoidaan työmaalla.

PL

PL

PL

PL

MP9, 16 l/s
PL

MP11, 23 l/s

SP 27,5 l/s
PL

SP 20 l/s

SP 32,5 l/s

PL

PL
PL

MP10, 44 l/s

PL

=Palopelti
=Säätö- ja mittauspelti
=Säätö- ja sulkupelti
=Kanavakoko Ø100
=Kanavakoko Ø160
=Puhdistusluukku
=Imupiste, jokaisesta
pisteestä imetään 2,5 l/s

Kanava Ø200 pohjakerroksesta 1. kerrokseen
Kanava Ø250 1. kerroksesta 2. kerrokseen
Kerrosten väliin palopelti

Kanava Ø200 pohjakerroksesta 1. kerrokseen
Kanava Ø250 1. kerroksesta 2. kerrokseen
Kerrosten väliin palopelti
Välipohja

MP12, 38 l/s

D
Haarakanava
Runkokanava

D

D

SP 32,5 l/s

Säätö- ja sulkupelti

Minimimitta tarkistettava
säätöpellin valmistajan ohjeista.

LIITE 1 (4/4):
Liite 1:
Alipaineistusjärjestelmien
ilmamäärämittausten
sijainnit ja
Alipaineistusjärjestelmä
tulokset
2. kerros
2. krs
Kanavareitit suuntaa-antavia. Tarkemmat reitit katselmoidaan työmaalla.

POHJOINEN

Kanava Ø250 ullakon kautta katolle
Tarkempi kanavareitti katselmoidaan työmaalla
Kerrosten väliin palopelti

MP13, koulun pohjoispuolen
huippuimurin palvelualueella välipohjien
(1. ja 2. krs) aliapaineistusjärjestelmien
kokonaisilmamäärä ullakkotilasta
mitattuna on 119 l/s .

Kanava Ø250 ullakon kautta katolle
Tarkempi kanavareitti katselmoidaan työmaalla
Kerrosten väliin palopelti

MP14, koulun eteläpuolen huippuimurin
palvelualueella välipohjien (1. ja 2. krs)
aliapaineistusjärjestelmien
kokonaisilmamäärä ullakkotilasta
mitattuna on 127 l/s .
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Tutkimusmuistio
Koulurakennus
Alapohjan alipaineistus
4.8.2016
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Koulurakennus, alapohjan alipaineistuksen toimivuuden tarkastelu
1 Kohdekuvaus ja taustatiedot
Kohteen omistajan pyynnöstä tutkimuskohteen kohdetiedot eivät ole julkisia. Tässä yhteydessä tarkasteltavat tilat sijoittuvat rakennuksen kellarikerrokseen ja tarkemmin
siellä sijaitsevaan musiikkiluokkaan.
Rakennus on valmistunut vuonna 2006 ja toimii opetuskäytössä. Rakennuksessa on
sen valmistumisen jälkeen ilmennyt sisäilman laatuun liittyviä ongelmia. Alapohjarakenteiden osalta ongelmia ovat aiheuttaneet lattiapäällysteiden vaurioituminen kosteuden vaikutuksesta, alapohjan mineraalivillan mikrobivauriot sekä alapohjarakenteiden
ilmatiiviyspuutteet, joiden johdosta maaperän sekä eristetilan epäpuhtauksien on ollut
mahdollista kulkeutua sisäilmaan.
Rakennuksessa on suoritettu korjaustöitä sisäilman laadun parantamiseksi vuosina
2012 ja 2013. Tässä yhteydessä on alapohjaan asennettu alipaineistusjärjestelmä,
jonka tarkoituksena on alipaineistaa alapohjarakenne kellarikerroksessa sijaitsevan
musiikkiluokan alueelta.
Käyttäjät ovat ottaneet korjaustöiden jälkeen tilat käyttöön elokuussa 2013. Tilojen
käyttäjien kertoman mukaan he ovat kokeneet sisäilman laadun parantuneen selvästi
korjausten jälkeen.

2 Alipaineistusjärjestelmän kuvaus
Alipaineistusjärjestelmä kohdistuu ensisijaisesti musiikkiluokan alueelle, mutta sen alipaineistava vaikutus ulottuu myös tilan ulkopuolelle. Musiikkiluokan lattia on 800mm
ympäröiviä tiloja alempana. Alipaineistettavan alueen alapohjan rakenne on ylhäältä
alaspäin lueteltuna seuraava:
•

Parketti, 20mm

•

vaneri, 12mm

•

2 x lastulevy, 2 x 23mm

•

kova villa, 50mm

•

betonilaatta, 90mm

•

EPS, 50…70mm

•

karkea soratäyttö

Alapohjan alipaineistusjärjestelmän toteuttamiseksi on tehty ohjeistus (Alapohjan alipaineistusohje, Vahanen Oy, 28.6.2013), jonka periaatteiden mukaan on tehty toteutussuunnitelma (Loppupiirustus, Sweco Talotekniikka Oy, 28.5.2015).
Järjestelmä on toteutettu yhdellä imupisteellä, jonka ilmamäärä on 40 m 3/h (=11l/s).
Musiikkiluokkaan on tehty lisäksi neljä tarkastusmittapistettä, joista voidaan tarvittaessa varmentaa järjestelmän toiminta. Tämän lisäksi alapohjaan on tehty kuusi imupistevarausta, jotka voidaan tarvittaessa ottaa käyttöön. Kuuden muun imupistevarauksen suunnitellut ilmamäärät ovat 20…40 m3/h. Alapohjarakenteiden ilmatiiviyttä on
myös merkittävästi parannettu tehtyjen korjaustöiden yhteydessä.
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Alipaineistettava alue sekä imupisteiden sijainnit on esitetty kellarikerroksen pohjapiirustuksessa (Kuva 1) ja imupisteen toteutuksen periaatepiirustus kuvassa 2.

Imupisteen
sijainti

Kuva 1. Kellarikerroksen pohjapiirustus, johon on merkitty alipaineistettava alue (musiikkiluokka) keltaisella värillä sekä alipaineistusjärjestelmän imupisteen sijainti.

Kuva 2. Imupisteen rakenneperiaate.
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3 Tehdyt tutkimukset ja mittaukset
3.1

Kosteusmittaukset
Alapohjan kosteustilaa on alipaineistetulla alueella selvitetty rakennekosteusmittauksin
vuosina 2012, 2013 ja 2015. Mittapisteen sijainnit on esitetty kuvassa 3 ja mittaustulokset esitetty taulukossa 1.

MP1

MP2

KL1

Kuva 3. Rakennekosteusmittausten mittauspaikat. Mittapiste KL1 on tehty porareikämenetelmällä vuosina 2012 ja 2015. Mittapisteet MP1 ja MP2 on tehty vuoden 2013 korjaustöiden
aikana näytepalamenetelmällä. Mittapiste MP1 sijaitsee kohdalla, jossa vanhat sähköasennuskotelot on valettu umpeen ja mittaus on suoritettu uuden betonivalun kohdalle. Mittapiste
MP2 sijaitsee vanhan betonilaatan kohdalla.
Taulukko 1. Kellarikerroksen alapohjarakenteen suhteellisten kosteuspitoisuuksien (RH) ja
lämpötilojen (t) mittaustulokset vuosilta 2012, 2013 ja 2015.
Porareikämittaukset
Mitta
piste
KL1

mittauskohta/

7.5.2012

5.-9.11.2015

t

RH

abs

t

RH

abs

(ºC)

(%)

(g/m³)

(ºC)

(%)

(g/m³)

sisäilma

18,8

36,2

5,8

20,1

45,7

7,95

1,5 cm

17,5

74,0

11,0

19,2

67,5

11,14

4 cm

17,3

83,1

12,3

18,7

73,1

11,71

lämmöneriste

17,1

83,9

12,2

18,5

72,5

11,48

täyttö

15,3

97,5

(12,8) *

14,0

97,5

11,8

-syvyys
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Näytepalamittaukset 21.8.2013
Koeputki 1
Mitta
piste

mittauskohta/

MP1

MP2

Koeputki 2

t

RH

t

RH

Keskiarvo

-syvyys

(ºC)

(%)

(ºC)

(%)

0-3 mm tasoite

22,5

80,7

-

-

15..20 mm betoni

22,5

78,7

-

-

35...40 mm betoni

22,5*

83,7**

22,6

85,7

**koeputki 1
(35…40mm)
ollut vaurioitunut, tulos hylätään

0-3 mm tasoite

22,5

63,8

-

-

-

15..20 mm betoni

22,4

78,9

-

-

-

35...40 mm betoni

22,7

79,5

22,5

79,3

79,4

* Tulostaulukossa lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulosten perusteella laskettu ilman kosteussisältö (g/m³) on esitetty suluissa, mikäli suhteellinen kosteus on kapillaarialueella (RH > 97 %). Kapillaarialueella rakenteessa on huokosilman suhteellisen kosteuden
lisäksi vettä nestemäisessä muodossa, mikä ei näy ilman kosteussisällössä (abs.).

3.2

Paine-eromittaukset
Paine-eroa alapohjarakenteen yli seurattiin alipaineistetulla alueella seurantatutkimusten yhteydessä 22.10-5.11.2015 välisenä aikana. Mittauspaikka on esitetty kellarin
pohjapiirustuksessa (Kuva 4) ja mittaustulokset kaaviossa 1.

Pa23

Kuva 4. Sisäilman seurantamittausten yhteydessä tehdyn alapohjan alipaineistuksen paineeron seurantamittauksen mittauspaikka.

VAHANEN TAMPERE n VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
Tampellan esplanadi 2, FI-33100 Tampere n +358 20 769 8698
www.vahanen.com n Y-tunnus | Business ID 2725717-2

Tutkimusmuistio
Koulurakennus
Alapohjan alipaineistus
4.8.2016

5 (6)

Ylipaine

Alipaine
Kaavio 1. Paine-eromittaustulos (PA23) kellarikerroksen musiikkiluokan alapohjan yli
mitattuna. Alapohjan sepelitäyttökerros on alipaineistettu koneellisesti. Kun mittaustulos on
ylipaineinen, virtaa ilmaa musiikkiluokasta alapohjaan päin eli alipaineistus toimii.

3.3

Sisäilmamittaukset
Sisäilman seurantamittausten aikana vuonna 2015 otettiin sisäilmasta kolme mikrobija kolme VOC-näytettä. Mittauspaikat on esitetty kuvassa 5.

M ja VOC
aula
F0060
M ja VOC
Musiikkiluokka

M ja VOC
harjoitteluhuone/toimisto

Kuva 5. Sisäilmanäytteiden mittauspaikkojen sijainnit kellarikerroksessa.
mikrobinäytteet (M) ja VOC-näytteet (VOC) on otettu kolmesta tilasta.

Sisäilman

Sisäilmamittausten perusteella tilojen sisäilmassa ei todettu poikkeavaa sisäilman mikrobipitoisuutta. Sisäilman VOC-mittauksessa havaittiin tilojen sisäilmassa olevan lähinnä pieniä pitoisuuksia tavanomaisia puu- ja muovituotteista sekä pesuaineista peräisin olevia yhdisteitä. Korkeimmat yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet ovat varsin todennäköisesti peräisin pesuaineista. Sisäilmamittauksen tulokset ovat normaalit.
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4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Alapohjarakenteeseen tehtyjen kosteusmittausten perusteella voidaan havaita alapohjarakenteen kuivuneen. Alapohjarakenteen alipaineistamisella on myös alapohjaa kuivattava vaikutus, mikä vähentää rakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta.
Alapohjan ilmatiiviys on tehtyjen korjaustöiden jälkeen hyvä, mikä edesauttaa alapohjan alipaineistumista merkittävästi. Vaikka rakennuksen alla oleva täyttö on hyvin ilmaa
läpäisevää soraa, nähdään paine-eron seurantamittauksen tuloksista, että alapohja on
ollut koko mittausjakson ajan reilusti (25…40 Pa), alipaineinen. Näin ollen alipaineistus
toimii tehokkaasti ja alipaineisuutta on myös mahdollista pienentää mittausajankohdan
tasostaan. Riittävä alipaine alapohjan ja huonetilan välillä alipaineistetulla alueella on
-5…-15 Pa siten, että alapohja on alipaineinen huonetilaan nähden.
Vuonna 2015 tehtyjen sisäilman seurantamittausten perusteella tutkituissa kellarin musiikinopetustiloissa ei ole poikkeavia sisäilman VOC-pitoisuuksia tai mikrobimääriä. Tulokset ovat normaalit ja hyvälle sisäilmalle tyypilliset ja viittaavat siihen, ettei alapohjarakenteen kautta (tai muualtakaan) kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan.
Kokonaisuudessaan voidaan todeta, että alipaineistusjärjestelmä soveltuu kyseessä
olevan tilan alipaineistamiseen hyvin ja sen avulla voidaan tehokkaasti estää epäpuhtauksien kulkeutumista maaperästä sisäilmaan.

4.8.2016
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Toni Lammi
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Mäntykankaan koulu, alipaineistusjärjestelmän laadunvarmistus
1 Kohdekuvaus ja taustatiedot
Mäntykankaan koulu on vuonna 1980 valmistunut erityiskouluna toimiva rakennus.
Rakennuksen pinta-ala on 5 200m2 ja siinä on yksi maanpäällinen kerros ja osassa
rakennusta kellarikerros. Rakennuksessa on sisäänpäin viemäröity loiva bitumikermikatto ja ulkoseinärakenne on tuulettumaton tiili-villa-tiili-rakenne. Alapohjan rakenteena on maanvarainen betonilaatta (~80…120 mm) ja lämmöneristeenä polystyreeni.
Hallintosiiven lattiapäällysteenä on käytetty pääasiassa muovimattoja.
Ilmanvaihtojärjestelmä on lämmön talteenotolla varustettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtokoneita ohjataan taajuusmuuttajien avulla.
Tehdyt laadunvarmistusmittaukset kohdistuivat rakennuksen hallintosiipeen.

Kuva 1. Yleiskuva rakennuksen hallintosiivestä ulkopuolelta.
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Rakennukseen on tehty vuosina 2008 ja 2009 korjauksia, joiden yhteydessä hallintosiiven maanvastainen alapohja on alipaineistettu. Alipaineistusjärjestelmää ja muita
tehtyjä korjauksia on esitetty tarkemmin kohdassa 3.
Kuvassa 2 on esitetty rakennuksen hallintosiiven (n. 900m2) tutkimusalue, jolla
maanvastainen alapohja on alipaineistettu.

Kuva 2. Mäntykankaan koulu, hallintosiiven alapohjan alipaineistus. Laadunvarmistusmittauksissa tutkittu alue on esitetty 1. kerroksen pohjapiirustuksessa keltaisella värillä.
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2 Aiemmin tehdyt tutkimukset ja mittaukset
2.1

Käytettävissä olleet dokumentit
Kohteen tutkimuksista ja laadunvarmistusmittauksista oli käytettävissä seuraavat alapohjan alipaineistamiseen liittyvät asiakirjat:

2.2

•

RTA-koulutuksen case-kohteen esitysmateriaali, T. Keskikuru 28.1.2012

•

Alapohjan tuuletuksen toiminnan tarkistus, raportti 1.6.2009, ISS

•

Alapohjan tuuletuksen toiminnan tarkastus, raportti 7.7.2009, ISS

•

Toimistosiiven sisäilmatutkimukset 12.11.2014 - 2.4.2015, tutkimusraportti
28.4.2015, Insinööritoimisto Savon Controlteam Oy

Yhteenveto
Kohteessa on koettu sisäilmaan liitettyä oireilua 2000-luvulla. Asian selvittämiseksi on
tehty kuntotutkimuksia, joissa on tehty mm. seuraavia havaintoja:
Ennen vuotta 2009 tehdyt tutkimukset
•

Sokkeli on riskirakenne. Sokkelin eristevillassa ja alaohjauspuussa on homeriski.

•

Tuulettumaton seinärakenne

•

Sokkelin sisä- ja ulkopuolella on purkamattomia muottilautoja.

•

Lattian ja seinäliittymässä kutistumarako, josta ilmayhteys alapohjaan

•

Epätasainen louhinta ja vesipesät - jäi epäselväksi

•

Ikkunarakenne altis sadeveden kulkeutumiselle seinärakenteeseen

•

Kattovuodot, mutta vain rajatulla alueella

•

Ongelmahuoneet tiedossa

•

Materiaalinäytteet oireilevien tiloista.
o

•

Sisäilman mikrobimittaustulokset
o

•

Kosteusmittauskartoitus tehtiin pintakosteusmittarilla. Kosteusmittauksen tulokset eivät edellyttäneet tarkempia porareikämittauksia.

VOC-mittaukset
o

•

Kuitulähteet oli korjattu aiemmin.

Kosteusmittaustulokset
o

•

Johtopäätös oli, että elinkykyiset sisäilman mikrobit eivät ole selittävä
tekijä oireilulle.

Kuitumittaustulokset
o

•

Materiaalinäytteissä ei vauriota tai heikko viite vauriosta. Johtopäätös
oli, että mikrobivauriot eivät selitä oireilua.

VOC-mittausten johtopäätös oli, että mattojen kemialliset päästöt voivat osaltaan vaikuttaa käyttäjien oireiluun.

Täyttöhiekan seulontatulokset ja ilmanläpäisevyyden testaus
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Sora oli kapilaarista, mutta imuritestissä hiekka oli riittävän läpäisevää
alapohjan tuuletusratkaisun toiminnalle.

Rakennekatselmukset, tutkimuskuopat ja rakenneavaukset
o

Ikkunarakenteissa ilmavuotoja

o

Maanvaraisen alapohjan tutkimusreikä – näyte täyttöhiekasta ja todettiin muottilautoja

o

Ulos 2-3 tutkimuskuoppaa – muottilautojen 2-3 kpl poisto

o

Kutistumarako seinän ja lattianrajassa – tiivistyskorjaussuunnittelu

o

Vuotojen kartoitus merkkisavulla – ilmavuotoa ikkunarakenteista, alapohjasta ja kutistumaraosta sekä leukapalkin raosta

o

Tutkimuskuoppien sora oli suhteellisen kuivaa

Vuoden 2009 tutkimukset
Tutkittiin vain alapohjan alipaineistusjärjestelmän toimintaa
•

Ensimmäisessä vaiheessa todettiin, että alapohja ei alipaineistu riittävästi.
o

•

Käytettävien dokumenttien perusteella alipaineistusjärjestelmän puhallin on ilmeisesti ollut tällöin pois päältä.

Toisessa vaiheessa puhallin on ollut päällä ja keskeneräinen kanavisto on ollut väliaikaisesti kiinnitettynä.
o

Alipaineistusjärjestelmää on tarkasteltu merkkisavun avulla ja alapohjarakenne on ollut jokaisessa tarkastelupisteessä alipaineinen huonetiloihin nähden.

Vuosien 2014 - 2015 tutkimukset
•

Toimistohuoneissa on yhä paikoin vanhaa lattiapinnoitetta. Ikkuna- ja ulkoseinän liittymiä on tiivistyskorjattu tiivistemassalla (korjausajankohta ei ole tiedossa).

•

Toimistohuoneissa on paljon paperi- ja mappitavaraa, minkä vuoksi työtasojen ja hyllyjen siivoaminen voi olla hankalaa, jolloin huonepölyä pääsee kertymään pinnoille. Pölyisyys voi olla yksi selittävä tekijä käyttäjien ärsytysoireille. Jokaisessa työhuoneessa on oma tulostin, joka voi lisätä tilojen pölyisyyttä
(paperipöly).

•

Käytävien 1126, 1127 ja 1128 alueilla on alaslaskettua kattoa, joissa on mineraalivillaisia alakattolevyjä (reuna- yläpinnoissa eristepinta paljaana).

•

Sisäilman olosuhdeseurannassa (h 1118a-1125, h 1129) todettiin, että mittauksen aikana huoneiden lämpötila vaihteli pääasiassa 21–23 ºC välillä, ollen
normaalilla tasolla. Sisäilman suhteellinen kosteus oli pääasiassa välillä 20–
30 %, ollen normaalilla tasolla. Ajoittain sisäilman suhteellinen kosteus kuitenkin laski alle 20 %, jolloin sisäilma voidaan kokea liian kuivaksi.

•

Tutkittujen tilojen lattiarakenteissa ei havaittu poikkeavia lukemia pintakosteuden ilmaisimella.

•

Alapohjan ja huonetilojen välisessä paine-eroseurannassa (h 1118a, h 1122,
h 1129) todettiin, että alapohja on noin 40-50 Pa alipaineinen huonetiloihin
nähden.

•

Tutkitut huonetilat olivat keskimäärin 5 Pa alipaineisia ulkoilmaan nähden ja
alipaineisuus kasvaa yöaikana
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•

Ulkoseinärakenteista on otettu yhteensä 14 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin. Tulokset jakautuivat seuraavasti: Ei viitettä vauriosta 8 näytettä, heikko
viite vauriosta 2 näytettä, viittaa vaurioon 1 näyte, vahva viite vauriosta 3 näytettä.

•

Tutkittujen huoneiden ulkoseinärakenteissa havaittiin merkkikaasukokeella
rakenneilmavuotokohtia. Ongelmakohtina ovat erityisesti ikkuna- ja ulkoseinäliittymät, ulkoseinän läpivienti ja kiinnityskohdat, ulkoseinä ja pilari- sekä lattialiittymät, joista tulee rakenneilmavuotoa tilojen normaalissa painesuhteessa. Rakenneilmavuotojen mukana voi tulla huonetiloihin epäpuhtauksia mm.
ulkoseinärakenteiden eristetilasta.

•

Sisäilman mikrobimittauksessa tutkittujen tilojen (h 118a, 1122 ja 1108) sisäilman mikrobiologinen laatu oli tavanomaista.

3 Tehdyt korjaustyöt
Kohteeseen on tehty vuosina 2008 ja 2009 korjauksia sisäilman laadun parantamiseksi. Korjausten sisältö on ollut pääpiireissään seuraava:
•

Ulkopuoliset ja sokkelipalkin alla olevat muottilaudat purettiin.
o

•

Sisäpuoliset muottilaudat jätettiin rakenteeseen

Haitalliset ilmavirtaukset alapohjasta ja ulkoseinärakenteesta on estetty alapojan alipaineratkaisulla sekä osassa tiloja rakenteiden ilmatiiveyden parantamisella
o

Alipaineistaminen on toteutettu perusmuurin ulkopuolisella imuputkistolla.

Kuva 3. Alipaineistusjärjestelmän imukanaviston sijainti, rakennepiirustus, Rakennesuunnittelutoimisto Nylund Oy, 31.7.2008.
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Kuva 4. Alapohjan alipaineistuksen kanaviston ja imupisteiden toteutus, rakennepiirustus,
Rakennesuunnittelutoimisto Nylund Oy, 31.7.2008. Sokkelin sisäpuoliset muottilaudat on jätetty rakenteeseen ja sokkelihalkaisun alaosaan on porattu aukko, jonka tarkoituksena on
ulottaa alipaineistava vaikutus myös sokkelihalkaisun eristetilaan.

Kuva 5. Esimerkkejä rakenteiden ilmatiiviyden parantamisen korjausdetaljeista. Lähde: RTAkoulutuksen case-kohteen esitysmateriaali, T. Keskikuru 28.1.2012.
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4 Havainnot ja mittaustulokset
4.1

Järjestelmän kuvaus ja yleiset havainnot
Järjestelmä on toteutettu kahdella kanavapuhaltimella ja rakennuksen perusmuurin
ulkopuolisella imuputkistolla. Kanavisto on eristetty maanpäälliseltä osaltaan solukumieristeellä ja pellityksellä. Järjestelmän toteutustapaa ja tehtyjä havaintoja on esitetty seuraavissa valokuvissa (kuvat 6…9).

Kuva 6. Alipaineistusjärjestelmän puhaltimet on sijoitettu ulkoseinälle ja jäteilma puhalletaan
räystäslinjan yläpuolelle. Jäteilmassa oli voimakas mikrobiperäinen haju.

Kuva 7. Imuputkiston pystysuuntaisessa kanavassa on pellitys ja lämmöneristys hieman auki kanavaan tehdyn sivuttaissiirtymän kohdalla.
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Kuva 8a ja b. Alipaineistusjärjestelmän tarkastuskaivot sijaitsevat rakennuksen ulkopuolella.
Tarkastusajankohtana havaittiin erittäin voimakas ilmavirtaus ulkoilmasta tarkastuskaivoon
päin.

Kuva 9a ja b. Yleiskuvaa toimistotilojen käytäviltä.

4.2

Kiinteistöhuolto
Rakennuksen huoltomies tiesi alipaineistusjärjestelmästä, mutta ei ollut täysin perillä
sen toimintaperiaatteesta tai sen liittymisestä rakennusautomaatiojärjestelmään.

4.3

Paine-eromittaukset ja ilmavirtaustarkastelut
Järjestelmän toimivuuden testaamiseksi tehtiin alapohjarakenteen yli
eromittauksia sekä tarkasteltiin ilmavirtausten suuntia merkkisavun avulla.

paine-

Kuva 10. Hetkellisen paine-eromittauksen mittausjärjestely. Yhdessä mittapisteessä (mp1)
toteutettiin paine-eron seurantamittaus, muissa mittapisteissä mittaukset olivat hetkellisiä
mittauksia.
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Paine-eromittausten mittapisteiden sijainnit ja mittaustulokset on esitetty hallintosiiven
1. kerroksen pohjapiirustuksessa (Kuva 11).
mp11
+28,4Pa

Sisäilman/
ulkoilman
Paine-ero
seuranta Pa1

mp2
+24,0Pa

mp1
+10,9Pa
Paine-ero
seuranta Pa3
mp10
+32,8Pa

mp3
+17,5Pa

mp9
+35,6Pa

mp6
+59,4Pa

mp8
+27,5Pa

mp7
+30,5Pa

mp5
+49,8Pa

mp4
+53,9Pa

Kuva 11. Paine-eromittausten mittapisteiden sijainnit ja mittaustulokset hallintosiiven 1. kerroksen pohjapiirustuksessa. Positiivinen paine-ero tarkoittaa sitä, että sisäilma on ylipaineinen alapohjarakenteeseen nähden ja ilma pyrkii virtaamaan huonetilasta rakenteeseen päin.
Negatiivinen paine-ero tarkoittaa sitä, että sisäilma on alipaineinen alapohjarakenteeseen
nähden ja ilma pyrkii virtaamaan rakenteesta huonetilaan päin.
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Mittausajankohtana suoritettujen paine-erojen seurantamittausten tulokset on esitetty
seuraavissa kaavioissa 1 ja 2.

Kaavio 1 Sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero alapohjan alipaineistuksen paineeromittausten aikana 25.5. Paine-eron ollessa negatiivinen, sisäilma on alipaineinen ulkoilmaan nähden. Paine-ero vaihteli mittausajankohtana välillä -2…+2Pa.

Kaavio 2. Paine-eron seurantamittaus mittapisteessä mp1. Positiivinen paine-ero tarkoittaa
sitä, että sisäilma on ylipaineinen alapohjarakenteeseen nähden ja ilma pyrkii virtaamaan
huonetilasta rakenteeseen päin. Paine-ero oli mittausajankohtana tasaisesti n. + 10Pa.

VAHANEN TAMPERE n VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
Tampellan esplanadi 2, FI-33100 Tampere n +358 20 769 8698
www.vahanen.com n Y-tunnus | Business ID 2725717-2

Laadunvarmistusmuistio
Mäntykankaan koulu
Alapohjan alipaineistus
19.7.2016

11 (11)

5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Tehtyjen paine-eromittausten perusteella alipaineistusjärjestelmä alipaineistaa koko
tutkitun alueen, estäen epäpuhtauksien kulkeutumisen alapohjasta tai maaperästä sisäilmaan. Alipaineistava vaikutus on tutkimusalueella melko tasainen, myös alueen
keskiosa alipaineistuu hyvin.
Mittausajankohtana tehtyjen paine-eron seurantamittausten perusteella sisäilman ja
ulkoilman välinen paine-ero vaihteli vain vähän. Alapohjan yhden seurantamittauksella mitatun mittapisteen paine-ero pysyi mittausvälin aikana hyvin vakiona. Kattavamman kuvan järjestelmän toiminnasta saa kuitenkin vain pidemmällä mittausjaksolla,
jolloin nähdään ilmanvaihtojärjestelmän käyntiaikojen ja erilaisten tuuliolosuhteiden
vaikutus alipaineistusjärjestelmän toimintaan.
Alipaineistava vaikutus ulottuu alapohjan lisäksi, vähintään osin, myös sokkelihalkaisuihin ja ulkoseiniin estäen/vähentäen epäpuhtauksien kulkeutumista ulkoseinärakenteista sisäilmaan. Asian varmentamiseksi ei tässä yhteydessä kuitenkaan tehty
mittauksia.
Yhteenvetona voidaan todeta, että alipaineistusjärjestelmä toimii, kuten on suunniteltu ja on hyvin soveltuva ratkaisu epäpuhtauksien kulkeutumisen hallitsemiseen kyseisessä kohteessa. Raskaampaa korjaustapaa tulee kuitenkin harkita viimeistään kohteen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Tällöinkin suosittelemme alipaineistusjärjestelmän käyttämistä kohteessa jatkossakin.
Imukanavan eristys-/pellityspuutteet on suositeltavaa korjata sekä ohjeistaa kiinteistönhoitoa alipaineistusjärjestelmästä. Varmuutta järjestelmän toimintaan sekä mahdollisten vikatilanteiden havaitsemiseen saataisiin kytkemällä paine-eroseuranta hälytyksineen rakennusautomaatioon.

19.7.2016
Vahanen Rakennusfysiikka Oy

Toni Lammi
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Oriveden terveyskeskus, alapohjan ja putkikanaalin alipaineistusjärjestelmien laadunvarmistus
1 Kohdekuvaus ja taustatiedot
Oriveden terveyskeskus on rakennettu vuonna 1957 ja peruskorjattu sekä laajennettu
tämän jälkeen kahteen kertaan, vuosina 1982-1983 sekä 2009-2011.
Maanvastaiset seinät ovat betonirakenteisia ja ulkoseinät tiili-/betonirakenteisia. Yläpohjat ovat alkuperäisiltä osiltaan alalaattapalkistoja ja alapohjat maanvaraisia betonilaattoja. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmänä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
Rakennuksessa on useita eri siipiä ja se on rakennettu osin rinteeseen. Kohteen tasopiirustus on esitetty kuvassa 1 ja leikkauspiirustus kuvassa 2.

Kuva 1. Oriveden terveyskeskus, vesikattopiirustus, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy,
31.10.2007

Kuva 2. Oriveden terveyskeskus, leikkauspiirustus, Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila Oy,
31.10.2007
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Rakennuksen sisäilman laadussa on koettu merkittäviä puutteita viimeisimmän peruskorjauksen jälkeen. Ongelmien korjaamiseksi rakennuksessa on tehty kuntotutkimuksia, sekä laajoja korjaustöitä, joita on tarkemmin esitetty kohdissa 2 ja 3.
Sisäilman laadun varmistamiseksi on rakennuksessa parhaillaan käynnissä seurantajakso, jossa korjausten onnistumista varmennetaan käyttäjäkyselyin, ilmanvaihdon ja
painesuhteiden mittauksin, kosteusmittauksin, sisäilmanäyttein sekä tarvittaessa
muilla kuntotutkimusmenetelmillä.

2 Aiemmin tehdyt tutkimukset ja mittaukset
Rakennuksessa ja etenkin sen vuodeosastolla on viimeisimmän peruskorjauksen jälkeen koettu merkittäviä puutteita sisäilman laadussa. Kohteeseen on tehty vaiheittain
kuntotutkimuksia vuosina 2012 ja 2013, sekä paikallisia täydentäviä kuntotutkimuksia
käynnissä olleiden korjaustöiden aikana. Kuntotutkimuksissa havaittiin, että sisäilman
laatuun olivat vaikuttaneet mm. yläpohjan kosteusvauriot, ilmavirtaukset putkikanaalista sisäilmaan, paikalliset kosteusvauriot ulkoseinärakenteissa sekä alapohjarakenteissa ja lattiapäällysteiden kiinnitysliimoissa sekä puutteellinen ilmanvaihto.

2.1

Käytettävissä olleet dokumentit
Kohteen kuntotutkimuksista ja laadunvarmistusmittauksista oli käytettävissä seuraavat
asiakirjat:
•
•
•
•
•
•

Vuodeosaston laajennusosa, tutkimusselostus 11.6.2012, Vahanen Tampere
Oy
Vuodeosaston kuntotutkimukset, tutkimusselostus 5.2.2013, Vahanen Tampere Oy
Tutkimusmuistio, 2. kerros ja kellari, Vahanen Tampere Oy 5.2.2013
Tutkimusmuistio, Poliklinikan alapohjan kosteusmittaukset, Vahanen Tampere
Oy, 5.2.2013
Vuodeosaston (loput tutkimusalueesta) kuntotutkimukset, tutkimusselostus,
Vahanen Tampere Oy, 24.4.2013
Korjaustöiden aikaisia muistioita.

3 Sisäilman laadun parantamiseksi tehdyt korjaustyöt
Kohteessa on suoritettu mm. seuraavia korjaustöitä:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vuodeosaston yläpohjan osin mikrobivaurioituneet purueristeet on poistettu, rakenteet desinfioitu ja yläpohja tehty ilmatiiviiksi. Yläpohjan alapinnan osin mikrobivaurioitunut tasoite on poistettu.
Ulkoseinien liittymät muihin rakenteisiin sekä ikkuna- ja oviliittymät on korjattu
ilmatiiviiksi.
Vuodeosaston maanvaraisen alapohjan alustäyttö on alipaineistettu.
Vuodeosaston maanvaraisen alapohjan lattiapäällysteet on vaurioituneilta osiltaan uusittu ja alapohjaan on paikoin asennettu kosteussulku.
Putkikanaali on alipaineistettu ja sen ilmatiiveyttä on parannettu.
Keittiön kosteusvaurioitunut ulkoseinärakenne on korjattu ja keittiön akryylibetonipinnoitteet on uusittu ja alapohjaliittymät tiivistetty.
Korjattu paikallisia kosteusvaurioita sekä muita vähäisempiä puutteita.
Ilmanvaihtojärjestelmän puutteita on korjattu ja kanavisto on nuohottu sekä ilmamäärät säädetty.
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Korjaustyöt on tehty seuraavien suunnitelmien mukaisesti:
•
•
•
•
•
•

Korjaustyöselostus, Vuodeosaston yläpohjan tiivistyskorjaukset, Vahanen
Tampere Oy, 29.5.2012
Korjaustyöselostus, Ulkoseinien tiivistyskorjaukset, Vahanen Tampere Oy,
20.6.2012
Korjaustyöselostus, Keittiön kosteusvauriot, Vahanen Tampere Oy, 19.7.2012
Alapohjan koealipaineistus ja alipaineistussuunnitelma, Vahanen Oy, 9.8.2012
Korjaustyöselostus, Ylä-, ala- ja välipohjan kosteusvauriot, Vahanen Tampere
Oy, 21.3.2013
Korjaustyöselostus, Keittiön kosteusvaurioiden korjaus ja läpivientien tiivistäminen, Vahanen Oy, 30.4.2014

4 Alipaineistusjärjestelmät
4.1

Alapohjan alipaineistus
Alapohjan alipaineistusjärjestelmän soveltuvuuden ja mitoittamisen määrittämiseksi on
kohteeseen tehty koealipaineistus, jonka perusteella on tehty alipaineistussuunnitelma
(Vahanen Oy, 9.8.2012).
Alipaineistettavan alueen alapohjarakenne (Kuva 3) on ylhäältä alaspäin lueteltuna
seuraava:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Muovimatto
Tasoite ~25mm (hienotasoite + pumpputasoite)
Vanha mosaiikkibetoni
Betoni~50mm
Bitumieriste
Sementtilastulevy 50mm
Bitumisively
Betoni ~40mm
Hiekka

Kuva 3a ja b. Alapohjan rakenneavaus
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Alipaineistettava alue on esitetty seuraavissa kuvissa:

Kuva 4. Alipaineistettava alue pohjapiirustuksessa.

Kuva 5. Alipaineistettava alue rakennuksen leikkauspiirustuksessa.

Alipaineistusjärjestelmä toteutettiin kohteessa suoritetun koealipaineistuksen havaintojen perusteella. Järjestelmä toteutettiin kahdella imupisteellä, joiden ilmamäärät olivat seuraavat: Imupiste 1, 80m3/h ja imupiste 2, 90m3/h. Imupisteiden sijainnit on esitetty kuvassa 6 ja imupisteen periaatekuva kuvassa 7.

Kuva 6. Alipaineistusjärjestelmän imupisteiden sijainnit, Alipaineistussuunnitelma, Vahanen
Oy, 9.8.2012
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Kuva 7. Alapohjan alipaineistuksen imupisteen periaatekuva, Alipaineistussuunnitelma, Vahanen Oy, 9.8.2012

4.2

Putkikanaalin alipaineistus
Rakennuksen alimmissa kerroksissa kulkee putkikanaali, josta on ilmayhteyksiä käyttötiloihin. Putkikanaalissa oli vanhoja muottilautoja ja muuta orgaanista materiaalia
sekä avonaisia asbestia sisältäviä putkieristeitä. Putkikanaalissa oli ennen korjauksia
voimakas mikrobiperäinen haju.

Kuva 8. Putkikanaalin sijainti leikkauspiirustuksessa.
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Kuva 9. Putkikanaalissa oli vanhoja muottilautoja sekä asbestipitoisia putkieristeitä.

Putkikanaalista poistettiin asbestia sisältävät rakenneosat sekä orgaaninen materiaali
siltä osin, kuin se työteknisesti oli mahdollista. Putkikanaalin loppuosa kaventui huomattavasti, eikä kaiken orgaanisen materiaalin poistaminen ollut mahdollista.
Putkikanaalin alipaineistumista tarkasteltiin koealipaineistuksella alapohjan koealipaineistuksen yhteydessä. Putkikanaali saatiin alipaineistumaan koejärjestelyssä kanavapuhaltimen avulla. Putkikanaalin läpivientien ja rakojen ilmatiiviyttä parannettiin ja
putkikanaalin asennettiin poistoilmanvaihto, jonka tarkoituksena on pitää putkikanaali
jatkuvasti alipaineisena käyttötiloihin nähden.

5 Laadunvarmistustutkimukset
Kohteessa on tehty laadunvarmistusmittauksina kosteusmittauksia, ilmatiiviystarkasteluja merkkiainetutkimuksin, VOC- ja FLEC-emissiotutkimuksia, sisäilman mikrobipitoisuus- ja olosuhdemittauksia, siivoustason tarkastelua, pölyn koostumuksen analyysejä, painesuhteiden mittauksia sekä ilmamäärämittauksia. Tässä muistiossa tuloksia
esitetään niiltä osin, kun ne liittyvät alapohjan tai putkikanaalin alipaineistusjärjestelmiin.

5.1

Käyttäjien kokemukset
Sisäilmakorjausten seurantajakson aikana on tehty kaksi käyttäjäkyselyjä, joiden vastausajat olivat loppuvuodesta 2015 ja loppuvuodesta 2014.
Kyselyiden tulokset olivat tavanomaiset ja niiden perusteella sisäilman laatua oli tehtyjen korjausten avulla tehokkaasti saatu parannettua. Kyselyissä oli tullut jonkun verran
valituksia lämpötilaoloista sekä kuivasta sisäilmasta, jota voidaan pitää tyypillisenä.
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomuksessa 28.11.2014 on arvioitu rakennuksen sisäilmaongelman riskiä. Tarkastuskertomuksen mukaan remontin
jälkeinen riski on asettunut tasolle 2 (vähäinen) ja henkilökunnalla ei ole ollut sisäilmasta johtuvia oireita tarkastuskertomusta edeltävänä syksynä 2014. Tämän jälkeenkään ei kohteen sisäilmasta ole tullut valituksia, jotka viittaisivat siihen, että korjaukset
eivät olisi onnistuneet.

5.2

Paine-eromittaukset, kevät 2015
Sisäilman ja ulkoilman välistä paine-eroa mitattiin seurantamittauksena useista huonetiloista ikkunoiden kautta. Mittausten tarkoituksena oli selvittää rakennuksen painesuhteita ja ilmanvaihdon toimintaa. Mittaus toteutettiin noin 2 viikon seurantamittauksena,
jolloin voitiin seurata erilaisten olosuhteiden ja ilmanvaihdon vaikutusta rakennuksessa
vallitseviin painesuhteisiin.

VAHANEN TAMPERE n VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
Tampellan esplanadi 2, FI-33100 Tampere n +358 20 769 8698
www.vahanen.com n Y-tunnus | Business ID 2725717-2

Laadunvarmistusmittaukset
Oriveden terveyskeskus
Alipaineistusjärjestelmät
29.7.2016

7 (10)

Sisäilman ja ulkoilman välisten painesuhteiden seurantamittausten tulokset on esitetty
kuvaajissa 1-4.

Kuvaaja 1. Sisä- ja ulkoilman välisten paine-eromittausten tulokset 24.2-13.3.2015 tilassa
A080 (Pa1). Sisäilma oli alipaineinen ulkoilmaan nähden yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kuvaaja 2. Sisä- ja ulkoilman välisten paine-eromittausten tulokset 24.2-13.3.2015 tilassa
A021 (Pa2). Sisäilma oli alipaineinen ulkoilmaan nähden yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.
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Kuvaaja 3. Sisä- ja ulkoilman välisten paine-eromittausten tulokset 24.2-13.3.2015 tilassa
A026 (Kanslia 1, Pa4). Sisäilma oli alipaineinen ulkoilmaan nähden yksittäisiä hetkellisiä poikkeuksia lukuun ottamatta.

Kuvaaja 4. Sisä- ja ulkoilman välisten paine-eromittausten tulokset 24.2-13.3.2015 tilassa
A061 (Pa6. Sisäilma oli ajoittain ali- ja ajoittain ylipaineinen ulkoilmaan nähden.
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Alapohjan alipaineistus
Alapohjarakenne oli alipaineinen sisäilmaan nähden koko mittausjakson ajan. Alapohjarakenteen ja tilan A049 välisen paine-eron mittaustulokset on esitetty kuvaajassa 5.

Kuvaaja 5. Sisäilman ja alapohjan välisten paine-eromittausten tulokset 24.2-13.3.2015 tilassa A049.Alapohja oli alipaineinen sisäilmaan nähden koko mittausjakson ajan.

Putkikanaali
Putkikanaali oli alipaineinen sisäilmaan nähden koko mittausjakson ajan. Putkikanaalin
ja tilan C006 välisen paine-eron mittaustulokset on esitetty kuvaajassa 7.

Kuvaaja 6. Putkikanaalin ja tilan C006 sisäilman välisen paine-eromittauksen tulokset 24.213.3.2015. Putkikanaali oli alipaineinen sisäilmaan nähden koko mittausjakson ajan.
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6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Sisäilmakorjausten seurantasuunnitelman mukaiset selvitykset viittaavat siihen, että
rakennuksessa sisäilman laadun parantamiseksi tehdyt korjaukset ovat onnistuneet ja
kohteen sisäilman laatua on saatu merkittävästi parannettua.
Paine-eromittausten perusteella tilojen ilmanvaihto toimii hyvin ja mitattuja painetasoja
voidaan pitää hyvinä. Tulosten tarkastelussa tulee huomioida, että rakennuksen ilmatiiviys on merkittävästi parantunut tehtyjen korjaustöiden yhteydessä. Tämä lisää
paine-eron suuruutta verrattaessa heikon ilmatiiviyden rakennuksiin.
Vuodeosaston alipaineistettu alapohja pysyi koko mittausjakson ajan tasaisesti alipaineisena sisäilmaan nähden n. 11…14 Pa, joten mittauksien mukaan alipaineistusjärjestelmä toimii suunnitellusti.
Alipaineistettu putkitunneli pysyi koko mittausjakson ajan tasaisesti alipaineisena sisäilmaan nähden n. 5 Pa, joten mittauksien mukaan myös putkikanaalin alipaineistusjärjestelmä toimii suunnitellusti ja putkikanaaleissa tyypillisestä esiintyvät epäpuhtaudet eivät pääse leviämään käyttötiloihin.
Järjestelmien toiminnan varmistamiseksi on suositeltavaa asentaa sekä putkitunneliin,
että alipaineistettuun alapohjaan hälytyksellä varustettu jatkuvatoiminen seurantamittaus, jonka avulla voidaan havaita laitteistojen mahdolliset toimintahäiriöt. Mittaus on
suositeltavaa varustaa merkkivalolla sekä liittää rakennusautomaatioon. Toiminnan
varmistamisen rooli korostuu, kun korjausten jälkeinen sisäilman laadun seurantajakso
päättyy ja siirrytään rakennuksen normaalin käytön mukaiseen sisäilman laadun tarkkailuun.

29.7.2016
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Toni Lammi
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Pihkapuiston ala-aste, ryömintätilan kuivaus- ja alipaineistusjärjestelmän laadunvarmistus
1 Kohdekuvaus ja taustatiedot
Pihkapuiston ala-aste on pääosin yksikerroksinen koulurakennus, jonka yhteydessä on
päiväkoti. Rakennus on rakennettu kahdessa osassa, joista vanhempi on valmistunut
1987 ja uudempi 1998. Rakennuksen kokonaiskerrosala on 4644 m 2. Vanhan osan
ulkoseinärakenne on tiili-villa-tiili ja uudella osalla on kantava betonirunko, villaeristys
ja ulkoverhouksena tiiliverhous.
Koulun osalta rakennuksen alapohja on pääosin ryömintätilallinen ja rakennettu ontelolaatoista. Vanhassa osassa on keittiön kohdalla pienellä alueella kellaritiloja.
Nyt tehdyt mittaukset kohdistuivat rakennuksen vanhemman osan ryömintätilaiseen
alapohjaan, joka on esitetty 1. kerroksen paikannuspiirroksessa (Kuva 1).

Kuva 1. Rakennuksen 1. kerroksen pohjapiirros, johon on merkittynä rasteroituna ja keltaisella
värillä vanhan osan ryömintätila, johon tutkimukset kohdistuivat.

Kohteessa on suoritettu kesällä 2014 Vahanen Oy:n toimesta ryömintätilojen kuntotutkimus, jossa havaittiin, että ryömintätilan maa-aines on kapillaarista ja paikoin märkää.
Lisäksi havaittiin puutteita alapohjan ilmatiiveydessä käyttötiloihin nähden. Tutkimuksessa on suositeltu alapohjan ilmatiiveyden parantamista, maapohjan muotoilua ja ryömintätilassa sekä sepelikerroksen lisäämistä maapohjaan. Tämän lisäksi on suositeltu
parantamaan ryömintätilojen ilmanvaihtoa.
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2 Käytettävissä olleet dokumentit
Kohteen suunnitelma-asiakirjoista, tutkimuksista ja laadunvarmistusmittauksista oli
käytettävissä seuraavat asiakirjat:
•

RAU-toimintaselvitys, Vahanen Oy, 11.3.2016

•

Ryömintätilan ilmamäärien mittauspöytäkirja sekä alapohjan ilmanvaihdon piirustus ja mittauspisteet pohjapiirustuksessa, ADE Consulting Oy, 10.6.2015

•

Korjaustyöselostus + piirustukset, rehtorin huone ja kanslia, Vahanen Oy
29.6.2015

•

Ryömintätilan toimivuuden parantaminen, työselostus 9.2.2015 (päivitetty) +
piirustukset, Vahanen Oy

•

Paine-eromittaukset, Vahanen Talotekniikka Oy 21.3.2016

3 Ryömintätilaan tehdyt korjaustyöt
Kenttätutkimuksien yhteydessä havaittiin, että kohdassa 2 esitettyjä ryömintätilan korjauksia ei pääasiassa ollut tehty. Rakenteiden ilmatiiviyttä oli parannettu käyttötilojen
puolelta ainakin rehtorin huoneessa sekä kansliassa. Merkittävin ryömintätilan toimivuuteen vaikuttava korjaustyö on ollut ryömintätilan kuivaus- ja alipaineistusjärjestelmän rakentaminen.

4 Havainnot ja mittaukset
4.1

Järjestelmän kuvaus
Rakennuksen tässä tutkimuksessa tarkastellun vanhan puolen ryömintätilan ilmanvaihto ja kuivaus on toteutettu Seibu Giken DST:n RL71-kuivaimella, joka käy oman
automatiikkansa ohjaamana jatkuvasti. Kuivain käy kaksiportaisesti.
Vanha poistopuhallin on purettu ja sen poistokanavistoon on kytketty uuden kuivaimen
regenerointi-ilman jäteilma. Kuivaimen regenerointi-tuloilmakanavaan on lisätty kartio
säätöpellillä, jolloin osa regenerointi-ilmasta otetaan ryömintätilasta.

Kuva 2a ja b. Ryömintätilaan asennettu ilmanvaihto ja -kuivauskone sekä sen hygrostaatti,
jonka vieressä on ryömintätilan kosteuden ja lämpötilan seurantamittaus TP57.
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Ryömintätilan ilmanvaihtokanavat on tehty kierresaumakanavista, jotka haarautuvat eri
ryömintätilan lohkoihin (Kuva 3). Kanavien päässä on imukartiot.

Kuva 3a ja b. Ryömintätilan ilmanvaihtokanavia.

4.2

Aistinvaraiset havainnot
Ryömintätilasta tehtyjä aistinvaraisia havaintoja on esitetty seuraavissa valokuvissa
(Kuva 4…Kuva 7):

Kuva 4. Ryömintätilassa on osin kalliopinnat näkyvissä. Ryömintätilan pohjan maa-aines on
kapillaarista ja monin paikoin märkää. Ryömintätilassa oli tutkimusajankohtana selkeä mikrobiperäinen haju.
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Kuva 5. Ryömintätila jakautuu eristettyjen teräsbetonipalkkien rajaamiin lohkoihin. Ryömintätilan korkeus on paikoin matala.

Kuva 6a ja b. Ryömintätilassa on salaojaputkistoja, jotka kulkevat osin maa-aineksen pinnalla.
Salaojakaivoissa ei havaittu vettä.

Kuva 7a ja b. Ryömintätilassa on paikoin hieman rakennusjätettä ja polystyreenieristeiden välejä on tukittu mineraalivillalla.
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Ilmamäärämittaukset
Ryömintätilan kuivaus- ja alipaineistusjärjestelmän ilmamäärien mittaukset suoritettiin
TSI Velocicalc 9599P mittalaitteella ja kuumalanka-anturilla. Mittaustulokset on esitetty alla olevassa piirustuksessa (Kuva 8) sekä taulukossa 1.

Tuloilmahaara
+ 27/l/s

Tuloilma
+ 116l/s
Poistoilman runkokanava - 722/l/s

Tuloilman runkokanava + 843/l/s

Tuloilma seuraavaan lohkoon
+ 396 l/s
Raitisilma +
kiertoilma koneelle
+ 280/l/s
Poistoilmahaara- 35 l/s
Poistoilma seuraavaan lohkoon
- 463 l/s
Jäteilma
304l/s
Poistoilmahaara
- 67 l/s

Raitisilma ulkoa
+ 92/l/s

Kuva 8. Ilmamäärämittauksien tulokset.

Taulukko 1. Mitattuja ja mittauksien perusteella laskettuja ilmamääriä. Huom. mittaustarkkuus
käytetyllä menetelmällä noin ±15 %.

Mittapiste
Tuloilman kokonaisilmamäärä
Poistoilman kokonaisilmamäärä (sis. regenetointi ilman)
Raitisilma ulkoa
Jäteilma ulos
Raitisilman ja jäteilman erotus
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843 l/s
910 l/s
92 l/s
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- 212 l/s
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Olosuhdemittaukset
Ryömintätilan olosuhteita mitattiin viidestä eri mittapisteestä. Mittausjärjestely on esitetty kuvassa 9, mittapisteiden sijainnit kuvassa 10 ja mittaustulokset kaavioissa 1-4.

Kuva 9. Ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurantamittalaitteet asennettiin ryömintätilan ilmatilaan irti ympäröivistä rakenteista.
TP64

TP61
TP57

TP62

TP63

Kuva 10. Ilman olosuhdemittausten mittapisteiden sijainnit ryömintätilan tasopiirustuksessa.
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Kaavio 1. Ilman lämpötila (°C) eri mittauspisteissä aikavälillä 20.5 – 31.5.2016.
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Kaavio 2. Ilman suhteellinen kosteus (% RH) eri mittauspisteissä aikavälillä 20.5 – 31.5.2016.
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Kaavio 3. Ilman kosteussisältö (g/m3) eri mittauspisteissä aikavälillä 20.5 – 31.5.2016.
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Kaavio 4. Ilman kosteuslisä (g/m3) eri mittauspisteissä verrattuna ulkoilmaan aikavälillä 20.5
– 31.5.2016.

4.5

Paine-eromittaukset
Ryömintätilan ja käyttötilojen sekä ulkoilman välisiä painesuhteita mitattiin kolmesta
mittapisteestä. Mittausjärjestely on esitetty kuvassa 11, mittapisteiden sijainnit kuvassa
12 ja mittaustulokset kaavioissa 5-10.

Kuva 11a ja b. Paine-eromittausten mittausjärjestely. Paine-eroa mitattiin 1. kerroksen tilasta
samanaikaisesti ryömintätilaan sekä ulkoilmaan.
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Tila 108:
Pa5
Pa8

Tila 111:
Pa7
Pa 6

Kuva 12. Paine-eromittausten mittapisteiden sijainnit 1. kerroksen pohjapiirustuksessa. Tilan
108 tuuletusikkuna on ollut ainakin osan mittausjaksosta avattuna.

4.6

Tyhjillään oleva opetustila OT3

Kaavio 5. Tyhjillään olevan tilan OT3 sisäilman ja ryömintätilan välinen paine-ero aikavälillä
23.5 – 6.6.2016. Kun paine-ero on negatiivinen, ilma pyrkii virtaamaan ryömintätilasta huonetilaan päin.

Kaavio 6. Tyhjillään olevan tilan OT3 sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero aikavälillä
23.5 – 6.6.2016. Kun paine-ero on negatiivinen, ilma pyrkii virtaamaan ulkoilmasta huonetilaan päin.

VAHANEN TAMPERE n VAHANEN RAKENNUSFYSIIKKA OY
Tampellan esplanadi 2, FI-33100 Tampere n +358 20 769 8698
www.vahanen.com n Y-tunnus | Business ID 2725717-2

Laadunvarmistusmittaukset
Pihkapuiston ala-aste
Ryömintätilan alipaineistus
25.7.2016

4.7

10 (12)

Tila 108

Kaavio 7. Tilan 108 sisäilman ja ryömintätilan välinen paine-ero aikavälillä 23.5 – 6.6.2016.
Kun paine-ero on negatiivinen, ilma pyrkii virtaamaan ryömintätilasta huonetilaan päin. Tilan
108 tuuletusikkuna on ollut ainakin osan mittausjaksosta avattuna.

Kaavio 8. Tilan 108 sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero aikavälillä 23.5 – 6.6.2016. Tilan
108 tuuletusikkuna on ollut ainakin osan mittausjaksosta avattuna. Kun paine-ero on negatiivinen, ilma pyrkii virtaamaan ulkoilmasta huonetilaan päin.
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Tila 111

Kaavio 9. Tilan 111 sisäilman ja ryömintätilan välinen paine-ero aikavälillä 23.5 - 6.6.2016.
Kun paine-ero on negatiivinen, ilma pyrkii virtaamaan ryömintätilasta huonetilaan päin.

Kaavio 10. Tilan 111 sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero aikavälillä 23.5 – 6.6.2016. Kun
paine-ero on negatiivinen, ilma pyrkii virtaamaan ulkoilmasta huonetilaan päin.
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5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Ryömintätilan olosuhteiden seurantamittauksien perusteella ryömintätilan ilmanvaihtoja kuivauskone pystyy pitämään ryömintätilan ilman olosuhteet hyvällä tasolla, joten
olosuhteiden hallinnan kannalta koneen ilmamäärä ja kuivauskapasiteetti ovat riittäviä.
Paine-eromittausten perusteella ryömintätila ei alipaineistu riittävästi käyttötiloihin nähden. Yhden mittauspisteen (tyhjillään oleva opetustila) osalta ryömintätila oli ylipaineinen käyttötilaan nähden. Osa ryömintätilan ilmanvaihtokoneen regenerointi-ilmasta
otetaan ryömintätilasta, jolloin ryömintätila ei alipaineistu riittävästi. Suosittelemme selvittämään mahdollisuuden säätää iv-konetta niin, että ryömintätila alipaineistuu riittävästi (> 5 Pa). Alipaineisuutta voidaan lisätä myös asentamalla ryömintätilaan erillinen
poistoilmapuhallin
Ryömintätilan kosteusteknistä toimintaa voidaan parantaa tekemällä jo suunnitellut rakennetekniset korjaukset. Suosittelemme näiden korjausten tekemistä olemassa olevien rakennesuunnitelmien perusteella.

25.7.2016
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Toni Lammi
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Seipon päiväkoti, alipaineistusjärjestelmän laadunvarmistus
1 Kohdekuvaus ja taustatiedot
Seipon päiväkoti on yksikerroksinen ja sen kerrosala on noin 650 m2. Päiväkoti sijaitsee rinteessä, joten kerrostaso on jakautunut neljään eri tasoon. Päiväkodin rakennusvuosi on 1980. Alapohjan rakenteena on maanvarainen betonilaatta (80 mm),
lämmöneristekerros (EPS 75 mm) ja soratäyttö. Alapohjarakenteen pintamateriaalina
on pääosin muovimattoa. Lattiamateriaalina on käytetty märkätiloissa ja sisäänkäyntieteisissä keraamista laatoitusta. Ote kohteen asemapiirustuksesta on esitetty kuvassa 1 ja rakennuksen leikkauspiirustus kuvassa 2.

Kuva 1. Seipon päiväkoti, ote asemapiirustuksesta 2014.

Kuva 2. Seipon päiväkoti, leikkauspiirustus 2014.
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Kohteessa on suoritettu syksyllä 2011 Vahanen Oy:n toimesta sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus. Tutkimuksessa havaittiin epätiiveyskohtia lattia- ja seinäliittymistä, joiden kautta mm. maaperän epäpuhtauksia pääsee kulkeutumaan sisäilmaan. Lisäksi ulkoseinien ja väliseinien alaosiin on syntynyt paikoin kosteusvaurioita.
Kohteeseen on tehty kesällä 2012 alapohjarakenteen koealipaineistus Vahanen Oy:n
toimesta. Koealipaineistuksessa tehtyjen havaintojen perusteella suositeltiin kohteessa toteuttamaan alapohjarakenteen jatkuvatoiminen alipaineistus 10.7.2012 päivätyn
alipaineistussuunnitelman mukaisesti sekä tiivistämään rakenteiden liittymiä (lattia- ja
seinäliittymät sekä ikkunaliittymät).
Päiväkotiin on tehty vuonna 2014 peruskorjaus, jonka yhteydessä on asennettu alapohjan alipaineistusjärjestelmä. Peruskorjauksen laajuutta ja käytettyjä rakenneratkaisuja on esitetty tarkemmin kohdassa 3.

2 Aiemmin tehdyt tutkimukset ja mittaukset
2.1

Käytettävissä olleet dokumentit
Kohteen tutkimuksista ja laadunvarmistusmittauksista oli käytettävissä seuraavat
asiakirjat:

2.2

•

Alipaineistusjärjestelmän ilmamäärien mittauspöytäkirja, Ähtärin Vesi Ja Lämpö Oy, 31.3.2014

•

Ns. Valesokkelirakenteen korjaustoimenpide-ehdotus, Vahanen Oy 15.8.2013

•

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysivastaus, Mikrobioni Oy, 5.8.2013

•

Laadunvarmistusmuistio, Vahanen Oy 25.2.2014

•

Laadunvarmistusraportit 1…4, Vahanen Oy 5.3 - 14.5.2014

Yhteenveto
Alapohjiin ja ulkoseinien alaosiin liittyen on ennen vuoden 2014 peruskorjausta tehdyissä selvityksissä tehty seuraavat johtopäätökset ja toimenpidesuositukset:
•

Mikrobinäytteiden perusteella ulkoseinien alaosien kosteus nousee nykyisessä rakenneratkaisussa tasolle, joka aiheuttaa seinien alaosiin mikrobivaurioita.

•

Vaurioitunutta rakennetta on lähinnä rakennuksen lännen ja pohjoisen puoleisilla ulkoseinillä, mistä syystä mikrobiperäisiä epäpuhtauksia saattaa
siirtyä rakennuksen sisäilmaan.

•

Rakenteissa todettujen mikrobivaurioiden perusteella, ja ottaen huomioon tiloissa koetut sisäilmaan liitetyt oireilut, suositellaan ulkoseinärakenteen korjaamista.

•

Suositellaan ulkoseinän alaosan ns. valesokkelirakenteen takana olevan kantavan puurungon nostamista lattian pinnan tasolle.

•

Suositellaan ikkuna- ja seinäliittymien ilmatiiveyden parantamista tiivistämällä
ko. liittymät elastisella vedeneristemassalla.

•

Suositellaan väliseinärakenteen alaosan nostamista lattialaatan alapuolelta
lattian tasoon.

•

Suositellaan alapohjarakenteen alipaineistamista
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Kuvissa 3a…d on esitetty tehtyjen tutkimusten yhteydessä rakenneavauksista todettuja erilaisia ulkoseinän ja alapohjan liittymäkohtia.

Kuva 3a, b, c ja d. Rakenneavauksista todettuja erilaisia ulkoseinän ja alapohjan liittymäkohtia.
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Kuvassa 4 on esitetty valokuva yhdestä rakenneavauksesta ja taulukossa 1 yhteenveto ulkoseinien alaosiin tehdyistä rakenneavauksista otettujen materiaalinäytteiden
analyysivastauksesta.

Kuva 4. Seipon päiväkodin tilassa 110 (Verstas) toteutettu rakenneavaus. Ulkoseinän eristetilassa havaittiin mineraalivillan alaosassa tummumista, joka johtuu ilmavirtausten mukana kulkeutuvista epäpuhtauksista.

Alla esitetyssä taulukossa on ulkoseinän ja alapohjan liittymäkohdista otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tulokset.
Taulukko 1. Yhteenveto rakenneavausten yhteydessä otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tuloksista, Mikrobioni Oy, 5.8.2013.
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3 Peruskorjauksen yhteydessä tehdyt korjaustyöt
Päiväkotiin on tehty vuonna 2014 peruskorjaus, jonka yhteydessä on tehty mm. seuraavat korjaustyöt:
• Rakennuksen ulkopuolinen salaojajärjestelmä ja perusmuurin vedeneristys on
uusittu
• Alapohjan alipaineistusjärjestelmä on asennettu
• Ulkoseinien ja kantavien väliseinien alaohjauspuut on nostettu alkamaan pintalaatan korkeustasosta
• Ulkoseinien ikkunaliittymät on tiivistetty
• Lattiapäällysteenä toimineet muovimatot on uusittu
• Pintarakenteita on uusittu
• Ilmanvaihtokanavat on puhdistettu ja ilmamäärät tasapainotettu

3.1

Rakennustekniset korjaukset
Alapohjaan ja ulkoseinien sekä väliseinien alaosiin liittyvien tehtyjen korjausten uusien rakenteiden rakennetyyppejä ja detaljeja on esitetty piirustuksissa (Kuva
5…Kuva 8)

Kuva 5. AP01, WSP Finland Oy 21.1.2014
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Kuva 6. Detaljipiirustus DET3.1 Ulkoseinän valesokkelin korjaus, vaihtoehto 1, WSP Finland
Oy, 20.1.2014.

Kuva 7. Detaljipiirustus DET4.1 Ulkoseinän valesokkelin korjaus, korkea sokkeli, vaihtoehto 1,
WSP Finland Oy, 20.1.2014.
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Kuva 8. Detaljipiirustus DET5.1 Väliseinän alaosan korjaus, WSP Finland Oy, 20.1.2014.

3.2

Alipaineistusjärjestelmä
Alapohjan alipaineistusjärjestelmän soveltuvuuden ja mitoittamisen määrittämiseksi
on kohteeseen tehty koealipaineistus, jonka perusteella on tehty alipaineistussuunnitelma (Vahanen Oy, 10.7.2012). Alipaineistus on suunniteltu toimimaan kuudella
imupisteellä. Otteita suunnitelmasta on esitetty seuraavissa piirustuksissa (Kuva
9…Kuva 11).

Kuva 9. Alipaineistusjärjestelmän imupisteiden sijainnit, Alipaineistussuunnitelma, Vahanen
Oy, 10.7.2012
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Kuva 10. Alapohjan alipaineistuksen läpivientikappaleen periaatekuva, Alipaineistussuunnitelma, Vahanen Oy, 10.7.2012.

Kuva 11. Alapohjan alipaineistuksen toteutus imupisteessä 1, jossa imukanava jaetaan anturalinjan molemmin puolin, Alipaineistussuunnitelma, Vahanen Oy, 10.7.2012.

3.3

Ilmanvaihto
Ilmanvaihtokanavat puhdistettiin ja ilmamäärät säädettiin. Lisäksi vaihdettiin ivpäätelaitteissa olleet mineraalivillaeristeet polyesterikuituisiin eristeisiin.
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4 Havainnot ja mittaukset
4.1

Järjestelmän kuvaus
Järjestelmä on toteutettu kuudella imupisteellä ja neljällä Vilpe E250 -huippuimurilla.
Kanavisto on eristetty solukumieristeellä. Jokaisessa imupisteessä on mittausyhteillä
varustettu virtaussäädin. Järjestelmän toteutustapaa on esitetty seuraavissa valokuvissa (Kuva 12 ja Kuva 13).

Kuva 12. Huippuimureita vesikatolla. Jäteilmassa oli selkeä mikrobiperäinen haju kaikissa
huippuimureissa.

Kuva 13a ja b. Imupisteet on sijoitettu kipsilevykoteloihin. Imupisteiden mittaus- ja virtaussäätimien kohdilla on huoltoluukut.
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Poikkeamat suunnitelmista
Tehtyjen havaintojen perusteella työmaavaiheessa on tehty alkuperäiseen suunnitelmaan (Vahanen Oy, 10.7.2012) nähden seuraavat muutokset:
•

Imupiste 1 on asennettu eri puolelle anturalinjaa kuin suunnitelmissa. Alipaineistusimun jakamiseksi anturalinjan molemmille puolille on suunnitelma. Jakokanaviston toteuttamistapaa ei pystytty havainnoimaan.

•

Imupiste 5 on toteutettu eri puolelle anturalinjaa kuin suunnitelmissa.

•

Kaikki huippuimurit ovat mallia Vilpe E250, kun suunnitelmissa kaksi huippuimureista (imupisteet 3/4 ja 5) on mallia Vilpe E280.

Imupisteiden 1 ja 5 muutokset on todettu jo rakentamisenaikaisessa laadunvarmistuksessa, jossa on todettu mittauksin, että järjestelmä pystyy alipaineistamaan suunnitellun alueen.

4.3

Käyttäjien haastattelu
Laadunvarmistusmittausten aikana haastateltiin kahta lastenhoitajana työskentelevää
rakennuksen käyttäjää, joista molemmat ovat työskennelleet rakennuksessa ennen ja
jälkeen tehtyjä korjauksia. Haastattelun perusteella sisäilman laatu koetaan rakennuksessa hyväksi ja raikkaaksi. Myös herkistyneiksi tiedetyt henkilöt pystyvät oleskelemaan rakennuksessa.
Lievästi huonommaksi sisäilman laatu on koettu pääsisäänkäynnin tuulikaapissa, jossa on aistittu ajoittain lievä tunkkainen haju.

4.4

Kiinteistöhuolto
Rakennuksen huoltomies ei tiennyt alipaineistusjärjestelmän toiminnasta, hälytyksistä
tai puhaltimien ohjauksesta.

4.5

Ilmamäärämittaukset
Alipaineistusjärjestelmän ilmamäärien mittauspöytäkirja (Ähtärin Vesi Ja Lämpö Oy)
on tehty 31.3.2014. Mittauspöytäkirjasta ei selviä onko ilmamäärät mitattu virtaussäätimestä vai kanavamittauksena. Mittauspöytäkirjan ilmamäärät ovat seuraavat:
Taulukko 2. Alipaineistusjärjestelmän mitatut ilmamäärät 31.3.2014.

Imupiste

Mitattu

Vaadittu (pöytäkirjassa esitetty)

Vaadittu (aliapaineistussuunnitelmassa)*

1
2
3
4
5
6

24
19
18
22
18
22

21
19
19
11
17
4

21
18
19
11
28
4

*Ilmamäärä on peräisin alipaineistussuunnitelmasta (muut tiedot peräisin mittauspöytäkirjasta)
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Nyt tehtyjen tutkimusten yhteydessä imupisteiden ilmamäärät mitattiin mittaus- ja virtaussäätimistä.huoltoluukkujen kautta. Mittaustulokset on esitetty seuraavassa taulukossa. Huomionarvoista, on että kaikkien virtaussäätimien asento oli joko lähes täysin auki (1) tai täysin kiinni (7), jolloin niiden mittaustarkkuus heikkenee.
Taulukko 3. Alipaineistusjärjestelmän mitatut ilmamäärät 5.4.2016.

Imupiste
1
2
3
4
5
6

4.6

Pa
2,2
1,0
ei mit.

212
290
145

as.
1

1
1
7
7
7

Ilmamäärä
ei mittausalueella
ei mittausalueella
25 l/s
30 l/s
22 l/s

Suunniteltu ilmamäärä
21
18
19
11
28
4

Paine-eromittaukset ja ilmavirtaustarkastelut
Järjestelmän toimivuuden testaamiseksi tehtiin alapohjarakenteen yli paineeromittauksia sekä tarkasteltiin ilmavirtausten suuntia merkkisavun avulla. Paineeromittaukset tehtiin alueille, joille vaikuttavat ensisijaisesti imupisteet 1, 5 ja 3.

Kuva 14a ja b. Paine-eromittauksen mittausjärjestely ja ilmavirtauksen suunnan määrittäminen merkkisavun avulla. Merkkisavu kulkeutuu alapohjarakenteeseen päin, jolloin sisäilma
on ylipaineinen alapohjarakenteeseen nähden.
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Paine-eromittausten mittapisteiden sekä imupisteiden sijainnit on esitetty perustuspiirustuksessa (Kuva 15) ja mittaustulokset taulukossa 2.

mp39
mp41

Imupiste 4

Imupiste 5
mp40

Imupiste 3

mp10
mp8

Imupiste 6

Imupiste 1
Imupiste 2
mp5
mp6
mp4
Kuva 15. Imupisteiden ja paine-eromittausten sijainnit perustuspiirustuksessa.
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Taulukon 2 merkkien selvitykset.
[Pa]
= paine-eron yksikkö
ilmavirtauksen suunta
= merkkisavuilla tarkastettu ilmavirtauksen suunta
+ merkki paine-eromittaustuloksen edessä = alapohjan täyttökerros alipaineinen sisäilmaan verrattuna
- merkki paine-eromittaustuloksen edessä = alapohjan täyttökerros ylipaineinen sisäilmaan verrattuna
↑
↑↑
↔
↓
↓↓

= ilmavirtaukset hieman huonetilaan päin
= ilmavirtaukset hyvin voimakkaasti huonetilaan päin
= ei ilmavirtauksia kumpaankaan suuntaan
= ilmavirtaukset hieman alapohjan täyttökerrokseen päin
= ilmavirtaukset hyvin voimakkaasti alapohjan täyttökerrokseen päin

Taulukko 4. Alapohjan täyttökerroksen ja sisäilman välisten paine-eromittauksien tulokset ja
merkkisavun suunta porarei’issä.

Kaikki imupisteet päällä
Mittapiste
4
5
6
8
10
39
40
41

Imupiste 5 pois päältä

[Pa]

ilmavirtauksen
suunta

[Pa]

ilmavirtauksen
suunta

-0,2
+33,4
+6,7
+11,5
+20,7
+24,8
+79,3
+13,8

↔/↑
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓
↓↓

-0,6
-0,5
-0,5

↑
↑
↔
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5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Vaikka imupisteiden ilmamäärissä oli osin merkittäviäkin poikkeamia suunniteltuihin
ilmamääriin, pystyy järjestelmä mittaustulosten perusteella alipaineistamaan tutkittujen imupisteiden alueen, lukuun ottamatta imupisteen 1 vaikutusalueella olevan mittapisteen 4 (ulkoseinän ulkonurkka) aluetta, jossa paine-ero oli lähellä nollaa. Koska
ulkoseinärakenteen kosteusteknistä toimivuutta ja ilmatiiviyttä on parannettu ja paineero on hyvin lähellä nollaa, ei asialla juuri ole merkitystä sisäilman laadun kannalta,
eikä se edellytä jatkotoimenpiteitä.
Alipaineistusjärjestelmän ilmamäärien säätäminen tulee tehdä järjestelmää käyttöönotettaessa ja suunnittelussa määritetyt ilmamäärät perustuvat alapohjarakenteen laajuuteen. Riippuen täyttömaan laadun vaihtelusta ja perustusrakenteista, voivat ilmamäärät muuttua olennaisestikin kun järjestelmää otetaan käyttöön. Nämä muutokset
tulisi myös päivittää suunnitelmiin, jotta järjestelmän ilmamääriä voidaan jatkossa tarkastaa ja säätää, esim. kun tehdään koko ilmanvaihtojärjestelmän tasapainotustyötä
tai alipaineistusjärjestelmän toimintaa tarkastetaan.
Käyttäjien haastattelun perusteella kiinteistössä tehdyt korjaukset ovat onnistuneet
hyvin ja sisäilman laatua on saatu parannettua. Alapohjan alipaineistuksen lisäksi on
rakennuksessa tehty myös muita korjauksia, mutta tämänkin perusteella voidaan todeta alipaineistusjärjestelmän toimivan rakennuksessa.
Vaikka järjestelmän voidaan todeta toimivan, olisi sen asennuksessa ja käytössä voinut huomioida seuraavat asiat:
•

Ilmanvaihdon virtaussäätimet on sijoitettu hyvin lähelle imupistettä ja ne ovat
joko lähes täysin auki tai kiinni:
o

•

Ilmamäärät, joilla alipaineistusjärjestelmä toimii suunnitellusti, tulisi päivittää
alipaineistussuunnitelmaan sekä iv-piirustuksiin.
o

•

Virtaussäädin ja sen tarkastusluukku olisi parempi sijoittaa korkeammalle pystysuuntaiseen putkeen, jolloin sen mittaus- ja säätötarkkuus
olisi parempi. Vaihtoehtoisesti voidaan tehdä vain tarkastusluukku ja
suorittaa mittaus ylempää ilmanvaihtokanavan suoralta osuudelta
kuumalangalla tai pitot-putkella.

Ajantasaiset suunnitelmat mahdollistavat ilmamäärien säätämisen jatkossakin oikealle tasolle.

Kiinteistöhuolto tulisi ohjeistaa paremmin ko. järjestelmään liittyen mahdollisia
häiriötilanteita ajatellen.
o

Mittausten aikana ei selvinnyt, onko huippuimureissa säätömahdollisuutta tai hälytyksiä toimintahäiriöiden varalta

11.5.2016
Vahanen Rakennusfysiikka Oy
Toni Lammi
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