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1

JOHDANTO

Sisäilmassa esiintyvät mineraalivillakuidut ovat usein yhtenä osatekijänä, kun rakennuksessa
esiintyy sisäilmaongelmia. Kuidut voivat aiheuttaa erilaisia ylähengitysteiden, silmien ja ihon
ärsytysoireita. Mineraalivillakuituja irtoaa ja leviää sisäilmaan mineraalivillamateriaaleista,
joita on käytetty yleisesti niin lämpö- ja paloeristeissä, akustiikkalevyissä kuin myös ilmanvaihtojärjestelmien äänenvaimennusmateriaalina. Mineraalivillakuituihin liittyviä ongelmia
on tutkittu Suomessa jo 1990-luvun alusta alkaen. Tyypillisesti kuitujen aiheuttamia sisäilmaongelmia esiintyy toimisto-, koulu- ja terveydenhuollon rakennuksissa, joissa on voimakas
koneellinen ilmanvaihto.
Yhtenä merkittävänä kuituongelmien lähteenä ovat toimineet vanhemmat ilmanvaihtojärjestelmät, joiden äänenvaimentimissa ja lämmöneristeissä on käytetty mineraalivillatuotteita.
Kuituongelmia esiintyy erityisesti 1970, -80 ja -90 –luvuilla rakennetuissa ilmanvaihtojärjestelmissä, joita on yhä paljon käytössä. Uusissa teollisesti valmistetuissa äänenvaimentimissa
kuituongelmat on ratkaistu yleensä jo niin, ettei niistä juurikaan pääse kuituja sisäilmaan.
Sisäilmaselvityksissä tulee kuitenkin edelleen esiin myös 2000-luvulla rakennettuja järjestelmiä, joissa esiintyy kuituongelmia. Toinen yleinen kuitulähde ovat äänenvaimennukseen käytetyt akustolevytykset, joissa perinteisesti käytetty mineraalivillaeristeitä.
Kuituongelman selvittäminen edellyttää ensin tutkimuksia ongelman paikantamiseksi sekä
suunnitelmaa ongelman ratkaisemiseksi. Kuitujen mittaamiseen soveltuvia menetelmiä on
kehitetty Suomessa 2000-luvulla, mutta varsinaista ohjetta kuitukartoituksen tekemiseen ei
ole laadittu.
Erilaisia kuitukorjausmenetelmiä on kokeiltu erityisesti ilmanvaihdon kuitulähteiden osalta.
Saatujen käytännön kokemuksen perusteella on yhä enemmän painotettu lähteiden poistamista kokonaan ilmanvaihtojärjestelmästä. Taloudelliset ja käytännön seikat saattavat kuitenkin
joissain tapauksissa puoltaa kevyempiä korjausratkaisuja. Eri korjaustapojen kestävyyttä ei
kuitenkaan ole selvitetty tarkemmin. Muiden kuitulähteiden, esimerkiksi akustolevyjen korjauksissa käytettäviä mahdollisia korjaustapoja ei ole juuri käsitelty kirjallisuudessa, vaikka
korjaustöitä on niidenkin osalta tehty paljon.
Opinnäytetyössä käydään läpi mineraalivillakuitujen ominaisuuksia ja terveydellisiä vaikutuksia sekä sitä, kuinka kuitujen aiheuttamia sisäilmaongelmia voidaan selvittää. Lisäksi tarkastellaan sisäilmaongelmiin liittyviä erilaisia kuitulähteitä ja niiden mahdollisia korjaustapoja. Tarkastelun painopiste on ilmanvaihdon ja akustolevytysten kuituongelmissa ja niiden
7

korjauksessa, mutta kuituongelmaa tarkastellaan myös muiden kuitulähteiden osalta, Tutkimuksessa käydään läpi myös muutamia kohteita, joissa on tehty sisäilman kuitukorjauksia ja
arvioidaan kuinka korjaukset ovat käytännössä toimineet. Raportin kuvamateriaali on peräisin Vahanen Oy:n arkistoista, ellei kuvan yhteydessä ole muuta mainittu.
2

TEOLLISET MINERAALIKUIDUT

Teollisista mineraalikuiduista käytetään usein lyhennettä MMMF, joka tulee sanoista manmade mineral fibres. Teolliset mineraalikuidut ovat epäorgaanisia kuituja ja niitä valmistetaan useista eri raaka-aineista. Kuvassa 1 on esitetty kuitujen luokittelu raaka-aineen perusteella sekä käyttökohteita (Tuomainen ym. 2003)

Kuva 1. Kuitujen luokittelu raaka-aineen perusteella. (Tuomainen ym. 2003)
Kuidut määritellään hiukkasiksi, joiden pituuden ja halkaisijan suhde on vähintään 3:1. Kuidut, joiden halkaisjja on alle 3µm ja pituus yli 5µm, voivat päästä keuhkorakkuloihin asti.
8

Epäorgaanisilla tekokuiduilla tarkoitetaan synteettisiä mineraaliperäisiä aineita kuten vuorivilla, lasivilla ja lasikuitu. Nimet viittaavat niiden valmistuksessa käytettyihin raaka-aineisiin.
Kuitujen laatua voidaan muuttaa käyttämällä eri tuotantomenetelmiä. Pitkistä ja tasapaksuista
kuiduista kudotaan lasikuitulankoja ja -kankaita. Vastaavasti lyhyitä kuituja käytetään lämmön- ja ääneneristemateriaaleissa. (Kovanen ym. 2006)

Kuva 2. Pyyhkäisyelektronimikroskoopilla otetussa kuvassa erottuvat pyöreät sileäpintaiset
kuidut ovat teollisia mineraalikuituja. Kuvassa näkyy lisäksi tekstiili- ja paperikuituja sekä
kiviaineshiukkasia. (Kovanen ym. 2006)
Vuorivillaa valmistetaan vulkaanisista kivistä. Pääosa vuorivillan painosta on basalttia, gabroa, anortosiittia ja dolomiittia. Loput 2–4 prosenttia vuorivillasta on orgaanista sideainetta,
fenoliformaldehydihartsia. Vuorivillan valmistuksessa kivet sulatetaan korkeassa lämpötilassa ja lingotaan ohuiksi vuorivillakuiduiksi. Sekaan lisätään pieni määrä sideaineita (öljyä ja
silaania). Materiaali ohjataan haluttuun tiheyteen ja paksuuteen sekä karkaistaan siten, että
sideaine kovettuu. Tuote jatkotuotetaan tämän jälkeen haluttuun muotoon. (Paroc Oy verkkosivut 2016)
Lasivillan valmistuksessa sula massa käsitellään valmistusprosessissa kuituaiheiksi, jotka
pidennetään kuiduiksi voimakkaiden ilmavirtojen avulla. Kuidutuksen yhteydessä lisätään
felnoliformaldehydihartsia sekä öljyä, joka sitoo pölyä ja parantaa vedenhylkivyyttä. Kuten
9

vuorivillallakin, syntynyt kuitumatto saatetaan haluttuun tiheyteen ja paksuuteen ja sideaine
kovetetaan karkaisuprosessissa. (Siikanen U. 1996) Lasivillassa on noin 95 % kierrätyslasia
ja luonnonkiviä sekä noin 5% fenoliformaldehydihartsia ja öljyä. Käytetyn kierrätyslasin
osuus valmistuksessa on noin 60-80%. (Isover verkkosivut 2016)
Mineraalivilloissa käytetty fenoliformaldehydihartsi eli bakeliitti on 1900-luvun alussa kehitetty kertamuovi, jolla on hyvät sähköneristysominaisuudet. Fenoliformaldehydihartsia käytetään paitsi mineraalivillojen sideaineena, myös muun muassa liimoina ja pinnoitteina vaneriteollisuudessa
Mineraalivillan valmistusprosessissa syntyvien kuitujen keskipaksuus on noin 4-12 µm.
Vuorivillan kuitujen keskipituus on 2-4 mm ja lasivillan 5-10 mm (Siikanen U 1996). Lasivillan osalta on eristävyyden ja käsittelymukavuuden parantamiseksi pyritty viime aikoina
siirtymään ohuempiin kuituihin. Ilmaan irtoavat mineraalivillakuidut (aerosolit) ovat pituudeltaan enää korkeintaan 50-kertaisia halkaisijaansa nähden. Tutkimuksissa sisäilmasta ja
huonepinnoilta löytyneet kuidut ovat pituudeltaan 12-24-kertaisia halkaisijaansa nähden
(Tuomainen ym. 2003, Schneider 2001).
Suomessa mineraalivillaa on valmistettu jo yli 70 vuoden ajan. Valmistusperiaatteet ovat
edelleen samat, mutta luonnollisesti tuotteiden ominaisuuksissa on kehitystyön tuloksena
voinut olla vuosien varrella erilaisia variaatioita, joilla on ollut vaikutusta myös tuotteiden
kestävyyteen ja pysyvyyteen. Nykyisin markkinoilla olevat mineraalivillatuotteet ovat pääsääntöisesti M1-luokiteltuja. Mineraalivilla on palamattomaksi luokiteltua eikä siten sisällä
palonestoaineita.
Aiemmin ilmanvaihdon äänenvaimennusmateriaaleissa ei villamateriaaleja pinnoitettu lainkaan, vaan ne oli yleensä suojattu ja kiinnitetty paikoilleen reikäpeltien avulla. Nykyisin äänenvaimentimien mineraalivillojen pinnoitusmateriaalina käytetään kuten akustolevyissäkin
lasikuituhuopaa tai -kangasta sekä joissain tuotteissa myös polyesterikangasta. Putkien lämmön- ja ääneneristeinä käytetyissä mineraalivilloissa pinnoitteena on käytetty mm. alumiinipaperia ja -laminaattia sekä muovia.
2.1

Mineraalivillan käyttö

Mineraalivillaeristeiden sisältämä paikallaan pysyvä ilma tekee materiaalista hyvän lämmöneristeen. Niinpä sitä käytetään yleisesti lämmöneristeissä ja tuulensuojalevyissä. Läm10

möneristeitä valmistetaan sekä levymäisinä eristeinä sekä purumaisena puhalluseristeenä.
Lämmöneristysominaisuuksien ja palonkestävyyden vuoksi vuorivillaa käytetään myös paloeristeenä.
Mineraalivillan huokoinen ja kuitumainen rakenne antaa mineraalivillalle hyvän äänenabsorptiokyvyn korkeilla taajuuksilla (Siikanen U 1996). Ominaisuutensa vuoksi mineraalivillaa on käytetty paljon ääneneristyksessä sekä huonetilojen akustointimateriaaleissa. Hyvien
äänenvaimennusominaisuuksien vuoksi myös koneellisen ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimennustuotteissa on käytetty mineraalivillaa.
Erilaisten putkikanavien lämmöneristykset ja äänenvaimennukset toteutetaan usein käyttäen
mm. muotoon puristettuja mineraalivillaeristeitä. Myös levymäisiä eristeitä käytetään, jolloin
niiden sitomiseen on käytetty esimerkiksi metalliverkkoa. Putkikanavien eristyksissä on nykyisin usein pinnoitteena alumiinilaminaatti tai muovipäällyste. Vanhemmissa putkieristyksissä on voitu käyttää pehmeää levyvillaa, joka on kiinnitetty putken ympärille.
Vuorivillan erikoissovelluksena sitä käytetään vesiviljelyssä kasvualustana. Vuorivilla on
erittäin hyvä idätysalusta kaikenlaisille siemenille. Se on puhdas eivätkä tuholaiset viihdy
siinä, eikä sitä tarvitse steriloida ennen käyttöä. Vuorivilla on myös ilmavaa ja hyvin vettä
sitovaa luoden hyvät kasvuolosuhteet taimille. Vuorivillasta ei kuitenkaan irtoa ravinteita
kasveille, vaan ne lisätään kasteluveden mukana.
2.2

Terveysvaikutukset

Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että rakennuksesta ei saa aiheutua terveyden vaarantumista sisäilman epäpuhtauksien vuoksi. Lisäksi rakentamisessa on lain mukaan käytettävä
tuotteita, joista ei niiden suunnitellun käyttöiän aikana aiheudu sisäilmaan sellaisia päästöjä,
joita ei voida pitää hyväksyttävänä. Rakennuksen järjestelmien ja laitteistojen on sovelluttava
tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä olosuhteita. Kuitumateriaaleja sisältävien tuotteiden voidaan katsoa täyttävän nämä ehdot, kun kuitujen irtoaminen ja pääsy sisäilmaan on
luotettavasti estetty ja niitä käytetään suunnitelluissa, materiaalille soveltuvissa olosuhteissa.
Teollisten mineraalikuitujen terveysvaikutukset riippuvat kuitujen paksuudesta. Lähes kaikki
yli 3 µm paksuiset mineraalikuidut jäävät ylähengitysteihin aiheuttaen ärsytysoireita nenässä
ja nielussa. Erityisesti karkeat yli 5 µm paksut kuidut voivat aiheuttaa ärsytystä, kutinaa, punotusta tai kirvelyä silmissä ja iholla (Kovanen ym. 2006). Ihoärsytys aiheutuu kuitujen lävis11

täessä ja rikkoessa ihon orvaskeden. Silmiä ärsyttävä vaikutus perustuu samaan mekaaniseen
ärsytykseen kuin ihollakin. Silmiä räpytettäessä kuidut hankaavat ja rikkovat silmän ja luomien pintoja ärsyttäen niitä. Alle 3 µm paksujen mineraalikuitujen, jotka ovat lähinnä mineraalivillakuituja, on todettu pääsevän keuhkoihin saakka. Tehdyissä tutkimuksissa ei ole kuitenkaan todettu kuitujen aiheuttavan keuhkosyöpää tai muita keuhkosairauksia. (Tuomainen
ym. 2003)
Sisäilman mineraalikuitupitoisuudet ovat yleensä muutamasta kymmenestä muutamaan sataan kuitua/m³, jos rakennusmateriaaleissa tai ilmanvaihtojärjestelmässä on käytetty mineraalivillavalmisteita (Sisäilmayhdistys verkkosivut 2016). Kun halkaisijaltaan yli 3 μm:n epäorgaanisten kuitujen pitoisuus sisäilmassa ylittää 100 kuitua/m³, saattavat teolliset mineraalikuidut olla todennäköinen ylähengitysteiden, ihon tai silmien ärsytysoireille (Tuomainen ym.
2003, Schneider 2001).
Suurin osa ilmaan irtoavista mineraalivillakuiduista on niin kookkaita ja raskaita, että ne eivät
jää leijumaan ilmaan, vaan laskeutuvat melko nopeasti tasopinnoille. Merkittävä osa kuiduille
altistumisesta tapahtuu siten ihokosketuksena pinnoille laskeutuneiden kuitujen kanssa. Kuidut voivat ilmavirtausten ja kosketuksen vaikutuksesta lennähtää tasopinnoilta takaisin hengitettävään sisäilmaan sekä päätyä käsistä mm. silmiin. Hengitysilman mukana kulkeutuvat
kuidut jäävät pääosin ylempiin hengitysteihin ja ne saattavat altistaa jossain määrin ylähengitysteiden tulehduksille (Tuomainen ym, 2003). Mineraalivillakuidut ovat biohajoavia ja niiden poistumisaika elimistöstä on muutamia viikkoja tai kuukausia. Ne eivät tämänhetkisen
tietämyksen perusteella aiheuta pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Suomessa kaupan olevia
teollisia lasivilla- ja vuorivillakuituja ei ole luokiteltu syöpävaarallisiksi. (Työterveyslaitoksen verkkosivut 2016)
Mineraalivillaeristeissä sideaineena käytetty fenoliformaldehydihartsi voi tehtaalla valmistusvaiheessa herkistää ihoa ja limakalvoja (Työterveyslaitoksen verkkosivut 2016). Fenoliformaldehydihartsi ei kestä kosteutta. Altistuessaan kosteudelle sen sidokset heikkenevät
minkä seurauksena myös eristemateriaali vähitellen hajoaa. Lisäksi hartsin kastuessa typpipitoiset sidokset hajoavat, jolloin tuotteesta voidaan aistia epämiellyttäväksi koettavia hajuja.
Mineraalivillakuiduille altistutaan myös niitä sisältävien tuotteiden asennus- ja purkutöissä.
Mineraalivillojen asennuksen aikaiset pöly- ja kuitupitoisuudet ovat yleensä selvästi alle ohjearvojen, mutta pöly voi kuitenkin aiheuttaa ylempien hengitysteiden ärsytystä. Kuitupitoi12

suudet akustiikkalevyjen, seinäeristeiden ja putkieristeiden asennuksessa ovat keskimäärin
0,2 kuitua/cm3 (ruotsalainen ohjearvo 1 kuitu/cm3) ja kokonaispölypitoisuudet noin 2
mg/m3 (ohjearvo 10 mg/m3). Puhallusvillan asennuksessa kuitupitoisuudet ovat korkeampia,
keskimäärin 0,8-2 kuitua/cm3. (Työterveyslaitoksen verkkosivut 2016) Kuiduilta suojautumiseksi on syytä käyttää asianmukaista suojavarustusta ärsytysvaikutusten välttämiseksi.
Työvaiheen jälkeen tehtävä loppusiivous on ensiarvoisen tärkeää, jotta rakennustyöstä aiheutuvien epäpuhtauksien kuten kuitujen pääsy sisäilmaan voidaan välttää.
2.3

Viitearvot

Sisäilman kuitupitoisuudelle ei ole annettu normaaleissa sisäilmaolosuhteissa sovellettavaa
ohjearvoa. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa haitalliseksi tunnetuista pitoisuuksista
(268/2014) on mineraalivillakuiduille määritelty sisäilman HTP-arvoksi 1 kuitu/cm³ (8h keskiarvo). Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet (HTP-arvot) ovat arvioita työntekijöiden hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa
työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. Työnantajan on
otettava ne huomioon työn vaarojen selvittämisessä ja arvioinnissa sekä työympäristön suunnittelussa työpaikan ilman puhtautta, työntekijöiden altistumista ja mittaustulosten merkitystä
arvioidessaan. (RT20.11159) Asetuksessa ei ole mainittu minkä kokoisista kuiduista HTParvossa on kysymys. Näin suuria kuitupitoisuuksia ei normaalien rakennusten sisäilmaolosuhteissa kuitenkaan esiinny.
Virallinen raja-arvo mineraalivillakuitujen määrälle on määritetty Suomen lainsäädännössä
vuonna 2015 voimaan tulleessa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, jossa teollisten mineraalikuitujen toimenpiderajaksi pinnoille kahden viikon aikana
laskeutuneessa pölyssä on määritetty 0,2 kuitua/cm2 (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
545/2015). Arvo vastaa säännöllisesti siivotuilla pinnoilla esiintyvää kuitulaskeumaa, jonka
ei ole vielä tutkimuksissa todettu aiheuttavan oireilua (Schneider 2001). Aiemmin Työterveyslaitoksen ohjeistuksessa on harvoin siivottujen pintojen kuitukertymäksi suositeltu 3 kuitua/cm², mutta nykyisestä ohjeistuksesta tämä ohjearvo on poistettu. Schneiderin (2001) tutkimuksissa on suositeltu siivouksen tehostamista tai siivoustavan muuttamista, mikäli kuituja
esiintyy harvoin siivotuilla pinnoilla yli 10 kuitua/cm².
Ilmanvaihtokanavien sisäpintojen kuitupitoisuudelle ei ole määritetty sitovaa raja-arvoa.
Työterveyslaitoksen havaintoaineistossa on todettu kanavien sisäpinnoilla esiintyvän keski13

määrin 10-30 kuitua/cm². Voidaan arvioida, että jos kuitupitoisuudet ylittävät nämä arvot, on
kanavistossa normaalista poikkeavasti kuituja. On kuitenkin muistettava, että kyseiset rajaarvot perustuvat erilaisista, enimmäkseen vanhemmista ja mahdollisesti myös kuituongelmaisista kohteista otettuihin näytteisiin. Näytteet on lisäksi otettu useimmiten puhdistamattomista
kanavista. Mitattujen kuitupitoisuuksien sijoittuminen tälle alueelle ei siten anna riittävää
varmuutta tuloilmakanavissa esiintyvien kuitujen merkityksestä sisäilman laadulle. Kymmenien kuitujen esiintyminen kanavien pinnoilla on aina merkki mahdollisesta kuitulähteestä
kanavistossa ja kuitulähteet on tällöin syytä tarkistaa. Kuitupitoisuudet voivat myös vaihdella
kanaviston eri osissa, esimerkiksi äänenvaimentimien lähialueilla kuitupitoisuudet voivat olla
muuta kanavistoa korkeampia. Täysin kuiduttomia kanavista on kuitenkin lähes mahdotonta
saada kuitujen tarttuessa kanavien pintoihin. MIV-hankkeessa tehtyjen tutkimusten perusteella ilmanvaihtojärjestelmien mineraalikuitukertymä on tyypillisesti huomattavasti korkeampi
kuin siivottavien pintojen kuitukertymät (Asikainen ym. 2006). Työterveyslaitoksen ohjeistuksessa (10.6.2016) toimistoympäristöjen epäpuhtaus- ja olosuhdetasoista on annettu tuloilman ohjeelliseksi yli 20µm kuitujen pitoisuudeksi < 1 kuitu/m³. Ohjearvo perustuu VTT:n ja
Työterveyslaitoksen tutkimusprojektin tuloksiin (Kovanen ym. 2006).
Sisäilmastoluokituksessa 2008 on annettu ohjeita ilmanvaihdon äänenvaimentimien puhtaudelle ja puhdistettavuudelle. Sen lisäksi, että äänenvaimentimien tulee täyttää rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt vaatimukset palo- ja äänenvaimennusominaisuuksien osalta, äänenvaimentimista ei saa päästä ilmaan hiukkasia, kuituja tai muita haitallisia epäpuhtauksia (esimerkiksi hajuja tai kaasumaisia epäpuhtauksia). Irtoavien kuitujen (yli 20 µm:n pituiset kuidut) kokonaispitoisuuden on täristyskokeessa mitattuna oltava pienempiä kuin 10 kpl/m3 (Ilmanvaihtotuotteiden puhtaustestausohje). Puhdistuksen jälkeenkään äänenvaimentimista ei
saa irrota kuituja enempää kuin 0,1 kpl/m3. Näistä vaatimuksista voidaan tinkiä, jos äänenvaimennin on irrotettavissa puhdistuksen ajaksi tai helposti vaihdettavissa. Äänenvaimentimen läpi virranneen ilman laadun tulee olla hyväksyttävä. Hajutuotto määritetään tarvittaessa
Ilmanvaihtotuotteiden puhtaustestausohjeen tai rakennusmateriaalien päästöluokituksen aistinvaraisten testien mukaisesti (Rakennusmateriaalien päästöluokitus). Äänenvaimentimien
äänitekniset ominaisuudet, käyttö- ja puhdistusohjeet, nimellisilmavirta ja käyttörajoitukset
tulee olla saatavilla tuotteen mukana ja erikseen. Äänenvaimentimessa käytetyn reikäpellin
tai muun materiaalin tulee täyttää luokitusohjeessa esitetyt vaatimukset öljyä vaativille prosesseille 0,3 g/m2 (300 mg). Valmistajan on lisäksi määriteltävä äänenvaimentimen puhdis-
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tustarve sekä se, miten käytetyt äänenvaimentimet hävitetään ympäristöystävällisesti. (Sisäilmastoluokitus 2008)
Rakentamismääräyskokoelmassa ilmanvaihtojärjestelmän puhtaudesta ja huollettavuudesta
todetaan, että ilmanvaihtojärjestelmä on suunniteltava ja rakennettava siten, että se on ennen
rakennuksen käyttöönottoa puhdas ja sen puhtautta on helppo ylläpitää. Edelleen ilmanvaihtojärjestelmä on rakennettava osista, joiden sisäpinnoilla ei ole öljyä, pölyä tai muita epäpuhtauksia. Ilmanvaihtojärjestelmän osista ei saa irrota ilmavirtaan aineita tai hajuja. Lisäksi ilmanvaihtojärjestelmän tulee olla sisäpinnaltaan sellainen, että sen puhtautta on helppo ylläpitää. (Rakentamismääräyskokoelma D2 2011)
2.4

Mittausmenetelmät

Mahdollisen kuituongelman arvioimiseksi on useimmiten selvitettävä mittauksin mineraalikuitujen olemassaoloa tiloissa. Kuitujen määrittäminen suoraan sisäilmasta voidaan tehdä
keräämällä kuidut pumpun avulla suodattimelle ja määrittämällä suodattimelle kertyneiden
kuitujen lukumäärän avulla sisäilman kuitupitoisuus. Mittauksen toteutus luotettavasti on
kuitenkin hankalaa jo siitäkin syystä, että kuitujen esiintyminen voi vaihdella ajallisesti ja
paikallisesti. Sisäilman kuitupitoisuuden selvittämiseksi keräysajan pitäisi siten olla pitkä,
jotta päästään riittävään määritystarkkuuteen.
Sisäilmanäytteissä on todettu esiintyvän pääsääntöisesti alle 3 µm halkaisijaltaan olevia kuituja, koska pienet kuidut pysyvät pidempään ilmassa. Ärsyttävämmät tätä karkeammat kuidut
laskeutuvat suhteellisen nopeasti tasopinnoille, tyypillisesti yli 0,1 cm/s. Esimerkiksi 60 µm
pitkä ja 3 µm paksu tiheydeltään 2,5 g/cm3 oleva kuitu laskeutuu noin 0,25 cm/s (Schneider
2001). Tutkimuksissa onkin todettu, että sisäilman kuitupitoisuudet ja huonepintojen kuitumäärät eivät korreloi keskenään. Pintanäytteitä ottamalla havaitaan sisäympäristön kuidut
paremmin kuin sisäilmasta näytteitä ottamalla. Ulkoilman mineraalivillakuitupitoisuuden
vaikutus sisäympäristön pitoisuuksiin saattaa myös olla joissain tapauksissa huomattava.
Esimerkiksi WHO:n (1991) raportissa on tyypillisiksi ulkoilman kuitupitoisuuksiksi esitetty
kaupunkiympäristöissä 300-1700 kuitua/m³, ja maaseudulla 40 kuitua/m³. Harvoin siivotut
pinnat toimivat hyvänä kuitujen kerääjänä, vaikka päästölähde ei olisi kovin voimakas. Myös
siivouksen laadulla on merkittävä vaikutus huoneiden tasopinnoilta löytyvien kuitujen määrään. Ilmanvaihdon tehokkuus vaikuttaa jonkin verran tasopinnoilla laskeutuvien kuitujen
määrään, mutta sen vaikutus on kuitenkin melko vähäinen erityisesti suurempien hiukkasteon
osalta. (Tuomainen ym. 2006)
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Sisäilman kuitumääriä tutkittaessa näytteet otetaan nykyisin pääsääntöisesti tasopinnoilta.
Näytteenotossa on tällöin tarkkaan pohdittava, mistä näytteet otetaan ja mikä on näytteen
merkitys sisäilman kannalta. Kuitulähteet voivat olla hyvinkin paikallisia ja ottamalla riittävästi näytteitä eri tiloista ja eri huonepinnoilta, voidaan kuitulähde löytää ja ryhtyä toimenpiteisiin sen poistamiseksi (Tuomainen ym. 2006). Tutkimustuloksia arvioitaessa on otettava
huomioon myös se vaihtoehto, että kuituja voi kulkeutua tiloihin myös mm. käyttäjien vaatteissa.
2.4.1 Kuitupitoisuuksien määritys tasopinnoilta
Pinnoille laskeutuneiden kuitujen määrä tasopinnalta voidaan selvittää ottamalla näytteitä
geeliteipillä (Kovanen ym. 2006). Näyte voidaan ottaa ns. vanhasta pölystä, jonka kertymäaikaa ei tunneta. Näin saadaan arvio mahdollisesta kuitukertymästä tilassa sekä mahdollisesta siivoustarpeesta kuitujen näkökulmasta. Kuitujen määrän arvioimiseksi sisäilmassa on
suositeltavampaa ottaa näyte kahden viikon pölykertymästä. Näytteenottoa varten puhdistetaan sopivalta näytteenottokohdalta tasopinta, joka on tasainen ja josta ei irtoa geeliteippiin
kuitujen laskentaa haittaavia partikkeleita. Näytteenottokohdan yläpuolella tulee olla vähintään 50 cm ilmatilaa eikä siihen saa osua voimakkaita ilmavirtauksia (RT 20-1180). Näytteenottokohdalle voidaan asettaa myös esimerkiksi puhdistettu lasilevy. Nykyisen Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaan laskeuma-alustana voidaan käyttää myös ylösalaisin olevaa petrimaljan kantta, johon geeliteippi laskeuma-ajan jälkeen painetaan kiinni. Geeliteippinäyte tutkitaan valomikroskoopilla ja siitä lasketaan karkeat teolliset mineraalikuidut, joiden pituus on ≥ 20 µm. Geeliteippinäytteistä ei voida määrittää mineraalikuitujen laatua.
Mittaustulokset esitetään yksikössä kuitua/cm2. Geeliteippinäytteitä voidaan ottaa myös ilmanvaihtokanaviin kertyneestä pölystä ilmanvaihdossa esiintyvien kuitumäärien arvioimiseksi.
2.4.2 Kuitujen laadun määrittäminen
Tasopinnoille laskeutuneen pölyn koostumuksen ja samalla kuitujen laadun tutkimiseksi otetaan pyyhintänäytteitä muovipussiin. Näyte otetaan kääntämällä puhdas muovipussi nurin ja
pyyhkäisemällä haluttua näytteenottopintaa muutaman kerran niin, että siihen jää pölyä. Pussi
käännetään oikein päin ja suljetaan. Näytepussi huuhdotaan tislatulla vedellä ja suodatetaan
suodattimelle, josta valmistetusta näytteestä tutkitaan pyyhkäisyelektronimikroskoopilla pölyn koostumus. Tulokset kertovat näytteen sisältämän pölyn ja myös mineraalikuitujen laadun. (Kovanen ym. 2006) Tutkimustuloksesta voidaan päätellä, onko kuitujen suhteellinen
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osuus pölyssä poikkeava, mutta tarkempaa tietoa kuitujen määrästä ei saada. Tulosta voidaan
käyttää mineraalikuitujen lähteen arvioinnissa, kun mahdollisten lähdemateriaalien laatu tunnetaan.
Varsinaisen kuitulähteen määrittämiseksi on tunnistettava myös kuitumateriaalien laatu.
Useimmiten mineraalivillan tunnistaa jo aistinvaraisesti värin perusteella, lasivilla on normaalisti väriltään keltaista ja vuorivilla puolestaan vihertävää. Tunnistuksen varmistamiseksi
mineraalivillamateriaalista voidaan ottaa materiaalinäyte, josta kuitulaatu tunnistetaan pyyhkäisyelektronimikroskoopilla.
2.4.3 Tuloilman kuitupitoisuuden määrittäminen
Kuitupitoisuuden määrittämiseksi tuloilmasta voidaan ottaa näyte polypropeenisuodatinkankaalle (3M FiltreteTM, GS-100), joka kiinnitetään teipillä tuloilmaelimen paikalle. Tuloilmavirta mitataan suodatinkankaan asentamisen jälkeen. Mittausaika näytteenotossa on kahdesta
neljään vuorokautta.

Mittauksen jälkeen suodatinkangas irrotetaan varovasti ja laitetaan

muovipussiin laboratorioanalyysia varten. Epäorgaaniset mineraalikuidut ja orgaaniset polypropeenikuidut erotellaan huuhtelemalla toisistaan, jonka jälkeen valo- tai polarisaatiomikroskooppia käyttäen määritellään kuitujen määrä. Tuloksena saadaan kuitumäärä suodattimen
pinta-alayksikköä kohti, josta voidaan edelleen laskea kuitujen määrä tuloilmassa kun tuloilmavirta tunnetaan. (Kovanen ym. 2006)
Näytteen ottaminen suodattimella tuloilmasta voi vaikuttaa hidastavasti ilmavirtauksiin tuloilmakanavassa, joka voi vaikuttaa tutkimustulokseen kuitujen määrää vähentävästi. Näytteenotto on lisäksi muita menetelmiä hitaampi ja vaativampi toteuttaa. Etuna on kuvaava tieto
siitä, kuinka paljon kuituja tuloilman mukana kyseisestä mittauspisteestä tulee. Mittaustulokseen voivat vaikuttaa mm. erilaiset päätelaitteet, kanavavaimentimet ja virtausnopeus kanavassa.
3

SISÄILMAN KUITULÄHTEET

Sisäilmaan vapautuu kuituja erilaisista lähteistä. Kuituja irtoaa suojaamattomista materiaaleista, kun niihin kohdistuu jonkinlainen ilmavirtaus, tärinä, liike tai isku, jonka voimasta
kuidut katkeavat tai irtoavat sidoksistaan. Vaikka kuidun irtoaminen suojaamattomasta materiaalista on aina mahdollista, ilman näitä tekijöitä mahdollisesta kuitulähteestä ei muodostu
merkittävää ongelmaa sisäilman kannalta. Suojaamalla tai sitomalla mineraalivillakuitumateriaaleja voidaan ehkäistä ongelman syntymistä.
17

Varsinaisten kuitulähteiden lisäksi kuituja voi esiintyä myös rakennustyön jälkeen pinnoille,
koteloihin, alaslaskuihin ja ilmanvaihtojärjestelmään levinneessä pölyssä. Kyse on tällöin
yleensä huonosti toteutetusta työmaan pölynhallinnasta ja siivouksesta korjaustyön jälkeen.
Varsinkin harvoin siivotut pinnat kuten valaisimien ja putkien yläpinnat, kaappien päälliset ja
johtohyllyt, voivat toimia kuitujen varastoitumispaikkoina ja siten myös kuitulähteenä. Kuitupäästöt eivät ole sisätiloissa välttämättä jatkuvia, vaan niihin liittyvät mm. tehtävät huoltotoimenpiteet. Toimistotyyppisissä rakennuksissa joudutaan usein irrottamaan mineraalivillakuiduista valmistettuja alakattolevyjä, kun alakattotilaan asennetaan tietoliikennekaapeleita,
turvallisuus- tai palohälytys-/sammutusjärjestelmiä, ilmanvaihtokanavat tarkastetaan ja/tai
puhdistetaan sekä kun alakattotilassa selvitetään kosteusvaurioiden tai vesivahinkojen syitä.
Samalla myös kuitupitoisuudet hetkellisesti lisääntyvät. (Tuomainen ym. 2003)
Mineraalivillaa sisältävissä materiaaleissa voi kosteissa olosuhteissa esiintyä myös mikrobikasvustoa. Sinänsä mineraalivillamateriaalit eivät ole suotuisia mikrobikasvulle, mutta materiaaliin voi suodattua epäpuhtauksia, joissa mikrobikasvusto kosteuden vaikutuksesta viihtyy.
Mikrobikasvusto voi aiheuttaa sisäilmaan sekä hajuhaittoja että mikrobikasvun tuottamien
aineenvaihduntatuotteiden ja partikkeleiden aiheuttamia haittoja. Lähtökohtaisesti mineraalivillaisia tuotteita ei käytetä kosteissa rakenteissa jo siitäkin syystä, että kosteus nopeuttaa
tuotteessa käytetyn fenoliformaldehydihartsin hajoamista. Reaktiosta vapautuu typpiyhdisteitä, jotka aistitaan materiaalien poikkeavina ja epämiellyttävinä hajuina. Kosteuden vaurioittamista mineraalivillamateriaaleista mineraalivillakuitujen irtoaminen nopeutuu sideaineen
hajoamisreaktioiden vuoksi. Mineraalivillatuotteiden, esimerkiksi akustolevyjen, vääränlaisen
varastoinnin seurauksena niihin voi syntyä hajuja, jotka tekevät tuotteesta sopimattoman aiottuun käyttönsä.
Mineraalivillatuotteiden ikääntyminen vaikuttaa omalta osaltaan niistä mahdollisesti irtoavien
kuitujen määrään. Mineraalivillan vanhetessa ja altistuessa ilmankosteudelle kuitujen irtoaminen lisääntyy. Mineraalivillojen valmistusprosessit eivät ole vuosikymmenten aikana olleet
aina samanlaisia ja tuotteiden toimivuus myös kuitujen irtoamisen kannalta on vuosikymmeniä sitten voinut olla aivan toinen kuin nykyisin. Tuotteiden laatuun vaikuttavia historiatietoja
ei ole saatavissa, mutta mahdollisten kuitulähteiden valmistusajankohta on kuitenkin aina
syytä ottaa huomioon sisäilmaongelmia ja kuitulähteiden esiintymistä arvioitaessa.
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3.1

Ilmanvaihtojärjestelmät

Ilmanvaihtojärjestelmät ovat olleet kuitujen sisäilmaan pääsyn kannalta merkittävä lähde.
Ilmavirtaukset järjestelmässä sekä irrottavat että kuljettavat tehokkaasti irtonaisia kuitumateriaaleja sisäilmaan. Erityisesti tämä koskee tuloilmakoneissa esiintyviä kuitulähteitä. Käytettäessä ilmankierrätystä myös poistopuolen äänenvaimentimista irtoavat kuidut voivat aiheuttaa ongelmia. Muutoin poistopuolen mahdollisista kuitulähteistä ei oikein toteutetuissa ja
huolletuissa ilmanvaihtojärjestelmissä kulkeudu kuituja sisäilmaan.
Suomessa käytettävät ilmanvaihtosuodattimet on tyypillisesti valmistettu joko lasikuidusta tai
synteettisestä muovikuidusta. Muistakin materiaaleista, kuten selluloosasta valmistettuja suodattimia on olemassa, mutta niiden käyttö on vähäisempää. Lasikuidusta valmistettujen suodattimien kuituemissioita on selvitetty useissa tutkimuksissa, joiden perusteella vaikuttaa
siltä, että ehjistä suodattimista irtoaa kuituja ilmanvaihtojärjestelmän normaalin toiminnan
aikana. Uutta suodatinta ensimmäistä kertaa käyttöönotettaessa siitä saattaa irrota vähäisiä
määriä kuituja, mutta emissio lakkaa pian. Toisaalta, runsaatkin kuituemissiot ovat mahdollisia, jos suodatin pääsee rikkoutumaan esimerkiksi hankauduttuaan jotakin terävää särmää
vasten. (Tuomainen ym. 2003) Myös mineraalivillapintojen suojaamiseen käytetyt lasikuituhuovat ja -kankaat voivat rikkoutuessaan toimia lasikuitujen lähteenä ilmanvaihtojärjestelmässä. Lasikuituja esiintyy kuitenkin yleensä huomattavasti vähemmän sisäilmassa kuin mineraalivillakuituja. Niiden esiintyminen voi olla merkki esimerkiksi ilmanvaihdon puhdistuksen yhteydessä rikkoutuneesta suojakankaasta.
Ilmanvaihtokoneissa mineraalivillaisia äänenvaimennusmateriaaleja voi esiintyä jo ulkoilmakammiossa. Ulkoilmakammion eristykset on toteutettu usein rakenteena, jossa kahden pellin
välissä on mineraalivillaeristys. Ulkoilmakammion lämmöneristyksestä voi päästä sisäilmaan
kuituja, jos eristetyn kanavan sisäpuolisessa pellityksessä on esimerkiksi reikiä, muita epätiiveyskohtia tai siihen on tehty reunoiltaan suojaamattomia aukkoja. Sisäilmastoluokituksen
2008 mukaisesti kammion sisä- ja ulkopintojen tulee olla puhdistettavissa ja diffuusiotiiviitä.
Tuloilman suodatus estää pääosin tuloilmakoneen imupuolella kuitujen pääsyn sisäilmaan,
mutta suodatuksessa mahdollisesti esiintyvien ohivirtausten kautta voi kulkeutua hiukkasia
myös sisäilmaan. Mineraalivillaeristeiden kastumisesta aiheutuvat päästöt voivat kuitenkin
aiheuttaa sisäilman tunkkaisuutta. Tuloilman otto on joskus johdettu kanavilla ullakon kautta,
jolloin kanavan epätiiveyksien, esimerkiksi kanavan saumakohtien kautta, voi päästä sisäilmaan mineraalivillakuitujen ohella muita ullakolla esiintyviä epäpuhtauksia.
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Myös ilmanvaihtokonehuoneissa esiintyy yleisesti mahdollisia mineraalivillakuitujen lähteitä.
Putkien läpiviennit on usein tiivistetty käsittelemättömällä mineraalivillalla. Koska ilmanvaihtokonehuoneissa vallitsee usein alipaine ympäröiviin tiloihin nähden, tällaisten läpivientien kautta saattaa syntyä merkittäviä ilmavirtauksia konehuoneeseen päin, jolloin myös kuituja voi vapautua konehuoneen ilmatilaan. Monesti alipaineiseen konehuoneeseen virtaa ilmaa ullakkotiloista, joissa on lämmöneristeenä mineraalivillakuituja sisältäviä materiaaleja,
joista kuituja kulkeutuu edelleen ilmanvaihtokonehuoneeseen. Yhtenä yleisenä ilmanvaihtokonehuoneen kuitulähteenä ovat konehuoneen seinissä ja katoissa käytetyt mineraalivillaiset
äänenvaimennuspinnat. Äänenvaimennuslevyt ovat yleensä akustolevyä, joiden reunoja ei ole
käsitelty. Akustolevytysten pinnat ovat seinissä usein vaurioituneet kolhuista ja villat voivat
olla paljaina. Myös reikälevyillä pinnoitettuja mineraalivillalevyjä on käytetty, reikälevyjen
alla oleva villapinta on yleensä pinnoittamatonta. Vanhemmissa konehuoneissa on voitu käyttää myös täysin pinnoittamatonta mineraalivillalevytystä. Konehuoneen sisäilmassa esiintyvät
kuidut voivat päästä tuloilmakoneen imupuolella olevien epätiiveyksien kautta ilmanvaihtoon
ja edelleen ilmavirtausten mukana sisäilmaan.
Ilmanvaihtojärjestelmästä sisäilmaan kulkeutuvia ääniä pyritään vaimentamaan ilmanvaihtojärjestelmään asennettavilla äänenvaimentimilla. Ilmanvaihtokoneiden äänenvaimennuksessa,
niin sanotuissa primääriäänenvaimentimissa, käytetään kahdenlaisia äänenvaimenninratkaisuja, joista toisessa puhallinkammion ym. sisäpintojen pintaan asennetaan ääntä absorboivia
materiaaleja ja toisessa kammioon asennetaan tuloilmavirran suuntaisia, ääntä absorboivaa
materiaalia sisältäviä lamelleja, joiden väleistä ilma virtaa. Useimmiten käytetään molempia
äänenvaimennusratkaisuja samanaikaisesti. Lamelliäänenvaimentimet ovat yleensä tehdasvalmisteisia. Perinteisesti ääntä absorboivana materiaalina on käytetty sisäpinnoissa 50mm
paksuista mineraalivillaa. (Tuomainen ym. 2003) Yleensä mineraalivilla on suojattu lasikuituhuovalla tai -kankaalla sekä lisäksi ainakin kammion pintoihin sidotuilta osin reikäpellillä
mekaanisen kestävyyden parantamiseksi sekä mm. puhdistettavuuden ja kanavassa liikkumisen mahdollistamiseksi. Heikoimmillaan vanhimmissa koneissa villapintoja ei ole suojattu
lainkaan, mutta yleisemmin niissä on kuitenkin suojauksena ainakin reikäpelti. Ilmavirtaukset
voivat tällaisissa tapauksissa irrottaa äänenvaimennusmateriaalista mineraalivillakuituja, jotka edelleen pääsevät ilmanvaihdon mukana sisäilmaan. Tuloilmakoneessa ilmavirtaukset ovat
voimakkaita ja pyörteisiä kuormittaen voimakkaasti äänenvaimentimia. Täysin suojaamattomat äänenvaimentimet voivat jopa hajota ilmavirtausten vaikutuksesta. Vanhoissa äänenvaimennusratkaisuissa on voitu käyttää pehmeää mineraalivillaa, joka ei kestä mekaanista
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rasitusta ja hajoaa helposti ilmavirtausten vaikutuksesta. Joissain tapauksissa mineraalivillat
ovat vuosien saatossa hävinneet osittain tai jopa kokonaan.

Kuvat 3 ja 4. Puhallinkammion seinissä reikäpellin alla olevat äänenvaimentimet sekä
lamelliäänenvaimentimet, joissa villaeristeen suojana on lasikuitukangas.
Tuloilmakanavistoon sijoitetuissa ns. sekundääriäänenvaimentimissa ilma virtaa suoraan reunoiltaan reikäpelleillä suojatun äänenvaimennusmateriaaleilla varustetun kanavaosan läpi.
Ilmavirtausten kuormittava vaikutus on näissä kanavaäänenvaimentimissa vähäisempi, mutta
varsinkin vanhemmissa kanavaäänenvaimentimissa kuitujen irtoilua alkaa esiintyä materiaalien vanhenemisen myötä. Kanavaäänenvaimentimia on sekä pyöreitä että suorakulmaisia
malleja.

Kuva 5. Ilmanvaihtojärjestelmän pyöreä kanavavaimennin.
Tuloilmalaitteissa on aiemmin käytetty ilmavirtausten ja kanavien kautta kulkevien äänien
vaimennukseen mineraalivillaa. Käytetty mineraalivilla on ollut tyypillisesti lasivillaa, joka
on pinnoittamatonta tai näkyvältä sivultaan suojattu lasikuituhuovalla. Lasikuituhuovalla
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suojatuissa materiaaleissa reunat ovat yleensä jääneet suojaamatta. Materiaaliin kohdistuva
ilmavirtaus voi näin ollen irrottaa kuituja sisäilmaan. Samaan tapaan mineraalivillaa on käytetty äänenvaimentimena myös siirtoilmasäleiköissä. Siirtoilmasäleiköissä ilmavirtaukset
ovat yleensä kuitenkin heikompia, joten riski kuitujen irtoamiseen ei ole yhtä suuri kuin tuloilmalaitteissa.

Kuvat 6 ja 7. Vanhemmissa tuloilmalaitteissa äänenvaimennukseen on käytetty
mineraalivillaa, lasikuitusuojaukset myös rikkoutuvat helposti.
Ilmanvaihtokoneissa esiintyvien mineraalivillamateriaalien suojaaminen lasikuituhuovalla tai
-kankaalla ei tuo täydellistä varmuutta siitä, että kuituja ei pääse irtoamaan vaimentimista.
Ongelman muodostavat äänenvaimentimien reuna-alueet, joiden suojaaminen kyseisellä materiaalilla on hankalaa. Näin ollen kuidut voivat päästä sisäilmaan vaimentimen heikoimman
lenkin kautta eli suojaamattomilta reuna-alueilta.
Äänenvaimentimet ovat nykyisin pääsääntöisesti tehdasvalmisteisia ja mineraalivillakuitujen
irtoamiseen on kiinnitetty niissä huomiota mm. käyttämällä lasihuopa- tai kangaspinnoitetta
reikäpellin alla. Äänenvaimentimissa käytettyjen mineraalikuitujen kuituemissioiden on todettu olevan hyvin alhaisia silloin, kun materiaali on asianmukaisesti asennettu ja ehjä (Asikainen ym. 2001). Viime vuosina mineraalivillakuitujen käyttö vaimentimissa on kuitenkin
vähentynyt ja valmistuksessa on siirrytty lisääntyvässä määrin korvaaviin polyesteristä valmistettuihin kuiduttomiin tuotteisiin. Vanhemmissa koneissa voi vielä esiintyä käsityönä tehtyjä äänenvaimentimia, joissa villareunat hapsottavat reikäpeltien leikkauspintojen väleistä.
Näissä vaimentimissa reikäpellin takana ei ole yleensä huopaa, kangasta tai muuta kuituja
sitovaa käsittelyä. Uudesta mineraalivillaisesta äänenvaimentimesta, joka on hyvälaatuinen ja
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vielä vahingoittumaton ei välttämättä heti alkuun irtoa kuituja, vaikka pintojen suojauksessa
olisikin puutteita. Vanhetessaan ilmavirtausten ja tärinän samalla kuormittaessa mineraalivillaa kuitujen irtoaminen voi lisääntyä vähitellen muodostaen materiaalista kuitulähteen. Äänenvaimentimet suunnitellaan kestämään ilmanvaihtojärjestelmän eliniän, mutta kun äänenvaimennusmateriaali alkaa hajoamaan, on äänenvaimentimen käyttöikä lopussa, ellei vaimentimelle tehdä korjaavia toimenpiteitä.

Kuva 8. Peltisepän käsityötaidonnäytteenä tekemä tuloilmakammion äänenvaimennin voi
olla osasyynä sisäilmassa todettuun kuituongelmaan.
Ilmanvaihtojärjestelmään on voitu tehdä jo aiemmin kuitukorjauksia, jotka eivät ole onnistuneet tai joiden kestoikä on ylitetty. Kuitulähteitä on esimerkiksi voitu pinnoittaa eri käsittelyaineilla, jotka hilseilevät eikä kuituja sitovaa vaikutusta enää ole. Kuitujen irtoamista on voitu
yrittää estää myös suojaamalla kuitulähteitä esimerkiksi muovilla, lasikuituhuovalla tai jopa
pellityksin, kuitenkaan ottamatta huomioon reunojen kautta irtoavia ilmanvaihtoon pääseviä
kuituja. Suojausten asennuksissa voi lisäksi olla kiinnityspuutteita, joiden seurauksena suojaukset ovat irronneet ilmavirtausten vaikutuksesta. Korjausten toimimattomuuteen voi olla
syynä myös se, että ilmanvaihtokanavien nuohouksen yhteydessä äänenvaimentimia suojaavat pinnat on rikottu käyttämällä soveltumatonta puhdistusmenetelmää.
Ilmanvaihtojärjestelmään on voinut kulkeutua mineraalivillakuituja rakennusvaiheessa, kun
suojaukseen ja työtapoihin ei ole kiinnitetty riittävästi huomiota. Kuituja voi tämän seurauksena olla runsaastikin kanavistossa, vaikka muita kuitulähteitä järjestelmässä ei olisikaan.
Myös kanavien tulppauksessa on joskus käytetty mineraalivillaa, josta voi irrota kuituja ilmanvaihtojärjestelmään.
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3.2

Pintojen äänenvaimennusmateriaalit

Tehdyissä sisäilmatutkimuksissa yhtenä kuituongelmia aiheuttavana tekijänä ovat nousseet
esille akustiikkalevyt (Lappalainen ym. 2003). Mineraalivillaiset äänenvaimennukseen tarkoitetut akustolevyt on käyttöpinnaltaan pinnoitettu normaalisti kankaalla, yleensä kuitukankaalla, josta mineraalikuidut eivät pääse läpi. Levyjen reunoja ja kiinnityspinnaksi tarkoitettua takapintaa ei kaikissa akustointituotteissa ole kuitenkaan suojattu kuitujen irtoamisen varalta. Tällaiset reunoiltaan suojaamattomat levyt on suunniteltu listoitettavaksi reunoiltaan.
Myös alaslaskuissa on käytetty näitä reunoiltaan ja yläpinnastaan suojaamattomia akustolevyjä. Tilojen painesuhteiden vaihdellessa esimerkiksi ikkunoita ja ovia avattaessa akustolevyt
voivat liikkua hieman paikoillaan, jolloin reuna-alueilta kuten levyn taustastakin voi irrota
kuituja. Akustolevytyksen alapinnassa on tällaisissa tapauksissa usein nähtävissä irronneita
mineraalivillahöytyviä. Vanhemmissa asennuksissa kantavien reunalistoitusten sovitukset
akustolevytyksiin ovat puutteellisia, jolloin listoituksen ja levyn reunaan saattaa jäädä rakoja.

Kuva 9. Valaisimia asennettaessa on leikatusta akustolevyn reunasta jäänyt puuttumaan reunalistoitus tai muu suojaava käsittely.
Kattoon liimattuihin ja alaslaskun akustiikkalevytyksiin tehtäviä läpivientejä sekä laite- ja
valaisinasennuksia varten joudutaan usein leikkaamaan aukkoja. Leikkausreunat jäävät usein
suojaamatta kokonaan. Akustolevytykset ja erityisesti niiden villakuitujen suojana olevat lasikuitukankaat rikkoutuvat iskun voimasta, jolloin rikkoutuneesta kohdasta voi irrota kuituja.
Rikkoutuneet levyt ovat usein pitkäänkin paikallaan, ennen kuin niille tehdään toimenpiteitä.
Akustolevytyksen kuitusuojausten puutteet korostuvat, kun niihin osuu joku ilmavirtaus, esimerkiksi tuloilmalaitteesta tuleva ilmasuihku, jolloin kuidut voivat irrota puutteellisesti suojatuista materiaaleista. Myös alaslaskuissa kulkevien tuloilmakanavien vuotojen aiheuttamat
ilmavirtaukset voivat vaikuttaa niin akustolevytyksen kuin muidenkin alaslaskun mahdollis24

ten kuitulähteiden vaikutuksiin sisäilmalle. Pahimmillaan ilmavirtaukset voivat tällöin suuntautua alaslaskurakenteesta sisätiloihin päin. Joissain harvinaisemmissa ratkaisuissa on tuloilma tarkoituksella johdettu alaslaskurakenteeseen. Oma vaikutuksensa on myös alaslaskuissa tehtävillä huolto- ja asennustöillä, joiden yhteydessä levyt ja niiden reunat rikkoutuvat
helposti. Avausten yhteydessä myös alaslaskuun kertynyt pöly ja kuidut leviävät helposti
sisäilmaan.
Alaslasketuissa kattorakenteissa on käytetty myös rei’itettyjä peltikasetteja, joissa on yläpuolella yleensä muoviin pakattu mineraalivillaeriste vaimentamassa ääntä. Muovit ovat usein
rikkoutuneita ja kasettien päissä villapinnat ovat avoimina. Kasettikattoa avattaessa esimerkiksi huoltotöiden yhteydessä villakuituja voi levitä tiloihin.

Kuva 10. Peltikasettikatossa mineraalivillaa on käytetty muovipussilla suojattuna äänenvaimennukseen.
Mineraalivillaisia akustointilevyjä on käytetty joskus ilmoitustauluina. Kun ilmoitustaulujen
pinnan kuitukankaaseen kiinnitetään nastoilla tai muilla kangaspinnan rikkovilla kiinnikkeillä
papereita, kuiduilta suojaava pinta rikkoutuu ja kuituja voi päästä sisäilmaan. Kuidut leviävät
tällaisessa tapauksessa lähinnä lähellä oleville tasopinnoille sekä toisaalta ilmoitustaulua käsiteltäessä esimerkiksi käsiin.
3.3

Muut kuitulähteet

Ilmanvaihtokanavien, lämmitysputkistojen sekä vesi- ja viemäriputkien eristeenä on käytetty
mineraalivillaeristeitä. Eristeiden tarkoituksena on toimia putkissa ja kanavissa äänen-, lämmön- tai paloeristeinä. Eristetyt putket kulkevat usein putkikoteloissa tai alaslaskuissa, joissa
on yleensä myös ilmayhteyksiä sisäilmaan.
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Putkieristeiden suojauskäytännöt vaihtelevat. Nykyisellään käytettävissä on usein valmiita
putkieristykseen tarkoitettuja tuotteita, joissa pinnoitemateriaali on valmiina kiinni mineraalivillaeristeen pinnassa. Putkieristysten suojauksessa esiintyy kuitenkin varsin paljon puutteita.
Usein toimisto- ja koulurakennusten alaslaskuissa ja putkikoteloissa kulkevien ilmanvaihtokanavien eristyksiä ei ole suojattu lainkaan. Suojattujen kanavien osalta esiintyy puolestaan
rajapintojen epätiiveyksiä ja huoltotöiden yhteydessä suojausten pinnat ovat usein myös rikkoutuneet. Huoltoluukkujen kohdilla eristeiden suojausta ei ole yleensä toteutettu niin, että
luukun avaaminen pöllyttämättä mineraalivillaa samassa yhteydessä olisi mahdollista. Villakuidut voivat tällöin levitä sekä sisäilmaan että avattuun ilmanvaihtokanavaan. Putkikuiluissa ilmavirtaukset voivat olla savupiippuvaikutuksen vuoksi hyvinkin voimakkaita levittäen
kuituja koko rakennukseen.

Seinien ja välipohjien läpivienneissä käytetyt mineraalivillaeristeet voivat toimia yhtenä sisäilman kuitulähteenä. Eristeen tarkoituksena on usein toimia palo- tai ääneneristeenä läpiviennin kohdalla. Johtojen ja kaapeleiden läpivientien tiivistyksissä seinissä, välipohjissa ja
yhteyksissä alaslaskuihin näkee usein mineraalivillaeristeitä, jotka ovat yleensä myös ilmavirtausten mukanaan kuljettamien epäpuhtauksien tummentamia. Ilmanvaihdon tuloilmalaitteiden läpivientejä huonetiloihin on myös tiivistetty mineraalivillalla. Joissain tapauksissa tiivistemateriaalista on voinut irrota kuituja tuloilmalaitteen ilmavirtauksen mukana sisäilmaan.
Myös väliseinien ääneneristykset voivat toimia kuitulähteenä huonosti suojatuissa läpivienneissä.
Ulkoseinien ja yläpohjan lämmöneristyksissä käytetyistä materiaaleista voi päästä sisäilmaan
kuituja, jos rakenteet eivät ole ilmatiiviitä. Ilmanvaihdon ollessa sisätiloissa lisäksi voimakkaasti alipaineinen, kuitujen kulkeutuminen ilmavuotojen mukana on mahdollista.
Rakennus- tai korjaustyön aikaisen pölynhallinnan ja loppusiivouksen puutteet niin huonetiloissa kuin alaslaskuissakin voivat jättää jälkeensä kuitulähteen, joka vaikuttaa sisäilman laatuun. Pölyyn kertyneet kuidut voivat sopivien ilmavirtausten vaikutuksesta levitä sisäilmaan
ja edelleen käytössä oleville huonepinnoille. Lisäksi on syytä muistaa, että kuituja voi levitä
tiloihin myös normaalien huoltotoimien yhteydessä ja esimerkiksi ilmanvaihtokanavia nuohottaessa, ellei asiaan kiinnitetä huomiota työn aikana.
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4

KUITUONGELMAN KARTOITUS

Kun rakennuksen sisäilmassa epäillään esiintyvän kuituihin liittyviä ongelmia, on rakennuksessa syytä tehdä kuituongelman kartoitus. Kuituongelmaa ei sinänsä voida tunnistaa varmuudella koetuista oireista, mutta jos kohteessa esiintyy kuituongelmakohteissa tavanomaisia
oireita kuten silmien ja ihon kutinaa ja punoitusta, ylähengitysteiden ärsytystä ja mahdollisesti äänen menetyksiä, kyseessä saattaa olla kuituongelma. Ongelmakohteissa esiintyy useimmiten epäilyjä myös muista sisäilmaongelmien aiheuttajista, joiden mahdollisuutta tutkitaan
kuituongelman selvityksen rinnalla. Kuituongelmaa tutkittaessa on aina harkittava tapauskohtaisesti, kuinka sitä ryhdytään selvittämään. Seuraavassa on esitetty yleisiä periaatteita siitä,
mitä kartoituksessa tulee ottaa huomioon.
4.1

Kuitumittaukset

Ennen suoritettavaa kuitukartoitusta mahdollisen kuituongelman laajuuden ja olemassaolon
toteamiseksi voidaan tehdä mittaukset, joissa selvitetään, esiintyykö tiloissa poikkeavassa
määrin kuituja. Mikäli kuitujen olemassaolon suhteen on jo vahva epäilys, esimerkiksi kuituihin ja kuitulähteisiin viittaavia näköhavaintoja, tällaisessa tapauksessa mittaukset antavat
lähinnä vahvistusta kuitujen olemassaololle sisäilmassa. Mittausten avulla voidaan arvioida
mahdollista korjaustarvetta vertaamalla tuloksia annettuihin viitearvoihin. Mittaustulokset
ovat luonnollisesti myös konkreettinen mittari tilojen käyttäjille, joille voidaan tulosten perusteella osoittaa mahdollinen kuitujen vaikutus koettuun sisäilman laatuun.
Kuitumittausten tavoitteena on selvittää, kuinka paljon sisäilmassa on kuituja. Parhaiten sitä
voidaan arvioida kahden viikon laskeumanäytteillä. Kertymäpölystä otettavat näytteet kuvaavat tasopinnoille pidemmän ajan kuluessa kertyneiden kuitujen määrää, johon vaikuttavat
sisäilman kuitupitoisuuden lisäksi olemassa olevat kuitulähteet ja siivouksen riittävyys. Kertymäpölystä otetuista näytteistä saadaan myös nopeasti tulokset, joiden perusteella voidaan
ryhtyä tarvittaessa toimenpiteisiin. Mittauksia suositellaan tehtäväksi seuraavasti:
1) Tasopintojen kuitupitoisuudet mitataan 14 vrk pölylaskeumasta teippimenetelmällä
2) Kuitujen kertymät mitataan harvoin siivotuilta pinnoilta teippimenetelmällä
3) Kuitujen laatu selvitetään tasopinnoilta harvoin siivotuilta pinnoilta otettavista pyyhkäisynäytteistä.
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Näytemäärät ja näytteenottokohdat on aina valittava tutkittavan kohteen mukaisesti. Mittauksiin voidaan samalla yhdistää tilojen ja ilmanvaihdon puhtauden tutkimuksia. Mittausten yhteydessä tehdään myös havaintoja mahdollisista kuitulähteistä kuitukartoitusta silmälläpitäen.
Pölykertymistä otetaan näytteet harvoin siivotuilta pinnoilta kuten valaisimien ja kaappien
päältä aina mielellään vähintään kolmesta huonetilasta, mutta kuitenkin sellaisista tiloista,
joista mitataan kuitupitoisuudet myös 14 vrk laskeumasta. Myös laskeumanäytteitä tulisi
ottaa vähintään kolmesta tilasta, mutta kohteen ollessa laaja, näytteitä on hyvä ottaa esimerkiksi 5-10 kpl. Näytteenottokohdan valinnassa on syytä varmistaa, että huonetilassa ilmavirtausten mukana kulkeutuvat kuidut laskeutuvat kyseiselle tasopinnalle. Paikan arvioinnissa
voi käyttää tarvittaessa esimerkiksi merkkisavuja. Näytteenottopaikka tulisi lisäksi valita niin,
etteivät käyttäjistä mahdollisesti aiheutuvat häiriöt vaikuta tulokseen. Käyttäjien hyvä ohjeistus laskeuma-alustojen suhteen vähentää virhemahdollisuuksia.

Kuva 11. Kahden viikon laskeumanäytteen keräys petrimaljan kannelle.
Huonetilojen näytteenottoa kohdennettaessa on syytä ottaa näytteitä luonnollisesti tiloista,
joissa esiintyy sellaista oireilua, jonka voidaan epäillä liittyvän kuituihin. Lisäksi on hyvä
ottaa näyte ainakin yhdestä tilasta, jossa oireilua ei esiinny lainkaan. Kuitujen laatumääritykset pyyhintänäytteillä tehdään vastaavilta tasopinnoilta kuin pitkäaikaisesta pölykertymästä
tehdyt kuitupitoisuusmittaukset.
Jos mittauksissa selviää, että tasopintojen 14 vrk laskeuman kuitupitoisuudet ylittävät viitearvot (> 0,2 kuitua /cm2), mahdolliset lähteet on selvitettävä tekemällä kuitukartoitus sekä ryhtyä tämän jälkeen tarvittaviin toimenpiteisiin kuitukertymän pienentämiseksi.
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Myös tuloilmakanavien kuitupitoisuudet voidaan määrittää teippimenetelmällä ilmanvaihtokanavistossa esiintyvien poikkeamien arvioimiseksi. Kartoitustarvetta voidaan arvioida ilmanvaihtojärjestelmän valmistumisvuoden ja järjestelmälle aiemmin tehtyjen korjaustoimenpiteiden mukaan. 1970-1990 -luvuilla valmistuneissa järjestelmissä kuituongelmia voidaan
pitää hyvin todennäköisinä, kun taas 2000-luvulla valmistuneissa ilmanvaihtolaitteistoissa
kuituihin liittyvät ongelmat ovat jo harvinaisia. Tuloilmakanavien näytteet otetaan runkokanavista kultakin ilmanvaihdon palvelualueelta kohdistaen näytteenotto suoralle putkiosuudelle tarkastusluukkujen sijainnit luonnollisesti huomioon ottaen. Näyte on otettava näytteenottoaukosta katsoen tuloilman tulosuunnasta päin.

Kuvat 12 ja 13. Teippinäyte otetaan kanavan alaosan sisäpinnasta. Näytteitä voidaan ottaa
myös tuloilmalaitteiden pinnoilta.
Ilmanvaihtokanavien sisäpintojen kuitupitoisuuksien tulisi olla alle 10 kuitua/cm², mikä alittaa Työterveyslaitoksen ohjealueen arvon. Mikäli kuitupitoisuudet ylittävät tämän, on syytä
tehdä tarkempi tarkastelu kuitulähteiden varalta. Myös edellisen ilmanvaihtokanaviston puhdistusajankohdan vaikutus on otettava huomioon tulosta arvioitaessa. Ilmanvaihtokanaviston
osalta korjaustarvetta voidaan arvioida ennen kuitukartoitusta myös tuloilman kuitupitoisuuden mittauksella.
Kuitukartoitus voidaan jakaa kahteen eri osa-alueeseen eli ilmanvaihdon kuitukartoitukseen
ja sisätilojen kuitukartoitukseen.
4.2

Ilmanvaihdon kuitukartoitus

Lähtökohtana ilmanvaihdon kuitulähteiden kartoituksessa ovat ilmanvaihdon suunnitelmapiirustukset ja mahdolliset muut työn toteutuksesta olemassa olevat dokumentit kuten esimerkiksi asennuspöytäkirjat. Suunnitelmista on tarkastettava sekä alkuperäiset suunnitelmat että
ilmanvaihdon muutosten yhteydessä laaditut suunnitelmat. Suunnitelmista kartoitetaan ää29

nenvaimentimien sijainnit

ja

käytetyt

äänenvaimennusmateriaalit

sekä

päätelaittei-

den/paineenalennuslaatikoiden tyypit. Lisäksi tarkastellaan suunnitelmissa esitettyä kanavaeristysten toteutusta mahdollisten ongelmakohtien varalta. Ilmanvaihtojärjestelmästä on selvitettävä myös tehdyt huoltotoimenpiteet sekä mahdolliset aiemmin tehdyt kuitukorjaukset.
Ilmanvaihtojärjestelmän virtausnopeudet ovat suurimmat lähellä ilmanvaihtokonetta: näillä
alueilla myös kuitujen irtoamisen riski mineraalivillamateriaaleista on suurimmillaan
Suunnitelmista paikannetut äänenvaimentimet käydään tarkastamassa visuaalisesti paikan
päällä. Ilmanvaihtokoneessa oleviin vaimentimiin pääsee yleensä kohtuullisella työmäärällä
käsiksi, mutta kanavaäänenvaimentimet voivat olla sijoitukseltaan vaikeasti tavoitettavissapaikoissa eikä niiden läheisyydessä ole välttämättä tarkastusluukkuja, joiden kautta eristeiden
kunnon ja laadun voisi todeta. Jotta kanavavaimentimen kuntoa voisi tarkastella sisäpuolelta,
on joko tehtävä tarkastusluukku putkikanavaan vaimentimen tarkastelemiseksi tai porattava
kanavaan reikä, josta vaimenninta voidaan tarkastella endoskoopin tai fiberoskoopin avulla.
Vaihtoehtoisesti voidaan hyödyntää kanavakuvausta, jolloin saadaan myös muuta tietoa ilmanvaihtojärjestelmän kunnosta. Ääneneristeen materiaali voidaan tarkistaa poraamalla äänenvaimentimen pintaan varovasti reikä, josta materiaali on todettavissa. Porausreiästä on
havaittavissa myös, onko äänenvaimentimen sisäpinnassa reikäpelti ja/tai suojaava huopa tai
kangas.

Kuvat 14 ja 15. Kanavaäänenvaimentimia alaslaskurakenteissa, vaimentimien kuntoa ja vaimenninmateriaaleja ei näissäkään tapauksissa pääse tarkastamaan tarkastusluukkujen puuttuessa.
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Kuvat 16 ja 17. Kanavaäänenvaimentimen sisällä mineraalivillat on peitetty reikäpellillä.
Äänenvaimennusmateriaali voidaan selvittää vaimentimeen ulkopuolelta poratun reiän kautta.
Ilmanvaihtokonehuoneen siisteys sekä käytetyissä pintamateriaaleissa ja mahdollisissa läpivienneissä esiintyvät kuitulähteet tarkastetaan. Mikäli ilmanvaihtokonehuoneesta on kulkuyhteys sisätiloihin, on ilmavirtausten suunta tarkastettava merkkisavuin tai paine-eromittauksin. Tuloilmakone, ilmanvaihtokone ja konehuoneeseen liittyvät eristetyt kanavat on syytä
tarkastaa mahdollisuuksien mukaan kokonaan kiinnittäen huomiota niissä esiintyviin epätiiveyksiin kuten reikiin, tarkastusluukkuihin ja liitoskohtiin. Vaikeasti tarkastettavat osat on
syytä tarkistaa kanaviston kuvauslaitteistolla. Tilojen tuloilmalaitteet ja mahdolliset siirtoilmasäleiköt tarkastetaan riittävänä otantana rakennuksesta niissä esiintyvien mineraalivillojen
varalta. Usein törmää tilanteeseen, jossa osa vaimentimista on korvattu kuiduttomilla vaihtoehdoilla, mutta joitakin yksittäisiä villavaimentimia on jäänyt paikoilleen.
Kuitukartoituksessa arvioidaan mahdollisten kuitulähteiden osalta myös niiden korjaus- tai
uusimismahdollisuuksia korjaussuunnitelmien pohjaksi.
4.3

Sisätilojen kuitukartoitus

Rakennuksen sisätilojen kuitulähteet käydään läpi aistinvaraisesti tiloittain. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin tiloihin, joissa kuituja todettiin tasopinnoilla ja niihin, joissa oireilua
esiintyy eniten. Havainnot merkitään pohjakuviin.
Kaikista erityyppisistä akustolevytyksistä tarkastetaan käytetyt materiaalit ja pintojen eheys
ja puhtaus. Liimattujen levyjen reunoista tarkastetaan ovatko kaikki reunat listoitettuja tai
reunakäsiteltyjä. Alaslaskurakenteiden osalta selvitetään, ovatko akustolevyjen reunat ja yläpinnat suojattuja.
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Kuvat 18 ja 19. Akustolevyjen reunat ja yläpuolen villapinnat voivat olla suojaamattomia.
Katon alaslaskuista, putkikuiluista sekä putkikoteloista selvitetään, onko mineraalivillaisia
putkieristeitä pinnoittamatta ja esiintyykö pinnoitteissa vaurioita sekä ovatko pinnoitteiden
saumakohdat tiiviitä. Kartoituksessa on otettava huomioon, että metalliritilöistä tehdyt alaslaskut ovat avoimia ja päästävät levytettyjä alaslaskuja herkemmin eristeistä irtoavat kuidut
sisäilmaan. Akustolevyillä tai muilla pinnoitettujen alaslaskujen sekä putkikuilujen osalta on
syytä tarkastella myös ilmavirtauksien suuntia sisäilmaan nähden esimerkiksi merkkisavuilla.
Pitkäaikaisia paine-eromittauksia voidaan myös hyödyntää kuitujen kulkeutumisen arvioimiseksi. Alaslaskuissa esiintyy usein myös sinne rakennustyön yhteydessä jääneitä villalevyjä, jotka kartoituksessa on syytä ottaa huomioon. Erityistä huomiota tulisi kiinnittää ilmanvaihdon tarkastusluukkujen sekä tarkastusta ja säätöjä vaativien laitteiden kohdilla esiintyviin
mineraalivillakuitulähteisiin, joista huoltotöiden ja normaalien tarkastusten yhteydessä irtoavat kuidut pääsevät sisäilmaan.
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Kuva 20. Ilmavirtaukset alakatosta ja ulkoseinärakenteista voidaan todeta esimerkiksi merkkisavun avulla.

Kuvat 21 ja 22. Alakattorakenteissa voi olla rakennustyön jäljiltä mineraalivillalevyjä. Alaslaskurakenteiden yläpuolella esiintyy myös yläpohjan epätiiveyksiä.
Väliseinissä esiintyvien läpivientien toteutukset käydään läpi ja niissä esiintyvät vapaat mineraalivillat kartoitetaan. Myös välipohjien putki- ja johtoläpiviennit käydään läpi, mm. sähköja ryhmäkeskukset.
Ulkoseinien ja yläpohjan eristeiden laatu selvitetään ja mahdolliset ilmavuodot tarkistetaan.
Lisäksi tarkistetaan mittaamalla ovatko sisätilat alipaineisia ulkovaipan yli. Mikäli ulkovaipassa epäillään esiintyvän epätiiveyksiä, niitä tarkastellaan yleensä muiden tutkimusten yhteydessä kuin kuitukartoituksessa. Ulkovaipan epätiiveydet ja niiden toimiminen mahdollisena kuitulähteenä on kuitenkin otettava kuitukartoitusta tehtäessä huomioon.
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4.4

Korjaustarpeen arviointi

Aistinvaraisessa tarkastelussa voidaan todeta mahdolliset kuitulähteet, muttei niistä todellisuudessa irtoavien kuitujen määrää tai merkitystä sisäilmalle. Mikäli mittaukset osoittavat,
ettei kuituja ole todettavissa sisäilmassa, on potentiaaliselle kuitulähteelle tehtävät toimenpiteet harkittava huolella. Turhia kuitukorjauksia ei ole syytä lähteä tekemään varmuuden
vuoksi, mutta myös mahdollisten kuituongelmien synty on ennakoitava ja ehkäistävä. Harkinnassa on otettava huomioon sekä taloudelliset että käytännön seikat.
Ilmanvaihdossa suojaamattomat mineraalivillakuidut ovat aina mahdollisia kuitulähteitä, joten niiden korjaaminen on suositeltavaa: ellei ongelmia ilmene vielä tällä hetkellä, korjaamalla voidaan ehkäistä niiden syntyminen ehkä kokonaan. Uusista ja ehjistä mineraalivilloista
irtoaa vielä vähän mineraalikuituja, vaikka niistä puuttuisikin suojaava kerros. Vanhojen ja
huonokuntoisten äänenvaimenninmateriaalien kohdalla on aina syytä tehdä korjaustoimenpiteitä.
Ilmanvaihdon kuitulähteiden osalla toinen tärkeä korjauskohde ovat näkyvillä olevat kuitulähteet mm. läpivienneissä, akustolevyissä ja ilmoitustauluissa, joissa kuitujen irtoamisen
riski on ilmeinen. Näille tehtävät korjaustoimenpiteet ovat yleensä myös melko hyvin toteutettavissa.
Sellaisten poissa näkyviltä olevien kuitulähteiden, joista ei voida osoittaa olevan ilmavirtauksia sisäilmaan, korjaustarve ei ole välitön. Korjausten tekemiseen ja aikatauluun vaikuttavat
luonnollisesti rakennuksessa tehtävät mahdolliset muut toimenpiteet, joiden yhteyteen voidaan sopivasti ajoittaa vähemmän kiireellisiä korjaustoimenpiteitä.
5

SISÄILMAN KUITUKORJAUSMENETELMÄT

Ennen kuitukorjausta on aina ensin selvitettävä, millainen kuituongelma kohteessa on, mistä
kuidut ovat peräisin sekä kuinka laajoja korjaustoimia on tarpeen tehdä. Jo kuitukartoituksen
yhteydessä on hyvä arvioida mahdollisia korjaukseen soveltuvia menetelmiä kohteessa.
Kuitukorjausten tavoitteena on estää kuitujen kulkeutuminen sisäilmaan. Kuitukorjaustavat
voidaan jakaa seuraavasti:
-

vanhojen mineraalivillamateriaalien korvaaminen paremmilla materiaaleilla,

-

tarpeettomien mineraalivillojen poistaminen,

-

mineraalivillapintojen peittäminen kuituja läpäisemättömällä materiaalilla,
34

-

mineraalivillamateriaalien pinnoittaminen,

-

mineraalivillapintojen käsittely kuituja sitovalla aineella,

-

mineraalivillakuitujen poistaminen siivoamalla ja

-

ilmanvaihtokanavien puhdistaminen.

Mineraalivillamateriaalien korvaaminen uusilla materiaaleilla tai poistaminen ovat riskittömimmät tavat korjata todettu kuituongelma. Menettelytavassa tarpeettomat mineraalivillamateriaalit poistetaan kokonaan ja tarpeelliset korvataan uusilla materiaaleilla, joista ei irtoa
haitallisessa määrin kuituja. Menetelmässä saatetaan joutua käyttämään tukitoimina pinnoittamista tai kuitujen sitomista.
Mineraalivillapintojen peittämisellä ja pinnoittamisella tarkoitetaan materiaalin päälle asennettavaa tai levitettävää tuotetta (esim. pellitys tai maalaus), joka toimii eristemateriaalin kuidut kapseloivana pintana. Pinnoitteet muodostavat kalvopinnan mineraalivillaeristeen pinnalle.
Sidonta-aineilla sidotaan mineraalivillan pintaosassa esiintyvät kuidut siten, etteivät ne irtoa
ilmavirtausten tai mekaanisen rasituksen seurauksena. Sidonta-aineet eivät muodosta kalvoa
eristeen pintaan.
Kuitukorjausmenetelmän valintaan vaikuttaa erityisesti millainen kuitulähde on kyseessä.
Kyse on pitkälti korjauksen kustannuksista, mutta myös järkevän ja soveltuvan toimintatavan
valinnasta. Kuitulähteen laajuus on myös yhtenä tekijänä mietittäessä, millaisiin toimenpiteisiin ryhdytään.
Kuituongelman ratkaisemisessa olennaisessa osassa ovat myös tilojen puhtaanapito ja siivous, erityisesti kuitukorjausten jälkeen.
5.1

Ilmanvaihtojärjestelmän kuitukorjaukset

Kuituja esiintyy aina ilmanvaihtokanavistossa, vaikka ilmanvaihtokanavissa ei olisikaan käytetty mineraalivillamateriaaleja. Syynä tähän on se, että ilmanvaihtotuotteiden valmistuksessa
sekä rakennustyössä mineraalivillakuitumateriaaleja käsitellään jollain tavoin lähes aina. Kuitujen poistaminen kanavistosta täydellisesti on erittäin vaikeaa. Kuidut tarttuvat kanavan pintaan sen ollessa hieman öljyinen tai sähköisesti varautunut, peltikanavien saumoihin tarttuu
kuituja ja suorakulmaisten kanavien kulmauksiin jää helposti vielä puhdistuksenkin jälkeen
kuituja.
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Ilmanvaihtojärjestelmän kuituongelmat liittyvät useimmiten äänenvaimennusmateriaaleissa
esiintyviin kuitulähteisiin. Niiden kunnostamista on käsitelty vuonna 2006 ilmestyneessä Ilmanvaihdon parannus- ja korjausratkaisut osassa 2 Suunnittelu ja toteutusohjeet, johon sisältyy osana Äänenvaimentimien kunnostus (Asikainen ym. 2006). Äänenvaimentimien puhdistuksessa tulee noudattaa valmistajan niille ilmoittamaa sopivaa puhdistusmenetelmää. Vääränlaisella puhdistustavalla äänenvaimentimien pinnat voivat rikkoutua vapauttaen mineraalivillaa sisältävistä vaimenninmateriaaleista kuituja ilmanvaihtojärjestelmään. Mitä huonommin suojattu tai hauras äänenvaimenninmateriaali on, sitä suurempi on vaurioitumisen todennäköisyys puhdistettaessa. Ongelmallisimpia puhdistuksen kannalta ovat äänenvaimentimet,
joihin ei puhdistuksen yhteydessä päästä käsiksi. Vaimentimille mahdollisesti tehdyt kuitukorjaustoimet voivat myös asettaa omia rajoituksiaan puhdistusmenetelmille.
Ilmanvaihtokanavien lämmöneristysten sekä palosuojausten eristysten puutteet eivät aina liity
suoranaisesti ilmanvaihtokanavien sisäpuolisiin, ilmavirtauksille alttiisiin osiin, joten niitä on
käsitelty ilmanvaihtokonehuoneisiin liittyvien kuitulähteiden tapaan kohdassa 4.3 Sisätilojen
kuitukorjaukset.
Ennen ilmanvaihtojärjestelmälle tehtäviä kuitukorjauksia on suunniteltava työn toteutus ja
aikataulu. Ilmanvaihtokone on aina suljettava korjausten ajaksi, joten korjaustyöt on ajoitettava käytön vaatimusten mukaisesti tai käyttöä on rajoitettava työn ajaksi. Korjaustyöt tehdään usein yöaikaan tai viikonloppuisin.
Sisäilmastoluokituksessa 2008 mainitaan, että ilmanvaihtolaitteiden tiivistemateriaaleista ei
saa erittyä ilmavirtaan terveydelle haitallisia tai ilman laatua huonontavia aineita. Runsasta
kittien käyttöä tulee välttää. Puhtausluokiteltujen tuotteiden valmistuksessa suositellaan käytettäväksi rakennusmateriaalien päästöluokkaan M1 tai M2 luokiteltuja tai muuten emissioiltaan alhaisiksi tunnettuja materiaaleja. Koneen rungon tulee olla pestävissä vedellä ja pintojen tulee olla mahdollisimman sileitä. (Sisäilmastoluokitus 2008) Nämä seikat tulee ottaa
huomioon myös ilmanvaihdon kuitukorjauksia suunniteltaessa.
Ilmanvaihtojärjestelmän kuitukorjausten toteutustavasta riippumatta ilmanvaihtokanavisto on
aina puhdistettava korjaustyön jälkeen. Kun ilmanvaihto kytketään päälle, kuitulähteestä
mahdollisesti irronneet kuidut lähtevät leviämään kanavistoon laajemmin. Kokemusperäisesti
on havaittu, että kuitukorjauksen jälkeen oireilu saattaa jopa lisääntyä, jos ilmanvaihtokanavien puhdistus tai alipaineistus on toteutettu huonosti.
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5.1.1 Mineraalivillamateriaalien vaihto ja poistaminen
Ilmanvaihtojärjestelmässä todettujen kuitulähteiden poisto ja korvaaminen uusilla materiaaleilla on varmin, joskin yleensä myös kallein korjaustapa. Äänenvaimenninmateriaalin vaihto
edellyttää joko koko vaimentimen vaihtoa tai vaihtoehtoisesti materiaalin poistoa vaimentimesta ennen uudella materiaalilla korvaamista.
Äänenvaimentimien purkua aloitettaessa tulee ensin varmistaa, ettei pölyä ja mineraalivillakuituja leviä työn aikana muualle ilmanvaihtojärjestelmään tai sisätiloihin. Epäpuhtauksien
leviäminen kanavassa estetään tulppaamalla ilmanvaihtojärjestelmästä korjattava alue, esimerkiksi korjattavan äänenvaimentimen molemmilta puolilta. Purkutöiden aikana ilmanvaihto tulee olla suljettuna ja alipaineistettuna saneerattavalla alueella. Lisäksi on estettävä epäpuhtauksien leviäminen sisätiloissa korjausalueilta esimerkiksi osastoimalla ja alipaineistamalla tilat sekä tekemällä tarvittavat suojaukset. On myös muistettava, että vanhat villamateriaalit pölisevät yleensä paljon enemmän kuin uudet. Poistetut tuotteet laitetaan jätesäkkeihin,
säkit suljetaan ja kuljetetaan jätteenkeräykseen. Kanavasta ja tiloista, joihin kuituja on purkuvaiheessa voinut levitä, poistetaan kuitupöly imuroimalla HEPA-suodattimella varustetulla
imurilla ennen uusien materiaalien asennustyön aloitusta.
Kanavaäänenvaimentimien kohdalla on äänenvaimenninmateriaalien vaihtoon päädyttäessä
järkevintä poistaa koko äänenvaimennin katkaisemalla kanavat molemmin puolin äänenvaimenninta ja asentamalla uusi äänenvaimennin tilalle. Pyöreiden kanavavaimentimien osalla tämä on käytännössä ainoa tapa vaihtaa vaimenninmateriaalit uusiin. Ilmanvaihtokoneeseen ja suorakaiteen muotoisiin kanaviin tehtyjä äänenvaimenninmateriaaleja uusittaessa joudutaan yleensä ensin poistamaan mahdolliset reikälevytykset ja suojakankaat, jonka jälkeen
voidaan poistaa itse mineraalivillamateriaalit. Ilmanvaihtokoneen tai kanavien vaimenninmateriaaleja poistettaessa voi vanhoja alustaansa liimattuja mineraalivilloja jäädä pinnoille tai
vaikeasti saavutettaviin paikkoihin. Nämä materiaalit, joita ei jostain syystä saada riittävällä
varmuudella poistettua, on pinnoitettava tai sidontakäsiteltävä ennen uusien materiaalien
asennusta. Vaikeasti tavoitettavien paikkojen kohdalla maaliruiskulla levitettävä sidonta-aine
on yksi mahdollinen vaihtoehto. Pääperiaatteena on kuitenkin materiaaleja vaihdettaessa pidettävä, että kaikki poistettavaksi tarkoitettu materiaali myös poistetaan.
Uusia vaimenninmateriaaleja asennettaessa ilmanvaihtojärjestelmään on huolehdittava siitä,
että vaimenninmateriaalit kiinnitetään alustaansa riittävän hyvin. Ilmavirtaukset repivät pa37

himmassa tapauksessa huonosti kiinnitetyt materiaalit irti, jolloin irronneet vaimenninmateriaalit voivat estää ilmavirtauksia kanavassa. Materiaalit kiinnitetään alustaansa liimaamalla
käyttäen vähäpäästöistä liimaa ja kiinnitys varmistetaan lisäksi mekaanisin kiinnikkein.
Uusien äänenvaimentimien tulee täyttää nykyiset laatuvaatimukset. Korvaavana äänenvaimentimena voidaan käyttää joko Sisäilmasto 2008 mukaisen testauksen läpäissyttä mineraalivillakuituja sisältävää vaimenninta tai vaihtoehtoista kuidutonta vaimenninmateriaalia
kuten polyesteriä sisältävää äänenvaimenninta. Äänenvaimentimia tai äänenvaimennusmateriaaleja uusittaessa on otettava huomioon suunnitelmien mukaiset äänenvaimennustasot eli
uuden vaimentimen tulee vaimentaa ääntä vähintään yhtä tehokkaasti kuin alkuperäisen.
Vaimennustasoa voidaan korjausvaiheessa tarvittaessa parantaa nykyisestä.
Vanhoissa ilmanvaihtojärjestelmissä on tuloilmakanaviin joskus sullottu mineraalivillaa sellaisenaan ilmanvaihdon äänien vaimentamiseksi. Tällaiset materiaalit poistetaan kanavista ja
äänenvaimennusta parannetaan tarvittaessa asentamalla uusia kanavaäänenvaimentimia. Ongelmana tällaisia suunnitelmista poikkeavia äänenvaimennusratkaisuja korjattaessa on, että
niiden paikantaminen voi olla hankalaa. Materiaalien poistaminen voi myös muuttaa ilmavirtoja paljonkin aiemmasta.
Tuloilmalaitteiden paineentasauslaatikoissa ja siirtoilmasäleiköissä käytetyt mineraalivillamateriaalit ovat yleensä helposti poistettavissa. Näissäkin on varmistettava kaikkien kuitumateriaalien poistaminen ennen korvaavien materiaalien asennusta. Vaihtoehdot uusiksi materiaaleiksi ovat samoja kuin kanaviston äänenvaimennuksessa käytetyt. Monesti korjauksissa
on hyvä harkita vanhojen tuloilmalaitteiden uusimista ilmanjaon parantamiseksi, jolloin myös
mahdolliset kuitulähteet poistuvat.
Vanhat mineraalivillamateriaalit korvataan vaihdettaessa usein kuiduttomiin polyesteristä
valmistettuihin äänenvaimennusmateriaaleihin. Tämä on mahdollinen ratkaisu suorakaiteen
muotoisten äänenvaimentimien osalta, joissa voidaan käyttää levymäisiä vaimennusmateriaaleja. Suojaavat reikäpellitykset poistetaan tällöin kanavasta. Polyesterin äänenvaimennuskyky on heikompi kuin mineraalivillan mikä on otettava huomioon korjaustyössä. Polyesterin ja
mineraalivillan äänenvaimennuseroa tasaa se, että polyesteriä ei tarvitse suojata reikäpellillä
kuten vanhoja mineraalivillamateriaaleja. Korvaavia mineraalivillamateriaalista valmistettuja
vaimenninmateriaaleja on myös käytettävissä. Tarjolla on mm. vahvalla lasikuitukankaalla
pinnoitettuja levyjä ja äänenvaimennuselementtejä, jotka ovat mekaanisesti puhdistettavissa
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esimerkiksi nailonharjauksella. Myös kevyemmin lasikuituhuovalla pinnoitettuja tuotteita on
olemassa. Käytettäessä näitä pinnoitettuja mineraalivillamateriaaleja, on noudatettava erityistä huolellisuutta reunojen ja mahdollisten leikkauspintojen osalta. Valmistajat ohjeistavat
reunojen osalla käytettäväksi listoituksia.
Rakentamismääräyskokoelman osassa E7 Ilmanvaihtotuotteiden paloturvallisuus (2003)
todetaan, että ilmakanavissa, ilmanvaihtolaitteissa ja niiden liitoksissa ja varusteissa voidaan
käyttää vähäisessä määrin myös muita kuin A2-s1, d0-luokan tarvikkeita, jollei tästä aiheudu
vaaraa palotilanteessa. Asuntokohtaisen ilmanvaihtolaitteiston kanavien ja päätelaitteiden
vaimentimina käytetään rakennuksen paloluokasta riippuen vähintään C- tai D-luokan tarvikkeita. Muiden henkilöturvallisuuden kannalta vaativien kohteiden vaimentimina tulevat kysymykseen vähintään B-s1,d0-luokan tarvikkeet. (Paloturvallisuusopas 2012) Polyesteristä
valmistetut tuotteet eivät ole palamattomia kuten mineraalivillat (esimerkiksi tuotemerkin
Acutec paloluokka B-s1-d0, Lindab Oy verkkosivut 2016), mutta niistä aiheutuva palokuorma on kuitenkin suhteellisen vähäinen niiden määrä ilmanvaihtokanavistossa huomioon ottaen. Määräyksen tulkinnassa ja siten myös polyesterin käytettävyydessä ilmanvaihtokanavistossa voi edelleen esiintyä myös kuntakohtaisia eroja.
5.1.2 Mineraalivillapintojen päällystäminen
Ilmanvaihtojärjestelmän mineraalivillapintojen päällystykseen soveltuvan materiaalin tulee
olla niin tiivis, etteivät kuidut pääse siitä lävitse. Materiaalin tulee kestää myös ilmavirtausten
ja paineenvaihteluiden aiheuttamia rasituksia. Materiaalivalinnassa tulee ottaa huomioon
myös materiaaliemissiot, äänitekniset ominaisuudet, lämmöneristävyys, käyttöikä, huoltotarve/huollettavuus sekä kiinnittyvyys päällystettävään materiaaliin. Ilmanvaihtojärjestelmässä
tulevat käytännössä kyseeseen mineraalivillapintojen päällystäminen
-

pellillä,

-

kuituhuovalla tai -kankaalla ja

-

erilaisilla pintaan levitettävillä tuotteilla.

Käytettäessä kalvon tai tiiviin pinnan muodostavaa materiaalia äänenvaimenninmateriaalin
pinnassa äänenvaimennus heikkenee oleellisesti verrattuna tilanteeseen, jossa kuitumateriaalia ei ole päällystetty. Asiaa on käsitelty luvussa 4.2.5. Heikentynyttä äänenvaimennusta joudutaan yleensä korjaamaan lisäämällä järjestelmään uusia äänenvaimentimia (Asikainen ym
2006).
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Pelti soveltuu hyvin kanaviston ja ilmanvaihtokoneen sisä- ja ulkopuolelta toteutettavaan
lämmöneristyksen suojaamiseen. Pellityksen edellytyksenä on, että työhön on käytettävissä
riittävästi tilaa. Pellitykset kasataan osista yleensä melko haasteellisissa olosuhteissa, joten
työhön kuluu usein paljon työaikaa. Korjauksessa on otettava huomioon, että pellin reunat ja
kiinnitysreiät on tiivistettävä tiivistemassalla, jotta niiden kautta ei pääse kuituja sisäilmaan.
Tiivistemassaa käytettäessä on varmistettava, että se on M1-luokiteltua.
Lasikuitukangasta ja -huopaa käytetään teollisesti valmistetuissa äänenvaimentimissa suojaamaan mineraalivillapintoja ja niitä on käytetty myös kuitukorjauksissa. Tässä ratkaisussa
villamateriaalin äänenvaimennusominaisuudet säilyvät ennallaan, mutta ongelmaksi korjaustyössä muodostuvat yleensä villapintojen reunat, joiden suojaaminen kankaalla on vaikeaa.
Mineraalivillan reunat voidaan käsitellä sidonta-aineella ja kankaan reunakiinnitykset tehdä
tiiviiksi mekaanisesti kiinnitettyjen listojen ja tiivistemassan avulla. Kankaan kiinnittämisessä
on oltava erityisen huolellinen, jotta se ei irtoa ilmavirtausten vaikutuksesta. Kankaan suojaksi kiinnitettävällä reikälevyllä voidaan varmistaa kankaan kiinni pysyminen sekä suojata sitä
rikkoutumiselta. Käytettävän lasikuitukankaan /-huovan huokoskoon tulee olla mineraalivillakuitujen halkaisijaa pienempi, jotta kuidut eivät pääse sen läpi.
Äänenvaimennusmateriaalien ja lämmöneristeiden pinnat voidaan käsitellä pinnoitteella, joka
muodostaa suojaavan kalvon mineraalivillamateriaalin pintaan kapseloiden kuidut. Ennen
pinnoituskäsittelyä käsiteltävät pinnat puhdistetaan imuroimalla HEPA-suodattimella varustetutulla imurilla sekä nihkeäpyyhinnällä irtopölyn ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Pinta käsitellään tartunnan varmistamiseksi ensin pohjustusaineella, jonka jälkeen tehdään varsinainen pintakäsittely pinnoitusaineella valmistajan ohjeistuksen mukaisesti. Tuotteet voidaan
yleensä levittää telalla, siveltimellä tai ruiskuttamalla. Pinnoitteella saadaan yhtenäinen ja
saumaton pinta käsiteltävälle pinnalle. Työn laadun tarkastelun helpottamiseksi pinnoitteen
tulisi olla värillistä. Tuotteiden kuivumiseen on varattava riittävästi aikaa ennen kuin ilmanvaihto voidaan laittaa päälle. Tuotteet voivat aiheuttaa aluksi hajuhaittoja, jotka on otettava
huomioon varoaikoja arvioitaessa. Käsiteltyjen kanavaosien alipaineistuksesta ja hyvästä
tuuletuksesta on siten huolehdittava ennen ilmanvaihdon käyttöönottoa. Tuotevalinnassa yhtenä tärkeänä kriteerinä ovat mahdollisimman pienet päästöarvot. Pinnoituskäsittelyjen pitkäaikaiskestävyydestä ilmanvaihtokanavissa ei ole puolueetonta tutkimustietoa. Taulukossa 1
on esitetty tuotteita, joita markkinoidaan tähän käyttöön.
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Taulukko 1. Ilmanvaihtokanavien mineraalivillamateriaalien pinnoitukseen soveltuvia tuotteita.
Tuote

Valmistajan / edustajan ilmoittamia tuotetietoja

Alron kanavapinnoite (maahantuoja ASTQ Vesiohenteinen tuote, joka muodostaa ilOy)
manvaihtokanavan pinnalle ohuen sileäpintaisen kalvon, joka sitoo epäpuhtaudet. Ruiskuttamalla tai sumuttamalla levitettävä tuote
soveltuu käytettäväksi useimmille metalli- ja
muovipinnoille sekä kuitu- ja eristepinnoille.
AsbestGuard (Tikkurila Oy)

Vesiohenteinen tuote, joka soveltuu kuitujen
kapselointiin sisätiloissa asbestisementtipinnoille, asbestilla ruiskutetuille betonipinnoille, akustiikkapaneeleihin ja ilmastointikanavien eristepinnoille.

GrafoTherm (Tikkurila Oy)

Vesiohenteinen kondenssinestopinnoite metallipinnoille, jolla on myös lämmöneristysominaisuuksia. Soveltuu myös mineraalisten
katto- ja seinäpintojen, kuten betoni, tasoite,
tiili, rakennuslevyt jne. maalaukseen sisätiloissa. Käytetään myös ilmastointikanavissa.

5.1.3 Kuitujen sitominen
Mineraalivillakuitujen sitomisella tarkoitetaan tässä mineraalivillamateriaalin käsittelyä aineella, joka sitoo kuidut mineraalivillan pinnasta. Sidonta-aineen tulee olla viskoosisilta ominaisuuksiltaan sellaista, että se tunkeutuu mineraalivillaan pintaa syvemmälle muodostamatta
kalvoa materiaalin pintaan. Maalit eivät tätä vaatimusta yleensä täytä, vaan käyttöön soveltuvat aineet ovat useimmiten ohuempia pohjusteaineita. Tartuntaominaisuuksiltaan sideaineen
tulee olla lisäksi sellaista, että se tarttuu niin lasi- ja vuorivillakuituihin kuin myös peltisiin
kanavaosiin kuten reikäpelteihin. Lisäksi sidonta-aineen on hyvä olla värillistä, jotta voidaan
varmistua siitä, että käsittely on tehty koko käsiteltäväksi tarkoitetulle alueelle. Kuitujen sidonta-aineilla ei ole tarkoituksenmukaista käsitellä koko kanavistoa, vaan käsittely on aina
syytä tehdä kohdennetusti kuitulähteenä toimiviin materiaaleihin. Koska käsittely tehdään
raitista ilmaa sisätiloihin tuovaan järjestelmään, on käsittelyaineen mahdollisista emissioista
oltava tietoisia. Valmistajat ja maahantuojat voivat halutessaan hakea tuotteilleen ilmanvaih41

totuotteiden puhtausluokitusta, jonka myöntää Rakennustietosäätiö RTS sr. Luokitustoiminta
on vapaaehtoista eikä perustu viranomaismääräyksiin (Rakennustietosäätiö verkkosivut
2016). M1-luokitus on merkkinä siitä, että tuote täyttää vähäpäästöiselle tuotteelle asetetut
vaatimukset.
Käytettävän sidonta-aineen tartunnan metallipintoihin tulee olla hyvä, jottei se aikaa myöten
hilseile pois kanavapinnoilta. Ennen käsittelyä varmistetaan puhdistamalla, ettei kanavapinnoilla ole epäpuhtauksia kuten öljyä tai pölyä, jotka estävät aineen tartunnan.

Kuva 23. Sidonta-aineella käsitellystä eristemateriaalista otettu pyyhkäisyelektronimikroskooppikuva, josta nähdään sidonta-aineen tunkeutuminen eristemateriaalin sisälle. (Asikainen
ym. 2006)
Sidonta-aineet soveltuvat käytettäväksi mineraalivillapinnoille, jotka ovat kunnoltaan vielä
vähintään kohtalaisia. Huonokuntoisten äänenvaimentimien mineraalivillapintojen osalta käsittely ei ole pitkäikäinen, koska itse mineraalivilla ei enää tällöin kestä mekaanista rasitusta.
On myös muistettava, että ilmanvaihtokoneissa ilmavirtaukset ja kanavapaineet ovat voimakkaita eivätkä sidonta-aineet välttämättä kestä niiden vaikutusta. Parhaimmillaan sidonta-aineet
ovat kanavaäänenvaimentimien pinnoilla, joissa ilmavirtausten vaikutukset ovat pienempiä.
Kuitujen ja pölyn sidontaan suunnattuja tuotteita on markkinoilla vain muutamia. Yksi Suomessa käytetyistä tuotteista on GrafoSeal, jota valmistetaan nykyisin tuotenimellä ProSeal.
Grafoseal NF / NF Blue ovat uudempia tuotteita, joissa on pyritty kiinnittämään enemmän
42

huomiota päästöihin. Kuitujen sidonta-aineena on käytetty myös saunan puupintojen suojaukseen kehitettyä Supi Saunasuojaa. Tuotetta ei ole suunniteltu tähän sidontatarkoitukseen, mutta
käytännössä tuote on koettu toimivaksi ja tuote on lisäksi M1-luokiteltu. Eri valmistajilla on
myös muita tuotteita, joita käytetään pölynsidontaan ja pohjustusaineena ja jotka voisivat soveltua myös kuitujen sidontaan, mutta tähän käyttötarkoitukseen niistä ei ole tutkittua tietoa.
Ennen kuin uusia tuotteita voidaan käyttää ilmanvaihtojärjestelmissä, on varmistuttava niiden
toimivuudesta sekä materiaalipäästöjen haitattomuudesta.
Taulukko 2. Kuitujen sidontaan ilmanvaihtokanavissa käytettyjä tuotteita.
Tuote / valmistaja

Valmistajan / edustajan ilmoittamia tuotetietoja

ProSeal (aiemmin GrafoSeal) / Tikkurila

Tuote on väritön vesiohenteinen pohjuste.
Sitä suositellaan pohjusteeksi huokoisille ja
imeville pinnoille ennen pinnoitekäsittelyä
ProSeal on tarkoitettu sisäseiniin ja kattoihin. Voidaan käyttää myös pölynsidonta-aineena.

GrafoSeal NF (aiemmin MCF-sealer) / Oy Vesipohjainen pölyn ja kuitujensidonta-aine
Faintend Ltd
akustiikkalevyjen ja äänenvaimentimien pinnoitukseen.
GrafoSeal NF Blue / Oy Faintend Ltd

Vesipohjainen tuote on tarkoitettu erilaisten
kuitujen (asbesti-, mineraalivilla, tms.) ja
pölyjen sidonta-käsittelyihin. Huokoisten
pintojen pohjustukseen ennen pinnoitteen tai
tasoitteen levitystä. Tuotteeseen lisätty väriainetta, jotta voidaan todeta käsitellyn pinnan käsittelyn laajuus.

Supi Saunasuoja / Tikkurila

Kosteiden sisätilojen vesiohenteinen pintakäsittelyaine, joka muodostaa likaa ja vettä
hylkivän pinnan. Sisältää homeenestoainetta,
joka suojaa käsiteltyä pintaa. Soveltuu puu-,
puukuitulevy- ja betonipintojen käsittelyyn.

Kanavavaimentimien käsittelemiseksi äänenvaimentimen molemmin puolin tehdään peltikanavaan tarkastusluukut. Tämä helpottaa vaimentimen käsittelyä kokonaan sidonta-aineella

43

sekä vaimentimen puhdistusta tulevaisuudessa. Sidonta-aineella käsiteltyjä vaimentimia ei
rikkoutumisvaaran vuoksi tule puhdistaa harjaamalla, vaan mieluummin imuroimalla.
Sidontakäsittely tehdään kahteen kertaan siten, että käsittely toistetaan, kun ensimmäinen käsittely on kuivunut. Kuivumisaika riippuu valmisteesta ja on varmistettava tuotteen valmistajalta. Sidonta-aineen käsittelyn jälkeen sen kuivuessa vapautuu yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa hajuhaittoja ja herkimmillä ihmisillä jopa oireilua. Tuotteiden kuivumisen ja vapautuvien
yhdisteiden poistamiseksi on aina varmistettava käsitellyn ilmanvaihtokanavan osan hyvä tuuletus.
Sidontatuotteiden levitys pinnoille tapahtuu maaliruiskulla, telalla tai siveltimellä. Tuotteiden
koostumus voi vaihdella tuotemerkin sisälläkin sen mukaan, millaista levitystapaa käytetään.
Etuna telaamalla tai sivelemällä levitettäessä on, ettei suojaustarve käsittelyaineen leviämisen
varalta ole yhtä merkittävä kuin ruiskutettaessa ja toisaalta voidaan olla varmoja, että kaikki
käsiteltäväksi halutut pinnat tulevat tarkoin käsiteltyä. Ruiskutuksen etuna on puolestaan se,
että levitystyö voidaan tehdä nopeasti ja käsittely on tehtävissä myös vaikeammin tavoitettaviin paikkoihin. Ruiskutus soveltuu yleensä parhaiten kanavaäänenvaimentimien käsittelyyn.
5.1.4

Korjaustavan valinta

Kun kyse on ilmanvaihtojärjestelmästä, jolla on ikää jo kohtalaisen paljon ja mineraalivillaa
sisältävät materiaalit ovat huonokuntoisia ja hauraita, on äänenvaimentimien tai vaimennusmateriaalien vaihto yleensä ainoa kyseeseen tuleva vaihtoehto. Myös havaitut vaurioituneet
materiaalit on pääsääntöisesti syytä uusia. Uusimista puoltaa myös se, etteivät huonokuntoiset
äänenvaimennusmateriaalit enää toimi suunnitellulla tavalla
Kuitulähteiden purkutyön yhteydessä materiaaleja uusittaessa tai poistettaessa vapautuu runsaasti kuituja, mikä on otettava huomioon korjaustyön toteutuksessa. Purkutyön haittapuolena
päällystys- ja sidontakäsittelyihin nähden voidaankin pitää kuitujen leviämistä sisäilmaan ellei
työtä ole puhtaudenhallinnan osalta hoidettu asianmukaisesti. Purkutyö voi aiheuttaa myös
tilojen käytölle pitkäaikaisempia ja laajempia rajoituksia kuin kevyemmät korjausmenetelmät.
Vielä hyvässä kunnossa olevien ja uudehkojen kanavaäänenvaimentimien korjauksessa kevyemmät korjaustavat kuten kuitujen sidontakäsittely ovat vielä toimivia. Ilmanvaihtokoneen
äänenvaimennusmateriaalit ovat voimakkaiden ja pyörteisten ilmavirtausten sekä koneen
mahdollisen tärinän vuoksi kovemman rasituksen alaisia asettaen korjausmenetelmälle korkeamman vaatimustason.
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Sidonta-aineen tai pinnoitteiden käytön kiistattomia etuja ovat edullisuus sekä toteuttamisen
nopeus ja helppous. Käsittely voidaan tehdä paikkoihin, joiden saavutettavuus on muutoin
huono. Haittapuolina ovat epätietoisuus käsittelyn pitkäikäisyydestä ja sidonnan toimivuudesta. Käsiteltyjen äänenvaimentimien puhdistuksessa on noudatettava varovaisuutta ja käsittely
voidaan joutua uusimaan tietyin väliajoin. Myös emissiot voivat ainakin käytön alkuvaiheessa
tuottaa haittoja sisäilmaan.
Ilmanvaihtokanavien äänenvaimentimien kuitukorjauksissa on otettava huomioon korjaustavan vaikutus äänenvaimennukseen. Sidonta- ja pinnoitusaineen vaikutusta äänenvaimennukseen on tutkittu MIV-projektissa, jossa selvitettiin pinnoitteella (GrafoTherm) ja sidontaaineella (GrafoSeal) tehtyjen käsittelyjen vaikutusta vuorivillalevyn äänenvaimennusominaisuuksiin. Kahteen kertaan sidonta-aineella käsitellyn vuorivillamateriaalin äänenvaimennuskyky säilyi samanlaisena verrattuna käsittelemättömään vuorivillaan. Pinnoitetussa levyssä
(2*sidontakäsittely ja 2*pinnoitekäsittely) äänenvaimennusominaisuudet heikkenivät selvästi
yli 200Hz taajuuksilla. (Laine 2005). Äänenvaimennus heikkenee siis merkittävästi käytettäessä pinnoitteita, jotka muodostava kalvon tai suojan äänenvaimennusmateriaalin pinnalle. Esimerkiksi pellitysten, muovien ja maalimaisten pinnankäsittelyaineiden käyttöä tulee välttää,
ellei ääneneristystä paranneta toisaalla muulla tavoin. Pellitys sopii parhaiten lämmöneristysmateriaalien suojaamiseen.
Sidonta-aineiden ohella vanhoja äänenvaimentimia käsiteltäessä tulevat kyseeseen lasikuitukankaan tai -huovan käyttö mineraalivillan päällysteenä. Äänenvaimennusominaisuuksien
voidaan tällöin olettaa pysyvän suunnitellulla tasolla ja kuitujen irtoaminen voidaan estää, kun
huolehditaan myös vaimentimien reuna-alueiden hyvästä suojauksesta. Lasikuitukankaan/huovan asentaminen paikoilleen voi olla kuitenkin varsin työlästä ja lähes samalla vaivalla
voidaan vaihtaa jo koko ongelmia aiheuttava äänenvaimennusmateriaali.
Taulukossa 3 on esitetty ohjeellisia käyttösuosituksia eri kuitukorjausmenetelmille ilmanvaihtojärjestelmässä. Korjausmenetelmän valinnassa on kuitenkin aina otettava huomioon kohdekohtaiset näkökohdat.
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Taulukko 3. Korjausmenetelmien ohjeellinen soveltuvuus ilmanvaihtojärjestelmän kuitukorjauksiin mineraalivillamateriaalin kunnon ja käyttöpaikan mukaan.
Mineraalivillamateriaalien

Uusiminen

Päällystä-

kunto / käyttöpaikka

/ poisto

minen

Pellitys

Pinnoitus

Sidontakäsittely

lasikuitukankaalla
Vaurioitunut

Kyllä

Ei

Ehkä

Ei

Ei

Hyvässä kunnossa

Ehkä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Haurastunut, kuituja irtoaa

Kyllä

Ei

Kyllä

Ei

Ei

Äänenvaimentimet

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Ehkä

Kyllä

Ehkä

Ei

Ei

Kyllä

Tuloilmalaitteet

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei/Ehkä

Lämmöneristeet

Ei / Ehkä

Ei

Kyllä

Ehkä

Ei

tuloilmakoneessa
Äänenvaimentimet
tuloilmakanavissa

5.2

Sisätilojen kuitukorjaukset

Sisätiloissa voidaan käyttää erilaisia kuitukorjaustapoja riippuen kuitulähteenä toimivan materiaalin käyttötarkoituksesta, sijainnista sekä ominaisuuksista. Korjauksissa voidaan käyttää
ilmanvaihdon kuitukorjauksissa käytettyjen menetelmien lisäksi useita muita korjaustapoja.
Näkyvillä osilla oleville kuitukorjauksille asettaa omat rajansa visuaaliset vaatimukset sekä
äänitekniset näkökohdat. Korjattujen pintojen tulee olla asianmukaisen näköisiä ja siten laajemmissa korjaustöissä usein päädytään pintojen uusimiseen. Näkymättömissä olevien mineraalivillakuitupintojen korjauksissa ongelmana on useimmiten vaikea saavutettavuus, joka
rajaa mahdollisia korjausmenetelmiä.
Alaslasketut kattorakenteet, jotka ovat yleensä läpivientien ja alaslaskun levysaumojen kautta
yhteydessä sisäilmaan, sisältävät usein paitsi mineraalivillakuitulähteitä myös kuituja sisältävää pölyä. Kun kuitusaneerausta alaslaskettujen kattojen osalla tehdään, on muistettava aina
46

myös alaslaskujen huolelliset puhdistukset korjaustoimenpiteiden jälkeen, jotta korjauksista
saadaan mahdollisimman suuri hyöty.
5.2.1 Mineraalivillapintojen päällystäminen
Sisätiloissa mineraalivillapintoja pinnoitettaessa voidaan käyttää useita eri materiaaleja. Kyseeseen tulevat pinnoitukset esimerkiksi
-

rakennuslevyllä,

-

teippaamalla,

-

listoituksilla,

-

pellillä,

-

alumiinipintaisella materiaalilla,

-

muovikalvolla,

-

kuituhuovalla tai -kankaalla,

-

maalilla ja

-

erilaisilla pintaan levitettävillä tuotteilla.

Mineraalivillasta valmistettujen akustiikkalevyjen äänenvaimennusominaisuudet huononevat,
jos pinnat päällystetään kalvolla tai tiiviillä pinnalla (katso luku 4.2.5). Siten akustiikkalevyjen vaimentavissa pinnoissa ei ole järkevää käyttää tällaisia ratkaisuja. Niitä voidaan kuitenkin käyttää osittaisena ratkaisuna, esimerkiksi akustiikkalevyjen saumojen ja mahdollisten
kolhujen paikkauksessa. Akustiikkalevyn alapinnoissa on yleensä suojana lasikuitukangas tai
-huopa, joka ei ehjänä tarvitse käsittelyä.
Alustaansa liimattujen mineraalivillaisten akustiikkalevyjen käsittelemättömien reunojen ja
leikkauspintojen suojauksessa käytetään yleensä akustolevytykseen suunniteltua metallista
reunalistoitusta. Joissain tapauksissa reunalistoitukset on jätetty asentamatta, esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneissa tai varastotiloissa. Reunalistoituksia on tehty myös puulistoista,
jotka huonosti asennettuina voivat mahdollistaa kuitujen kulkeutumista sisäilmaan. Akustiikkalevytysten reunojen suojauksessa käytetään listoitusten lisäksi erilaisia pinnoitteita, jotka
levitetään reunoihin siveltimellä. Pinnoitteena voidaan käyttää tavanomaisia maaleja ja erityisiä mineraalivillakuitujen kapseloimiseen kehitettyjä pinnoitteita. Alusta tulisi aina ensin
puhdistaa irtoliasta ja käsitellä pohjustusaineella, jotta pinnoitteet tarttuvat hyvin käsiteltävään pintaan. Pinnoitteita on käsitelty ilmanvaihtojärjestelmiä käsittelevässä osassa luvussa
4.2.3.
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Tiloissa, joissa suojaustavalla ei ole visuaalista merkitystä, akustovillalevyjen reunojen suojauksessa voidaan käyttää alustaansa tiukasti kiinnittyviä teippejä. Esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneissa tämä on kohtalaisen helposti toteutettava vaihtoehto. Alusta on puhdistettava
ennen teippien kiinnitystä. Teipin tartunnasta käsiteltävään alustaan on syytä varmistua ennen
korjaustyöhön ryhtymistä.

Kuva 24. Akustovillalevyjen reunojen teippaaminen on yksinkertainen korjaustapa ns. toissijaisissa tiloissa.
Alustaansa liimattujen akustiikkalevytysten suojaukseen voidaan käyttää myös lasikuitukankaita/-huopia, jotka kiinnitetään liimaamalla ja listoituksin alustaansa. Korjaustapa puoltaa
paikkaansa, kun akustiikkalevytyksissä on reunojen kuitulähteiden lisäksi kolhuja tai likaa,
eikä akustiikkalevyjä haluta vaihtaa esimerkiksi tulevan peruskorjauksen takia tässä vaiheessa. Kankaan kiinnitys alustaansa siististi kauttaaltaan voi olla kuitenkin haastavaa ja lisäksi
katossa olevat valaisimien ja ilmanvaihtokanavien ym. kattoon kiinnitettyjen laitteiden kohdat voivat vaikeuttaa asennusta. Katoissa ja seinissä on joskus myös akustointitarkoituksessa
paljaaksi jätettyjä mineraalivillapintoja esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneissa, joiden suojaukseen lasikuitukankaan käyttö soveltuu.
Muovikalvoa on käytetty alaslasketuissa katoissa ja putkikuiluissa kulkevien putkien lämmöneristysten suojaukseen. Muovikalvo kääritään putken ympärille ja teipataan tiiviisti saumoistaan kiinni hyvin kiinnittyvää teippiä käyttäen. Hankaluutena on usein se, että putket
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ovat ahtaissa paikoissa, joissa putken päällystäminen muovilla on vaikeaa. Myös kiinnitykset
vaikeuttavat asennusta. Vaikeissa paikoissa kulkevin kanavien lämmöneristeiden kuitumateriaalien sidontaan voidaan käyttää ruiskutettavia pinnoitteita.
Alumiinipintaiseksi laminoidut mineraalivillalämmöneristeet soveltuvat putkikanavien suojaamattomien lämmöneristeiden pinnoittamiseen. Eriste kiinnitetään kanavan ympärille ja
alumiinipintojen saumat tiivistetään teipillä.
Ilmanvaihtokanavien lämmöneristyksiä voidaan suojata myös käyttäen peltiä. Pellityksien
käyttö korjausmenetelmänä on alaslasketuissa katoissa ja kuiluissa harvinaista. Pellitystä
voidaan käyttää esimerkiksi ilmanvaihtokonehuoneissa, joissa lämmöneristetyt putket voivat
joutua kolhuille alttiiksi. Pellitysten saumat tiivistetään tiivistemassalla.
Mineraalivillalla lämmöneristettyjen tuloilmanvaihtokanavien tarkastusluukkujen kohdilla on
kuitukorjauksia tehtäessä kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, ettei luukkua avattaessa
lämmöneristeestä pääse leviämään kuituja sisäilmaan tai ilmanvaihtokanavaan.
Alaslaskurakenteissa esiintyvät mineraalivillalla eristetyt ja pinnoittamattomat väliseinärakenteet voidaan levyttää umpeen rakennuslevyjä, esimerkiksi kipsilevyä käyttäen. Levysaumat ja rakenneliittymät tiivistetään. Jos kyseessä on ulkoseinärakenne, on ennen korjaustoimenpiteitä varmistuttava, ettei rakenteeseen ole syntynyt mm. höyrynsulun puutteista
johtuvia vaurioita.
5.2.2 Kuitujen sidonta
Kuitujen sidonta-aineita on käsitelty kappaleessa 4.2.4. Vastaavia sidonta-aineita kuin ilmanvaihtojärjestelmässä, voidaan käyttää mineraalivillamateriaalien kuitujen sitomiseen niillä
alueilla, joissa materiaalin ei kohdistu mekaanista kuormitusta eikä pinnalla ole erityistä ulkonäöllistä merkitystä. Kyseeseen tulevat esim. akustovillalevyjen reunat, alaslaskurakenteiden yläpuoliset osat, kuilut ja kotelorakenteet sekä läpiviennit. Sidonta-aineella voidaan käsitellä putkikanavien paljaat lämmöneristeet ja seinien läpivienneissä näkyvät seinien eristeet.
Myös tuloilmalaitteiden reunoilla esiintyvien mineraalivillapintojen käsittelyyn sidonta-aineet
soveltuvat hyvin. Ilmanvaihtokonehuoneiden seinien ja kattojen akustiikkalevytysten (reikäpellillä suojatut pinnat tai akustiikkalevyt) käsittelyyn voidaan käyttää sidonta-aineita äänenvaimennusominaisuuksien heikentymättä.
Pinnat puhdistetaan tarvittaessa irtoliasta ja pölystä imuroimalla ja nihkeäpyyhinnällä ennen
sidontakäsittelyä, jotta aineen tartunta käsiteltävään pintaan on hyvä. Pinta käsitellään sidon49

ta-aineella kahteen kertaan, kunkin käsittelyn jälkeen pinnan annetaan kuivua kosketuskuivaksi. Sidonta-aine levitetään käsiteltävästä kohteesta riippuen joko sivelemällä, telaamalla tai ruiskuttamalla. Työn laadun tarkastamisen sekä jälkikäteen tehtävän tarkastelun vuoksi
sidonta-aineen tulisi olla värillistä. Sidonta-aineen värin tulee luonnollisesti sopia hyvin ympäristöönsä, jos käsiteltävä pinta jää näkyviin (esimerkiksi akustointilevyjen reunojen käsittelyt). Sidonta-aineita käytettäessä tulee pieniksi paikkauksiksi luonnehdittavia töitä lukuun
ottamatta huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta käsittelyn kohteena olevissa tiloissa. Sisätiloissa
käytettävän sidonta-aineen päästöjen tulee olla mahdollisimman vähäisiä. Yleensä käytetään
M1-luokiteltuja tuotteita.
Vaikka alaslaskurakenteisten kattojen akustolevyt olisi suojattu listoituksella, reunojen tulisi
olla levyjen ilmavirtausten mukana tapahtuvan liikkumisen ja huoltotöiden yhteydessä tehtävien avausten vuoksi suojattuja. Sidonta-aine soveltuu tähän käyttöön suhteellisen hyvin,
mutta kaikkien levyreunojen käsittely sekä usein samassa yhteydessä tarpeellinen akustiikkalevyn yläpuolen käsittely ovat melko työläs operaatio.
5.2.3 Rakenteiden tiivistäminen
Ulkovaipassa todetut epätiiviydet tulee jo rakennuksen ja ilmanvaihdon toimivuuden takaamiseksi tiivistää. Rakenteiden kuituemissiot eivät ole yleensä ole merkittävin ulkovaipan epätiiveyksien aiheuttama ongelma. Rakenteet tiivistetään käyttäen kohdekohtaisesti harkittavia
tiivistysmenetelmiä, kuten vedeneristeitä ja teippauksia.
Kotelorakenteissa esiintyvistä mineraalivillakuitulähteistä kuituja voi päästä sisäilmaan luukkujen läpivientien kautta. Ellei näissä rakenteissa esiintyviä kuitulähteitä päästä muutoin suojaamaan, on vähintään nämä läpiviennit tiivistettävä. Tiivistyksissä voidaan käyttää vedeneristeitä ja teippauksia kuten ulkoseinissäkin sekä tiivistemassoja. Kotelorakenteiden alipaineistuksella voidaan lisäksi estää kuituja kuljettavien ilmavirtausten pääsy sisäilmaan.
5.2.4 Mineraalivillamateriaalien vaihto ja poistaminen
Vanhentuneet ja hauraat, likaantuneet tai rikkoutuneet mineraalivillaiset akustiikkalevyt on
useimmissa tapauksissa syytä vaihtaa. Vaihtotyön purkuvaiheessa on panostettava pölynhallintaan osastoimalla ja alipaineistamalla korjattavat alueet. Kuitulähteet on pyrittävä poistamaan mahdollisimman tarkkaan korjattavalta alueelta. Liimatuista akustiikkalevyistä jää kattorakenteisiin helposti palasia, jotka on vähintään käsiteltävä pinnoitus- tai sidonta-aineilla.
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Uusissa akustiikkalevyissä on kiinnitettävä huomiota paitsi äänenvaimennusominaisuuksiin
myös mineraalivillapintojen suojauksiin sekä pintojen kestävyyteen tulevassa käytössä. Myös
korvaavia äänenvaimennusmateriaaleja kuten akustokipsilevyjä tai muita kuiduttomia vaihtoehtoja voidaan käyttää.
Alaslaskurakenteissa. kuiluissa tai koteloissa esiintyvät irralliset villalevyt, vanhat akustiikkalevyt tai muut vastaavat tarpeettomat mineraalivillakuituja sisältävät materiaalit on suositeltavaa poistaa aina niitä tavattaessa. Kun rakenteissa esiintyy tällaisia irrallisia kuitulähteitä,
siellä esiintyy yleensä myös pölyä ja mineraalivillakuituja, jotka on syytä puhdistaa villamateriaalien poiston jälkeen.
Väliseinä- ja välipohjarakenteiden osalla rakenteissa voi olla palo- tai ääniteknisistä syistä
mineraalivillalla tiivistettyjä läpivientejä, joita ei ole suojattu kunnolla. Läpivientien mineraalivillatiivistykset voidaan korvata useimmiten polyuretaanivaahdolla ja/tai tiivistysmassalla.
Palo-osastointiin liittyvät tiivistykset voidaan tehdä palosuojamassoja tai muita paloteknisiä
ratkaisuja käyttäen. Korjausratkaisu on tehtävä aina tapauskohtaisesti korjattavan kohdan
luonne huomioon ottaen.
5.2.5 Muut menetelmät
Varsinaisten kuitulähteiden korjaamisen lisäksi sisäilman kuitupitoisuuksien alentamiseen
voidaan käyttää myös ilmanpuhdistimia. Ilmanpuhdistimilla ei voida ratkaista varsinaista
kuitujen aiheuttamaa ongelmaa, mutta niillä voidaan koettaa helpottaa tilannetta väliaikaisesti
ennen tehtäviä varsinaisia korjaustoimenpiteitä.
Ilmanpuhdistimien suodatustekniikat, joilla sisäilman hiukkasia ja siten myös kuituja voidaan
suodattaa, voidaan jakaa mekaaniseen suodatukseen ja elektrostaattiseen suodatukseen. Mekaanisissa ilmanpuhdistimissa sisäilmaa puhalletaan suodattimien läpi, joihin hiukkaset suodattuvat. Suodatintekniikkaan perustuvat ilmanpuhdistimet sisältävät yleensä karkeamman
pölyn poistavan esisuodattimen ja varsinaisen pääsuodattimen. Suodatuksen tehokkuus riippuu valitusta pääsuodattimen suodatustehosta. Suodatinmenetelmän heikkoutena on suuri
painehäviö, mikä asettaa puhallinlaitteelle korkean tehovaatimuksen. (Luomalahti 2013)
Elektrostaattisella tekniikalla toimivasta ilmanpuhdistimesta käytetään yleisesti nimitystä
sähkösuodatin. Sähkösuodattimet voivat tuottaa käytön aikana otsonia ja typpioksideja, jotka
saastuttavat sisäilmaa ja siten heikentävät sisäilman laatua. Laitteen säännöllisellä huollolla
voidaan vähentää mahdollista otsonin tuottoa. (Luomalahti 2013)
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Hiukkasia voidaan suodatuksen lisäksi ionisoida varaamalla ilmassa olevia epäpuhtauksia
negatiivisesti. Varautuneet hiukkaset kerääntyvät huonetilan pinnoille kuten seiniin, lattialle
ja tekstiileihin. Ionisointi ei itsessään poista epäpuhtauksia, vaan edesauttaa niiden keräämistä
siirtämällä ne ilmasta puhdistettaville pinnoille. Joissain ionisointia käyttävissä ilmanpuhdistimissa on positiivisesti varattu hiukkaskokooja keräämässä negatiivisesti varautuneet hiukkaset, jolloin hiukkaset eivät enää kulkeudu ilmavirran mukana laitteesta takaisin huoneilmaan. (Luomalahti 2013)
Ilmanpuhdistimien laboratoriotestauksista saatujen tulosten ja niiden analysoinnin perusteella
on todettu, että nykyään markkinoilla olevat itsenäiset ja irralliset huonekohtaiset ilmanpuhdistimet soveltuvat pääosin melko heikosti sisäilmaongelmien ratkaisemiseen ongelmakohteessa. Ratkaisevaksi ei muodostu varsinaisesti laitteiden puhdistustehokkuus vaan niiden
käyttömukavuutta heikentävä melupäästö. Laitteiden täyttä puhdistustehokkuutta ei voida
melupäästön vuoksi käytännössä hyödyntää samanaikaisesti, kun tilassa oleskelee ihmisiä.
Yleisesti käytössä olevilla mekaanisilla suodattimilla varustetuilla ilmanpuhdistimilla ei saatujen tulosten perusteella pystytä kierrättämään riittävää ilmamäärää laitteen läpi melupäästön
sallimissa rajoissa. Myöskään perinteisen sähkösuodatustekniikan käyttäminen ilmanpuhdistimessa ei aina takaa alhaista melutasoa. (Luomalahti 2013)
Ilmanpuhdistuslaitteiden käyttöä on testattu niin mikrobien, VOC-päästöjen kuin alle 10µm
hiukkasten suodatuksessa (Genano Oy verkkosivut 2016) osalta, mutta varsinaista vaikutusta
sisäilman kuitupitoisuuksiin ei ole tutkimuksin selvitetty. Hiukkasten suodatuskyky laitteilla
on yleensä korkea, mutta mineraalivillakuidut ovat raskaita hiukkasia ja laskeutuvat suhteellisen nopeasti tasopinnoille eivätkä välttämättä ehdi ilmanpuhdistajaan saakka. Eniten ärsytysoireita aiheuttavat karkeammat villakuidut myös laskeutuvat nopeimmin tasopinnoille.
Siten ilmanpuhdistajan vaikutukset sisäilman laatuun vaikuttaviin kuitupitoisuuksiin voivat
jäädä vähäisiksi, vaikka laitteen suodatusvaikutus olisikin riittävä.
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5.2.6 Korjaustavan valinta
Korjausmenetelmän valinnassa on otettava huomioon
-

kuitulähteen sijainti,

-

kuitulähteen ikä ja kunto,

-

kohteen mahdolliset tulevat muutokset ja

-

kustannusvaikutukset.

Kuitulähteen sijainti vaikuttaa merkittävästi siihen, millaiseen korjaustoimenpiteeseen on
ryhdyttävä. Sijainti vaikuttaa yleensä myös siihen, mikä merkitys kuitulähteellä on sisäilman
laadulle. Kuitulähteen ollessa seinä-, kotelo- tai alaslaskurakenteessa, ei materiaalin vaihto
tule yleensä kyseeseen vaan kuitulähde pyritään kapseloimaan ja/tai ilmavirtaukset estämään
rakenteista. Näkyvillä olevissa kuitulähteissä kuten akustolevytyksissä voidaan tehdä kuidut
kapseloivia ratkaisuja, mutta huonokuntoisten ja vanhojen materiaalien osalta päädytään
yleensä materiaalien vaihtoon. Korjauksissa voidaan käyttää myös väliaikaisia suojausratkaisuja, mikäli kohteessa on lähivuosina tulossa suurempia muutoksia. Kustannukset ovat ratkaisevassa asemassa korjaustapaa valittaessa, mutta niitäkin on aina peilattava siihen, miten
ratkaisut toimivat ja mikä on niiden vaikutus sisäilman laadulle. Korjaustavan valinnassa on
käytettävä aina kohdekohtaista harkintaa. Taulukkoon 4 on koottu suosituksia sisätiloissa
tehtävistä kuitukorjaustavoista.
Ilmanpuhdistimien käyttö kuituongelman yhteydessä on harkittava aina tapauskohtaisesti
ottaen huomioon myös laitteen muut mahdolliset vaikutukset sisäilmaan. Laitteista saatava
hyöty on parhaimmillaan pienissä tiloissa, joissa tarvittavat laitteen ilmavirtaukset ja siten
myös meluhaitat ovat vähäisempiä. Ilmanpuhdistin ei ole varsinainen korjausratkaisu, vaan
tapa parantaa ilman laatua väliaikaisesti.
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Taulukko 4. Korjausmenetelmien ohjeellinen soveltuvuus sisätilojen kuitukorjauksiin mineraalivillamateriaalin kunnon ja käyttöpaikan mukaan.

Uusiminen /
poisto

Lasikuitukangas
tai -huopa

Pelti

Rakennusleyv

Muovi- tai
alumiiinikalvo

Listoitukset,
teippaukset

Sidonta- tai pinnoitus

Tiivistykset

Päällystäminen

Huonokuntoiset

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Hyvässä kunnossa

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Ei

Haurastunut, kuituja
irtoaa

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Liimatut akustovillalevyt

Kyllä

Ehkä

Ei

Ei /
Ehkä

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Alaslaskun akustovillalevyt

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ehkä

Ehkä

Ei

Putkien lämmöneristeet

Ei /
Ehkä

Ei

Kyllä Ei
/ Ehkä

Kyllä

Kyllä

Ei /
Ehkä

Ei

Putkikanaalit ja
-kotelot

Ei /
Ehkä

Ei

Ei /
Ehkä

Ei

Ehkä

Kyllä

Ei /
Ehkä

Kyllä

Läpiviennit

Kyllä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Ehkä

Kyllä

Ulkoseinät

Ei

Ei

Ei

Kyllä

Kyllä

Ei

Ei

Kyllä

Mineraalivillamateriaalien kunto /
käyttöpaikka

5.3

Puhdistus ja siivous

Pitämällä sisätilat normaalisti puhtaana ja mahdollisimman pölyttöminä voidaan vaikuttaa jo
merkittävästi kuituongelmien syntyyn. Tilojen pintojen hyvätasoista siivousta ylläpitämällä
kuitupitoisuuksia ja siten myös aiheutuvaa oireilua saadaan vähennettyä merkittävästi. Siivoukseen täytyy sisällyttää tietyin aikavälein myös vaikeammin tavoitettavat pinnat, jonne
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kuidut helposti kertyvät ja josta ne voivat satunnaisesti ilmavirtausten vaikutuksesta tai kosketuksesta levitä sisäilmaan ja muille tasopinnoille. Jo siivousta tehostamalla voidaan antaa
ensiapua epäillyn kuituongelman aiheuttamiin oireisiin.
Toteutetun kuitukorjauksen jälkeen tilojen huolellinen siivoaminen on ensiarvoisen tärkeää.
Ellei tiloissa olevia kuituja puhdisteta tiloista, voidaan korjauksen jälkeen olla tilanteessa,
jossa oireilu tehdyistä toimenpiteistä huolimatta jatkuu tai on jopa voimakkaampaa korjaustyössä irronneiden kuitujen vuoksi.
Työterveyslaitos on laatinut kuitujen siivoukseen erillisen ohjeen, joka perustuu saatuihin
käytännön kokemuksiin soveltuen kohteisiin, joissa on todettu ja poistettu mineraalivillakuiduista aiheutuva sisäilma haitta. Ohjeessa käsitellään lähinnä huonetiloissa tehtäviä korjauksia.
Ohjeen mukaisesti kuitukorjausten ajaksi tiloista poistetaan kaikki paperitavarat, tekstiilit ja
kalusteet ja esineet. Tiloihin mahdollisesti jäävä irtaimisto suojataan muoveilla. Korjausalueet ehdotetaan osastoitavaksi ja alipaineistettavaksi ainakin suuremmissa kohteissa. Jotta
epäpuhtaudet eivät leviä rakennuksen muihin tiloihin, voidaan alipaineistusta pitää kuitenkin
suositeltavana aina korjauskohteen laajuudesta riippumatta, ellei kuitulähdettä voida varmuudella poistaa ilman vaaraa kuitujen leviämisestä sisäilmaan. Kuitujen pääsy tuloilmakanaviin
estetään pitämällä tuloilmakone käynnissä. Poistojen käytöstä ohjeessa ei ole mainintaa.
(Työterveyslaitos 2010)
Korjaustyön aikana on huolehdittava työntekijöiden riittävästä suojautumisesta. Työterveyslaitoksen ohjeen mukaisesti työntekijöiden tulee suojautua kuituja vastaan riittävällä vaatetuksella ja pitää työvaatetus erillään vapaa-ajan vaatteista. Hengitysteiden suojaamiseksi on
suositeltavaa käyttää pölynsuodatinluokan P2 suojaimia. Piilolasien käyttäjille ja tarpeen mukaan muillekin suositellaan suojalaseja. (Työterveyslaitos 2010)
Varsinainen siivoustyö aloitetaan rakennussiivouksen jälkeen. Ensin imuroidaan HEPA- suodattimella varustetulla pölynimurilla katto, alaslaskettujen kattojen ylä-ja alapinnat, seinä- ja
lattiapinnat, valaisimet, sähköjohdot, kaikki kovat ja pehmeät kalusteet ja esineet sekä kirjojen ja mappien päällykset. Työ tehdään ylhäältä alas ja puhtaista tiloista pölyisempiin tiloihin
edeten. Imuroinnin jälkeen kaikki kovat pinnat nihkeäpyyhitään. Puhdistusten jälkeen siivousta pidetään tehostettuna 1-2 kuukauden ajan, jotta mahdolliset tiloihin jääneet kuidut
saadaan vähitellen poistettua. (Työterveyslaitos 2010)
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6

TUTKIMUSKOHTEIDEN TAUSTATIEDOT

Kuitukorjausten onnistumista selvitettiin viidessä eri kohteessa aistinvaraisesti havainnoiden
sekä ottamalla kuitunäytteitä kohteista. Kohteita käsitellään tässä tutkimuksessa nimettöminä.
Tutkimuskohteina oli kaksi toimistorakennusta, koulu, oppilaitosrakennus sekä hoivakoti.
Kaikissa tutkituissa kohteissa oli koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tavoitteena tutkimuskohteiden valinnassa oli saada erilaisia kuituongelman korjaustapoja mukaan tutkimukseen, mutta tutkimuksiin mukaan sisällytettyihin kohteisiin valikoituivat lopulta vain yleisimmät korjaustavat eli mineraalivillamateriaalien vaihto ja -pintojen sidontakäsittelyt. Pääpaino kohteissa oli ilmanvaihdon kuitukorjausten arvioimisella.
Taulukko 5. Tutkimuskohteiden yleistietoja.
Tunnus

Kohteen tyyppi

Rakennus val-

Ilmanvaihtojärjestelmä Viimeisin kui-

mistunut

tukorjaus tehty

Kohde 1

Toimistorakennus

1990

Uusittu osittain 2003

2015

Kohde 2

Toimistorakennus

1989 / 1999

Alkuperäinen

2016

Kohde 3

Koulu

2009

Alkuperäinen

2014

Kohde 4

Hoivakoti

1994

Alkuperäinen

2008

Kohde 5

Oppilaitosrakennus 1976

Alkuperäinen

2016

6.1

Kohde 1

Kohde 1 on vuonna 1990 valmistunut 5-kerroksinen betonielementtirakenteinen toimistorakennus. Rakennuksessa on asiakaspalvelutiloja sekä toimistotiloja. Kohteessa on koneellinen
tulo- ja poistoilmanvaihto.
Kohteen henkilökunnalla on esiintynyt sisäilmaongelmiin viittaavaa oireilua kuten hengitystie-, kurkku- ja silmäoireita. Kohteessa on tehty useita rakennuksen sisäilmaan liittyviä tutki-

muksia vuosien 2009-2015 aikana. Tutkimukset on kohdistettu pääosin rakennuksen toiseen
ja kolmanteen kerrokseen. Tutkimuksissa havaittiin tilojen siivoustasossa yleisesti puutteita
sekä kohonneita kuitupitoisuuksia. Lisäksi rakennuksessa oli todettu erilaisia kosteusvaurioita
sisätiloissa ja ulkovaipan rakenteissa.
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Rakennuksessa on toimistotilojen katoissa käytetty kattorakenteisiin liimattuja lasivillasta
valmistettuja akustiikkalevyjä. Akustiikkalevyt ovat toimistotiloissa reunalistoitettuja ja alapinnastaan kankaalla suojattuja. Tutkimuksissa tehtyjen mineraalivillakuituhavaintojen perusteella akustiikkalevyjä käsiteltiin toisen ja kolmannen kerroksen tiloissa värittömällä sidontaaineella alapinnastaan. Korjaustyön toteutustapaa ei ole dokumentoitu tarkemmin.
Ilmanvaihtojärjestelmään on tehty muutoksia vuonna 2003, jolloin tutkittuja toimisto- ja palvelutiloja palvelevat kaksi ilmanvaihtokonetta on uusittu. Saatujen tietojen mukaan ilmanvaihtokanavien äänenvaimentimien villapintoja on suojakäsitelty vuonna 2009, mutta tarkempaa dokumentointia käsittelytavasta ja toteutuksesta ei ollut käytettävissä. Ilmanvaihtokanavia oli myös kuvattu mahdollisten ongelmakohtien paikantamiseksi.
Vuonna 2013 tehdyissä toisen ja kolmannen kerroksen tiloissa tutkittiin kuitupitoisuudet tilojen tasopinnoilta 2 viikon laskeumasta, jolloin kuitupitoisuudet kahdessa näytteessä olivat
alle 0,2 kpl/cm2 ja yhden näytteen yli 0,2 kpl/cm2 (1,2). Tutkimuksia jatkettiin vuonna 2014,
jolloin kuitupitoisuudet kahden viikon laskeumasta otetuissa seitsemässä näytteessä ylittivät
kahden näytteen osalta 0,2kpl/cm2 (0,7 ja 1,2). Tuntemattoman laskeuma-ajan pölystä otetuissa kahdessa näytteessä tulokset olivat alle 3 kpl/cm2. Tutkimuksen lopputulemana akustolevyjä käsiteltiin sidonta-aineella tutkituissa tiloissa sekä poistettiin osasta tiloja. Korjaustoimenpiteiden jälkeen otetuissa seurantanäytteissä (3 kpl) 2 viikon laskeumasta kuitupitoisuudet olivat yhtä näytettä (0,2) lukuun ottamatta alle 0,2 kpl/cm2. Sisäilmatutkimuksia jatkettiin
vuonna 2015, jolloin tasopinnoilta otettiin yhteensä 23 näytettä (2 krs 9 kpl, 3.krs 5 kpl, 4.krs
1 kpl ja 5.krs 3 kpl). Tuntemattoman laskeuma-ajan kahdeksasta näytteestä yhtä käytävältä
otettua, todennäköisesti melko pitkän ajan laskeuma-ajan näytettä (19,8) lukuun ottamatta
kuitupitoisuudet alittivat 3 kpl/cm2 pitoisuuden. Kahden viikon laskeumasta otetuista 15 näytteestä 5 näytettä ylitti 0,2kpl/cm2 (0,2-1,5). Kuitupitoisuuden ylityksiä todettiin 2.-4. kerroksen tiloissa, joiden perusteella epäiltiin tiloissa olevan kuitulähteitä.
6.2

Kohde 2

Kohteen 2 kolmekerroksinen toimistorakennus on valmistunut kahdessa vaiheessa vuosina
1989 ja 1999. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
Kohteessa on vuonna 2006 otettu tuloilmakanavista pölykoostumusnäytteitä, joissa kahdessa
näytteestä viidessä oli todettu 5-10 paino-% vuorivillakuituja. Myös alakaton päällä esiintyi
vuorivillakuituja. Tuolloin todettiin myös, että käytävien teräsritiläalakattojen päällä putkieristeet ovat paikoin näkyvissä. Vanhemman osan tuloilmanvaihtokanavistossa esiintyvät mi57

neraalivillamateriaalit poistettiin ja korvattiin polyesterimateriaalilla. Samassa yhteydessä
myös kanavat puhdistettiin. Alaslaskurakenteille tehdyistä korjaustoimenpiteistä ei ollut käytettävissä tietoa.

Kuva 25. Ritiläalakattojen yläpuolella putkieristeiden suojauksissa esiintyi puutteita. (kuva
ISS Proko Oy)

Kuva 26. Tuloilmalaitteen ja seinärakenteen liitoksessa seinän mineraalivilla on paljaana.
(kuva ISS Proko Oy)
Vuoden 2015 syksyllä tehdyissä rakennuksen laajennusosan kolmannen ja neljännen kerroksen tiloihin suunnatuissa sisäilmatutkimuksissa otettiin huoneiden tasopinnoilta kahden viikon laskeumasta teippinäytteitä (7 näytettä). Näytteissä esiintyi mineraalikuituja 3,6 – 71,4
kpl/cm2, mikä ylittää viitearvon 0,2 kpl/cm2 selvästi. Näytteet oli otettu tutkittavista huonetiloista siten, että huoneiden ovet olivat suljettuina koko ajan. Kuituja todettiin voivan kulkeutua sisäilmaan tuloilmalaitteiden reunoilla olevista suojaamattomista mineraalivilloista, ritiläkattojen yläpuolella olevista putkien lämmöneristeistä, joiden suojauksissa oli puutteita, sekä
ilmanvaihdon äänenvaimentimien puutteellisesti suojatuista mineraalivillamateriaaleista.
Korjaustoimenpiteinä päädyttiin puhdistamaan alakaton yläpuoliset pinnat ja suojamaan
avoimet villapinnat alakaton yläpuolelta. Ilmanvaihtokoneiden mineraalivillamateriaalit
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vaihdettiin polyesterituotteisiin, kanavaäänenvaimentimet uusittiin ja kanavat puhdistettiin.
Lisäksi tuloilmalaitteiden seinäläpivientien kohdilla villaeristeet suojattiin.

Kuvat 27 ja 28. Ilmanvaihdon korjausraportissa todettiin ilmanvaihtokoneessa esiintyviä villaäänenvaimentimia, joiden reunojen suojauksissa esiintyy puutteita. Kuvassa 27 lamelliäänenvaimentimen päästä on poistettu suojapelti. (kuvat Ilmastointi-Ässät Oy)
Rakennuksen vanhassa osassa sekä laajennusosan ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa tehtiin vielä sisäilma- ja rakennusteknisiä tutkimuksia vuoden 2016 alkupuolella. Tehdyissä kuituselvityksissä tasopintojen kahden viikon kuitulaskeumanäytteet (24 näytettä) alittivat 0,2
kpl/cm2 kahta näytettä lukuun ottamatta. Vaikka havaintojen perusteella alakattojen yläpuolella oli kohtalaisen paljon erilaisia avoimia villapintoja, ei niistä laskeumanäytteiden perusteella vapautunut haitallisessa määrin kuituja. Suosituksena esitettiin kuitenkin havaittujen
avoimien villapintojen pinnoitusta. Näitä korjauksia ei kuitenkaan ole vielä ehditty toteuttaa.
Kohteessa tehdyissä tutkimuksissa todettiin kuituongelmien lisäksi myös ulkoseinien kosteusvaurioita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun.
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6.3

Kohde 3

Kohteena 3 on koulurakennus, joka on valmistunut vuonna 2008. Uudehkossa koulurakennuksessa esiintyi muutamassa luokkatilassa vuonna 2011 oireilua. Tehtyjen sisäilmatutkimusten yhteydessä kahdesta luokkatilasta tasopintojen pölykertymästä pyyhkäisymenetelmällä
otetuissa pölyn koostumusnäytteissä ei todettu mineraalivillakuituja. Ilmanvaihtokonehuoneessa oli tuolloin aistittavissa vuorivillan hajua, jonka todettiin olevan peräisin tiivistämättömistä läpivienneistä yläpohjaan.
Ilmanvaihdon puhdistuksen yhteydessä todettiin vuonna 2014, että tuloilmakoneiden ulkoilmakammioissa ja tuloilmakanavien äänenvaimentimissa oli vain reikäpellillä suojattuja vuorivillaeristeitä. Puhallinkammioiden äänenvaimentimet, konehuoneen kanavavaimentimet ja
päätelaitteiden äänenvaimentimet oli sen sijaan toteutettu polyesterimateriaaleja käyttäen.
Viitteitä kuituihin viittaavista ongelmista ei esiintynyt, mutta vuonna 2014 raitisilmakammioiden villapinnat päällystettiin pellillä ja tuloilmakanavien pinnoitteet käsiteltiin sidontaaineella puhdistuksen yhteydessä. Tarkentavia mittauksia mahdollisen kuitujen irtoilun todentamiseksi ei tehty.
6.4

Kohde 4

Kohde 4 on hoivakoti, joka on valmistunut vuonna 1994. Rakennus on kaksikerroksinen tiilirakennus. Kohteessa on alkuperäinen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtokoneita rakennuksessa on yhteensä neljä.
Vuonna 2008 kohteessa tehtiin ilmanvaihdon puhdistustoimenpiteitä. Samassa yhteydessä
tuloilmakoneissa ja tuloilmalaitteissa todettiin puhdistusliikkeen toimesta, että niissä esiintyy
suojaamattomia lasivillapintoja: ilmanvaihtokoneessa lasivillapintojen päällä oli reikäpellitys
ja tuloilmalaitteissa huovalla suojattujen lasivillapintojen reunojen käsittelyssä esiintyi puutteita. Ilmanvaihtojärjestelmässä havaitut lasivillapinnat käsiteltiin sidonta-aineella ja kanavat
puhdistettiin. Ennen puhdistusta ja äänenvaimenninpintojen käsittelyä tiloissa oli esiintynyt
sisäilmaoireilua. Varsinaisia mittauksia ei mahdollisen kuituongelman todentamiseksi kuitenkaan tehty.
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6.5

Kohde 5

Kohde 5 on vuonna 1976 valmistunut kolmekerroksinen oppilaitosrakennus. Rakennukseen
on tulossa peruskorjaus lähivuosina. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.
Rakennuksessa todettiin sisäilmatutkimusten ja ilmanvaihtoselvitysten perusteella esiintyvän
kuitulähteitä alaslaskettujen kattojen akustolevytyksissä ja putkieristeissä (kuva 29) , toisen ja
kolmannen kerroksen tuloilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimissa ja ulkoilmakammiossa (kuvat 30 ja 31) sekä huonetilojen siirtoilmasäleiköissä.

Kuva 29. Akustiikkalevyt ovat reunoiltaan ja yläpinnastaan pinnoittamattomia, lisäksi ilmanvaihtokanavissa on pinnoittamattomia mineraalivillaeristeitä. (kuva Sirate Oy)

Kuvat 30 ja 31. Ulkoilmakammion ulkoseinäliittymässä on suojaamattomia villaeristeitä ja
reikäpeltilevyjen liitokset ovat paikoin auki. (kuvat Sirate Oy)
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Tuloilmajärjestelmän kuitulähteitä oli aiemmin käsitelty sidonta-aineella kahteen otteeseen
vuosina 2002 ja 2008. Marraskuussa 2015 tehdyissä teippimittauksissa todettiin toisen ja
kolmannen kerroksen tuloilman runkokanavissa kuituja vaihteluvälillä 35,4…>100 kpl/cm 2
ylittäen selvästi Työterveyslaitoksen viitearvon 10-30 kpl/cm2. Kyseisiä kanavia ei oltu puhdistettu 2000-luvulla. Ensimmäisen kerroksen tuloilmakanavat oli puhdistettu vuonna 2014 ja
niistä otetussa teippinäytteessä kuitupitoisuus oli 3,5 kpl/cm2 eli normaalilla tasolla. Tasopinnoilta otettujen tuntemattoman laskeuma-ajan neljästä näytteestä kaksi ylitti 3 kpl/cm2 pitoisuuden (4,4 ja 5,0) viitaten siivouksen puutteisiin ja esiintyviin kuitulähteisiin.
Korjauksessa päädyttiin kolmannen kerroksen tiloissa akustolevytysten vaihtoon ja alaslaskujen puhdistukseen sekä ilmanvaihdon kuitupintaisten äänenvaimentimien käsittelyyn toisen ja
kolmannen kerroksen tiloja palvelevassa ilmanvaihtojärjestelmässä sidonta-aineella, jota oli
käytetty myös aiemmissa kohteen korjauksissa.
7
7.1

TUTKIMUKSET
Tutkimusten tarkoitus

Korjausten onnistumiseen vaikuttavat sekä valittu korjaustapa, että se, kuinka korjaukset on
käytännössä toteutettu. Kuitukorjausten onnistumista ei ole yleensä selvitetty jälkikäteismittauksin, vaan onnistumista on arvioitu pääasiassa kohteesta saadun myöhemmin palautteen
avulla. Korjaustyön onnistumisen arviointi näin menetellen ei kuitenkaan ole kovin yksinkertaista erityisesti kohteissa, joissa sisäilman laatuun ennen korjaustoimenpiteitä ovat vaikuttaneet monet muutkin seikat. Tämän selvityksen tutkimusten tavoitteena oli tarkastella korjausten onnistumista korjaustyön jälkeen tehtyjen havaintojen ja mittausten avulla. Lisäksi haluttiin arvioida valitun korjaustavan ja korjausten toteutuksen vaikutusta lopputulokseen.
7.2

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksissa perehdyttiin kohteiden käytettävissä olevaan tausta-aineistoon tarkastellen sitä
nimenomaan kuituongelmien kannalta. Kohteiden tausta-aineistona käytettiin mm. ennen
korjaustoimenpiteitä tehtyjen tutkimusten aineistoa, korjaustöiden toteutuksen tietoja sekä
ilmanvaihtosuunnitelmia. Käytettävissä olevien tietojen laajuus vaihteli kohteittain. Koska
kohteet on haluttu pitää nimettöminä, ei tässä tutkimuksessa ole viittauksia alkuperäisiin tutkimusraportteihin, joiden kuva-aineistoa ja tutkimustietoa on hyödynnetty. Kohteiden taustoja ja kuituihin liittyviä tutkimustietoja on käsitelty luvussa 5.
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Kohteita tarkasteltiin aistinvaraisesti arvioiden korjausten onnistumista sekä mahdollisia tiloissa vielä esiintyviä kuitulähteitä. Korjausten onnistumisen arvioimiseksi otettiin myös kuitunäytteitä tilojen tasopinnoilta ja ilmanvaihtokanavien sisäpinnoilta. Tasopinnoilta näytteitä
otettiin
-

kahden viikon laskeumasta teippinäytteillä,

-

kertyneestä pölystä teippinäytteillä (kertymäaika tuntematon) sekä

-

kertyneestä pölystä pyyhkäisymenetelmällä minigrip-pussiin.

Käytetyt mittausmenetelmät vaihtelivat kohteittain.
Tasopinnoilta kahden viikon laskeumasta teipillä otettujen näytteiden laskeuma-alustana käytettiin petrimaljan kantta tai lasilevyä. Laskeuma-alustat asetettiin huonetiloissa kohtaan, johon ilmassa oleva pöly voi häiriöttä laskeutua, yleensä kaapin tai pöydän päälle. Myös tuntemattoman laskeuma-ajan pölykertymät tasopinnoilta otettiin vastaavilta kohdilta. Ilmanvaihtokanavien kuitunäytteet otettiin kanavien pohjalta, jonne pääosa epäpuhtauksista kertyy.
7.3

Aistinvaraiset havainnot

7.3.1 Kohde 1
Rakennuksen tilojen aistinvaraisessa tarkastelussa voitiin todeta, että huonetilojen kattoon
liimatut mineraalivillaa sisältävät akustiikkalevyt ovat pääsääntöisesti reunalistoitettuja. Niiden alapintaan on toisen ja kolmannen kerroksen tiloissa tehty sidontakäsittely, joka on todettavissa vain sopivasta suunnasta katseltaessa heijastumista. Käsittely on tehty akustiikkalevyn
alapintaan reunalistojen ollessa paikoillaan. Sidontakäsittelyllä on voitu saada sidottua levyn
pinnassa mahdollisesti olleet villakuidut, mutta listoitus estää yleensä kuitujen irtoilun tällaisessa tilanteessa.
Akustiikkalevyjen tarkastelussa todettiin joitain reunalistoittamattomia akustiikkalevvyjä
sekä kuntoilutilan katossa myös pinnastaan rikkoutuneita levyjä. Näiden osalta ei saatujen
tietojen tai havaitun perusteella oltu tehty sidontakäsittelyä.
Alaslaskettujen kattojen yläpuolella seinien sekä ylä- ja välipohjien läpivienneissä oli käytetty paikoitellen lasivillaa, joka oli suojaamatonta. Viidennessä kerroksessa myös kevytrakenteisten väliseinien yläosissa havaittiin verhoamatonta mineraalivillaa.
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Kuvat 32 ja 33. Läpivientejä on paikoin tiivistetty mineraalivillalla ja levyseinärakenteiden
läpivienneissä seinän mineraalivillaeristeet ovat näkyvillä eikä läpivientejä ole aina tiivistetty
huoneiden puolelta riittävän hyvin. Viidennessä kerroksessa väliseinien verhoilu puuttuu paikoin alaslaskun yläpuolelta.
Rakennuksessa sijaitsee useita tekniikkakuiluja. Kuiluissa on rakennusaikaista sekä rakennuksen aikana kertynyttä pölyä ja likaa sekä jonkin verran mineraalivillakuituja sisältäviä
materiaaleja. Ilmavirtaukset suuntautuvat paine-erojen vaikutuksesta monin paikoin sisätiloihin ja käytävien alaslaskuihin suuntautuvien läpivientien ja tarkastusluukkujen kautta sisäilmaan mahdollistaen niin pölyn kuin mineraalikuitujen kulkeutumisen sisätiloihin.

b

a

Kuvat 34 ja 35. Palopostien kotelot tekniikkakuiluissa ovat tiivistämättä ja ilmavirtaukset
käyvät niiden reunoilta sisätiloihin päin lasivillaeristeiden läpi. Tämä on todettavissa myös
villamateriaalien tummentumista.
Kohteen ilmanvaihtokoneet on uusittu vuonna 2003. Ulkoilmakammion pinnat on pellitetty.
Puhallinkammiossa äänenvaimennusmateriaalina on mineraalivilla. Villapinnat on suojattu
suojakankaalla ja reikäpellillä. Suojaukset ovat tehdyn tarkastelun perusteella ehjiä eikä reuna-alueilla ole havaittavissa kuitujen irtoamiselle alttiita kohtia. Ilmanvaihtokonehuoneen
tuloilmakanavien äänenvaimentimissa todettiin kanavaäänenvaimentimen kylkeen tehdyn
reiän kautta vaimenninmateriaalina olevan vuorivillaa, jonka suojana oli vain reikäpelti. Samanlainen havainto tehtiin myös toisesta tuloilmakanavan äänenvaimentimesta, jossa äänenvaimenninmateriaalina oli lasivilla.
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Tuloilmakanavien aistinvaraisessa tarkastelussa 2.-5. kerroksessa runkokanavien todettiin
olevan vielä kohtalaisen puhtaita eikä akuuttia puhdistustarvetta havainnoitujen osien perusteella todettu. Ensimmäisen kerroksen runkokanavaan on kertynyt hieman enemmän epäpuhtauksia.

Kuvat 36 ja 37. Tuloilmakanavien äänenvaimentimissa todettiin olevan mineraalivillaa, jotka
oli suojattu ainoastaan reikäpellillä.
Rakennuksessa on tilojen tuloilmalaitteissa esiintynyt mineraalivillaa ja ne on pyritty uusimaan kaikissa tiloissa tehtyjen korjausten yhteydessä. Ensimmäisen kerroksen toimistotiloissa todettiin kuitenkin vielä muutamia tiloja, joissa on vanhat tuloilmalaitteet ja joiden äänenvaimennusmateriaalina on suojaamaton lasivilla.

Kuva 38. Alkuperäisen tuloilmalaitteen etulevy, jossa ääntä vaimentavana materiaalina on
käytetty lasivillaa.
Ensimmäisessä kerroksessa todettiin muutamissa toimistohuoneissa mineraalivillaisista akustolevyistä tehtyjä ilmoitustauluja. Levyjen reunoja ei ole suojattu ja toisaalta nastalla ilmoitustauluun jotain kiinnitettäessä suojakangas rikkoutuu, jolloin kuituja voi päästä sisäilmaan.
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Korjaustoimenpiteiden jälkeen sisäilman laatu kohteessa koettiin saadun käyttäjäpalautteen
perusteella edelleen huonoksi. Joitain tiloja oli poissa käytöstä koettujen sisäilmaan liitettyjen
oireilujen vuoksi. Kohteessa tehdyissä sisäilmatutkimuksissa todettiin kuitujen lisäksi myös
muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa koettuun sisäilman laatuun.
7.3.2 Kohde 2
Rakennuksessa tarkasteltiin korjattuja tiloja kolmannen ja neljännen kerroksen osalta, joissa
korjaavia toimenpiteitä oli tehty. Tilat olivat tarkasteluhetkellä poissa käytöstä ja kuitukorjaukset sekä ilmanvaihdon puhdistustoimet olivat valmistuneet. Tilojen loppusiivousta ei oltu
vielä tehty.
Ilmanvaihtokanavissa mineraalivillaa sisältävät vaimentimet on vaihdettu uusiin (vaimenninmateriaalina polyesteri) ja ilmanvaihtokoneen mineraalivillamateriaalit on vaihdettu polyesteriin. Käytävien alaslaskurakenteet oli puhdistettu ja putkieristeiden rikkoutuneita kohtia
oli paikattu teippaamalla. Puutteina havaittiin ilmanvaihtokonehuoneen akustoinnissa esiintyvät vapaat mineraalivillapinnat sekä havaitut paikalliset alaslaskujen yläpuolen rakenteissa
olevat mineraalivillaesiintymät.

Kuva 39. Käytävien alaslaskuissa putkieristeiden pinnoitteiden vauriot on korjattu teippaamalla ja alaslaskurakenteet on puhdistettu.
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Kuvat 40 ja 41. Ilmanvaihtokonehuoneen seinien akustointilevyjen reunoissa ja paikallisesti
myös käytävien alaslaskuissa on vielä käsittelemättömiä villapintoja. (kuvat Ramboll Oy)

Kuvat 42 ja 43. Tuloilmalaitteissa seinien villapinnat eivät ole näkyvissä ja vaimenninmateriaalina on käytetty polyesteriä.
Käyttökokemuksia ei kohteen 2 korjatuista tiloista ei vielä ole, sillä tilat ovat vielä poissa
käytöstä.
7.3.3 Kohde 3
Melko uudessa rakennuksessa ei ollut aistinvaraisesti todettavissa mineraalivillalähteitä. Ulkoilmakammioiden mineraalivillapinnat on pellitetty korjauksessa asianmukaisesti ja ilmanvaihtokoneessa sekä lähtökanavissa on käytetty äänenvaimennusmateriaalina polyesteriä.
Ilmanvaihtokanavien äänenvaimentimien sidontakäsittely on tehty värittömällä sidontaaineella, joka on ruiskutettu reikäpellillä päällystetyn mineraalivillan päälle eikä käsittelyssä
ollut havaittavissa sidonta-aineen hilseilystä tai muista puutteista. Ilmanvaihtokanavat ovat
puhtaita.
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Kuvat 44 ja 45. Äänenvaimentimen käsittelyä varten oli tehty tarkastusluukut molemmin
puolin äänenvaimenninta ilmanvaihtokanavaan. Kuvassa 45 on käsitelty äänenvaimentimen
sisäpinta.
Kohteessa 3 ei ennen kuitukorjauksia koettu merkittäviä sisäilmaongelmia. Tilanne koetaan
tehtyjen korjausten jälkeen normaaliksi.
7.3.4 Kohde 4
Rakennuksessa ilmanvaihtokoneiden äänenvaimentimien käsittelyjen voitiin todeta olevan
aistinvaraisesti tarkastellen vielä hyvässä kunnossa. Sidonta-aine on edelleen hyvin kiinnittynyt käsiteltyihin pintoihin. Sidonta-aineena on kuitenkin käytetty väritöntä ainetta, joten käsittelyn havaitseminen on vaikeaa. Sidontakäsittely on tehty telaamalla reikäpellillä päällystetyn mineraalivillamateriaalin pintaan.
Ilmanvaihtokonehuoneessa seinien akustiikkalevytysten reunat ovat käsittelemättä. Ilmanvaihtokanavien tarkastusluukkujen reunasuojauksissa lämmöneristysten osalta puutteita. Käsittelemättömistä villapinnoista voi irrota ja kulkeutua ilmanvaihtokanavaan kuituja. Ilmanvaihtokanavien todettiin olevan kuitenkin ovat suhteellisen puhtaita, vaikka kanavien nuohouksesta on kulunut jo 8 vuotta. Tähän voi osaltaan vaikuttaa se, että kohde sijaitsee pienessä taajamassa.
Tuloilmalaitteiden käsittelyssä oli käytetty myös väritöntä sidonta-ainetta, joka oli ruiskutettu
villapintaan. Jo ennen korjauksessa tehtyä sidontakäsittelyä mineraalivillapintojen suojaukseen oli käytetty jotain sidonta-ainetta, joka oli kuitenkin lohkeillut paikoin irti.
Rakennuksen käytävien alaslaskuissa on vuorivillasta valmistetut akustiikkalevyt, jonka ala ja
yläpinnassa on suojana lasikuitukangas/-huopa. Akustiikkalevyjen reunat ovat käsittelemättömiä, mutta mineraalivillan irtoamiseen viittaavia havaintoja ei kuitenkaan tehty. Alaslasku-
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rakenteissa todettiin myös putkieristeitä ja läpivientejä, joissa esiintyviä mineraalivillapintoja
ei oltu käsitelty.

Kuva 46. Sidontakäsiteltyä äänenvaimentimen pintaa ilmanvaihtokoneessa, sidonta-aineen
valumapisaroita äänenvaimentimen yläosassa.

Kuvat 47 ja 48. Ilmanvaihtokonehuoneen akustiikkalevyjen reunoissa ja putkien lämmöneristeiden mineraalivillapintojen suojauksissa on puutteita.
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Kuva 49. käsiteltyä tuloilmalaitteen paineentasauskammion äänenvaimennusmateriaalia.

Kuvat 50 ja 51. Alaslaskun yläpuolisissa rakenteissa esiintyy suojaamattomia mineraalivillapintoja.
Tilojen sisäilma koetaan rakennuksen omistajan mukaan tällä hetkellä hyväksi eikä palautetta
sisäilmaan liittyvistä ongelmista ole tullut. Saadun tiedon mukaan oireilua esiintyi jonkin
verran ennen tehtyjä korjauksia, mutta toisaalta käyttäjäkunnassa on myös tapahtunut muutoksia tehtyjen korjausten jälkeen.
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7.3.5 Kohde 5
Rakennuksen aistinvaraisessa tarkastelussa huomio kiinnittyi korjaamattomiin käytävien alaslaskukattojen akustiikkalevyihin, joiden alapinnassa oli selvästi havaittavissa mineraalivillahöytyviä mm. ensimmäisen kerroksen tiloissa. Ilmanvaihtokonehuoneen tiloissa todettiin
esiintyvän vielä erilaisia suojaamattomia mineraalivillalähteitä. Myös ulkoilmakammiossa on
näkyvillä avoimia mineraalivillapintoja. Käytävätilojen alaslaskurakenteiden korjaustoimet
oli kohdistettu kolmannen kerroksen tiloihin, mutta aistinvaraisen tarkastelun perusteella
myös ensimmäisen ja toisen kerroksen tiloissa olisi syytä tehdä korjaavia toimenpiteitä akustolevyjen huonon kunnon ja alaslaskurakenteissa esiintyvien epäpuhtauksien ja kuitulähteiden
vuoksi. Puutteet oli havaittu myös tehdyissä ennakkotutkimuksissa.
Kohteessa on tehtyjen korjaustoimien jälkeen koettu edelleen sisäilman laatuun yhdistettyjä
oireita, jotka voivat liittyä mm. kuituihin.
7.4

Mittaustulokset

Mittauksia tehtiin korjaustoimenpiteiden onnistumisen arvioimiseksi keväällä ja kesällä 2016.
Mittauksia suorittamassa oli eri tutkimustahoja kohteesta riippuen. Tällä kuten myös kohteen
ominaispiirteillä ja tutkimuksen muilla tavoitteilla oli vaikutusta tehtyjen mittausten sisältöön.
Kohteessa 1 näytteitä otettiin 1.-5. kerroksen huonetiloista teippinäytteitä 14 vrk laskeumasta
(petrimaljan kansi) ja tuntemattoman ajan laskeumasta pölyn koostumusnäytteitä. Tavoitteena oli ottaa mahdollisimman laaja otanta, jossa mahdolliset kuituongelmat tulisivat esille.
Lisäksi otettiin tuloilmakanavien runkokanavista teippinäytteitä ja pölyn koostumusnäytteitä.
Tutkimustulokset ovat tiivistetysti taulukossa 6. Tasonäytteiden pölynäytetuloksista kahdessa
todettiin viitteitä kuiduista, vaikka samoista tiloista otetuissa laskeumanäytteistä ei kuiduista
tehty havaintoja. Kyseisissä tiloissa koettiin myös muita tiloja voimakkaammin oireilua.
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Taulukko 6. Kohteen 1 mittaustulokset korjausten jälkeen.
Tutkimusmenetelmä
Tasopinnat
Pölynäytteet
(tuntematon
laskeuma-aika)
Teippinäytteet 14
vrk laskeumasta
Ilmanvaihtokanavat
Pölynäytteet
Teippinäytteet

Mittaustulokset

Näytemäärä

Tavanomaista huonepölyä
sekä 5-10 p-% lasivilla- tai vuorivillakuituja kahdessa näytteessä
Kaikissa näytteissä
< 0,1 kuitua/cm2

7 kpl

Kiviaines-, hiekka- ja siitepölyä

4 kpl

0,7...1,4 kuitua/cm2

2 kpl

Huomiot

15 kpl

Alittaa viitearvon
0,2 kuitua/cm2

Alittaa viitearvon
10-30 kuitua/ cm2

Kohteessa 2 näytteitä otettiin kolmannen ja neljännen kerroksen toimistotiloista teippinäytteitä 14 vrk laskeumasta (petrimaljan kansi). Näytteet otettiin vertailun vuoksi tiloista, joista oli
ennen korjauksia mitattu viitearvot ylittäneitä kuitupitoisuuksia. Tilat olivat mittausten aikana
tyhjillään. Tutkimustulokset ovat tiivistetysti taulukossa 7.
Taulukko 7. Kohteen 2 mittaustulokset tasopinnoilta korjauksen jälkeen.
Tutkimusmenetelmä

Mittaustulokset

Näytemäärä

Huomiot

Tasopinnat
Teippinäytteet 14
vrk laskeumasta

< 0,1...0,1 kuitua/cm2

6 kpl

Alittaa viitearvon
0,2 kuitua/ cm2

Kohteessa 3 näytteitä otettiin teippinäytteitä ilmanvaihtokanavasta sidontakäsiteltyjä äänenvaimentimia seuraavista kanavaosista. Muita sisäilman kuitulähteitä kohteessa ei ollut tiedossa. Tutkimustulokset ovat tiivistetysti taulukossa 8.
Taulukko 8. Kohteen 3 mittaustulokset tasopinnoilta korjauksen jälkeen.
Tutkimusmenetelmä

Mittaustulokset

Näytemäärä

Huomiot

Ilmanvaihtokanavat
Teippinäytteet

Kaikissa 0,1 kuitua/cm2

3 kpl

Alittaa viitearvon
10-30 kuitua/cm2

Kohteessa 4 otettiin teippinäytteitä ilmanvaihtokoneen puhallinkammion äänenvaimentimen
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pinnasta, ilmanvaihtokanavasta ja tasopinnalta tuntemattomasta laskeumasta näytteet. Näytteenoton tavoitteena oli arvioida, kuinka ilmanvaihtojärjestelmään kohdistuneet korjaukset
ovat onnistuneet. Tutkimustulokset ovat tiivistetysti taulukossa 9.
Taulukko 9. Kohteen 4 mittaustulokset tasopinnoilta korjauksen jälkeen.
Tutkimusmenetelmä
Tasopinnat
Teippinäytteet
(tuntematon
laskeuma-aika)
Ilmanvaihtokanavat
Teippinäytteet
äänenvaimentimen
reikäpelti
ilmanvaihtokanava

Mittaustulokset

Näytemäärä Huomiot

0,1 kuitua/cm2

1 kpl

Näytteenottokohdalla
selvä pölykertymä,
alittaa viitearvon
3 kuitua/cm2

0,1...2,1 kuitua/cm2
1,9 kuitua/cm2

2 kpl
1 kpl

Alittavat viitearvon
10-30 kuitua/cm2

Kohteessa 5 näytteitä otettiin käytävätiloista teippinäytteitä 14 vrk laskeumasta (lasilevy) ja
tuntemattomalta laskeuma-ajalta. Näytteitä otettiin ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerroksen tiloista. Lisäksi otettiin näytteitä toisen ja kolmannen kerroksen tuloilmanvaihtokanavista. Tutkimustulokset ovat tiivistetysti taulukossa 10.
Taulukko 10. Kohteen 5 mittaustulokset tasopinnoilta korjauksen jälkeen.
Tutkimusmenetelmä

Mittaustulokset

Näytemäärä

Huomiot

Tasopinnat
Teippinäytteet 14
vrk laskeumasta

< 0,1...0,1 kuitua/cm2

4 kpl

0,1…>100 kuitua/cm2

4 kpl

Alittavat
viitearvon
0,2 kuitua/cm2
Kaksi näytettä
ylittää viitearvon
3 kuitua/cm2

2,1...3,2 kuitua/cm2

2 kpl

Teippinäytteet
(tuntematon
laskeuma-aika)
Ilmanvaihtokanavat
Teippinäytteet

Alittavat
viitearvon
10-30 kuitua/cm2

Tuntemattomasta laskeumasta yli 180 cm korkeudelta ikkunapuitteesta otetussa näytteessä
esiintyi yli 100 kuitua/cm2. Kyse on tässä tapauksessa todennäköisesti hyvin pitkäaikaisesta
laskeumasta. Toinen ylityksistä (7,9 kuitua/cm2) otettiin kaapin päältä yli 180cm korkeudelta.
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7.5

Tutkimustulosten tarkastelu

Kohteita aistinvaraisesti tarkasteltaessa voitiin todeta, että vaikka niissä oli tehty kuitukorjaustoimenpiteitä, oli niissä edelleen havaittavissa mahdollisia kuitulähteitä. Poikkeuksen
tähän muodosti uudehko koulurakennuskohde, jossa ilmanvaihtojärjestelmässä havaitut kuitulähteet oli korjattu. Kuitulähteitä oli kohteissa jäänyt erityisesti alaslaskurakenteisiin, kuten
niissä käytettyihin akustiikkalevyihin, alaslaskurakenteissa oleviin lämmön- ja ääneneristeisiin sekä rakenteiden läpivienteihin. Ilmanvaihdon kuitulähteet koetaan aina ongelmallisemmiksi ja tärkeämmiksi korjata kuin alaslaskurakenteiden yläpuolella olevat kuitulähteet. Kohteissa ei ole yleisesti pyritty kokonaisvaltaiseen kuituongelman ratkaisuun, vaan poistamaan
vain ongelmallisimmaksi arvioidut kuitulähteet. Myös kuitukartoituksessa on voinut olla
puutteita, jonka seurauksena osa kuitulähteistä on jäänyt ottamatta huomioon.
Vaikka kohteissa voitiin havaita edelleen kuitulähteitä, ei tasopinnoille kahden viikon aikana
laskeutuneesta pölystä kuitenkaan löytynyt viitearvoja ylittäviä kuitupitoisuuksia. Pinnoille
pidemmän aikaa kertyneessä pölyssä kuituja näissä tapauksissa kuitenkin todettiin. Tulos voi
viitata siivouksen huonoon laatuun, mutta myös toisaalta kertoa siitä, että korjaamattomista
kuitulähteistä pääsee tietyissä tilanteissa kuituja sisäilmaan. Laskeumanäytteiden pieniin kuitupitoisuuksiin voi vaikuttaa myös laskeuma-alustan sijoittelu. Tuloilmavirtaukset on suunnattu käyttäjän lähialueelle, jonne myös pääosa kuiduista tällöin kulkeutuu. Laskeuma-alustaa
ei voida kuitenkaan yleensä sijoittaa tälle alueelle, vaan joudutaan tyytymään sijoituspaikkaan, jossa erilaiset häiriötekijät on minimoitu. Käyttäjiä hyvin ohjeistamalla laskeumanäytteitä voidaan sijoittaa myös työskentelyalueelle.
Mittaustuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että kaikissa kohteissa ilmanvaihtokanaviston
kuitupitoisuudet ovat pieniä, selvästi alle TTL:n keräämään tutkimustietoon pohjautuvan keskimääräisen 10-30 kuitua/cm2. Kanavat ovat kaikissa kohteissa puhdistettu kuitukorjausten
yhteydessä, mikä vaikuttaa luonnollisesti myös kuitupitoisuuksiin. Huomio kiinnittyy kohteessa 5 ennen korjauksia saatuihin kanavan kuitupitoisuustuloksiin, jotka ovat korkeita. Kohteen kuitulähteet oli sidontakäsitelty jo kahteen kertaan aiemmin, mutta korjausten yhteydessä ei kanavistoa oltu puhdistettu. Näin ollen myös korjauksesta saatava hyöty on jäänyt heikoksi, kun kanavistoon jääneet kuidut ovat voineet kulkeutua ilmanvaihdon mukana sisäilmaan.
Kohteessa 1 ilmanvaihtokanaviston pienet kuitupitoisuudet kertovat siitä, että osassa kanavistoa äänenvaimentimet on uusittu kuten ilmanvaihtokoneissakin. Aistinvaraisten havaintojen
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ja tutkimusten perusteella kanavistossa on kuitenkin vielä äänenvaimentimia, joissa mineraalivillapinnoista voi irrota kuituja. Kun otetaan vielä huomioon, että kyseiset vaimentimet ovat
luultavasti alkuperäisiä eli vuodelta 1990, niissä esiintyvä kuitujen irtoamisriski on otettava
huomioon kuitupitoisuustuloksista huolimatta.
Ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimentimien mineraalivillamateriaaleja oli käsitelty tutkituissa kohteissa sidonta-aineilla. Kaikissa kohteissa, joissa sidonta-ainetta on käytetty, on kuitupitoisuudet saatu hallintaan. Kohteissa, joissa käsittelyt on tehty vuosia sitten, ei kuituja edelleenkään irtoa poikkeuksellisesti. Tulosta on arvioitava kuitenkin varovaisesti, sillä otanta on
varsin suppea. Kohteessa 5 sidontakäsittely on tehty jo kolmatta kertaa. Viimeisimmästä käsittelystä kulunut vasta puoli vuotta, eikä pitkäaikaiskestävyydestä siten ole takeita. Kohteissa
3 ja 4 ilmanvaihdon kuitukorjausten onnistumisen edellytykset ovat olleet hyvät, sillä käsittelytyö on ollut molemmissa kohteissa suhteellisen helposti tehtävissä ja toisaalta mineraalivillamateriaalit ovat olleet käsittelyvaiheessa todennäköisesti vielä hyväkuntoisia. Sidontakäsittelyihin liittyvistä emissioista ei kohteista ollut käytettävissä palautetta.
Ilmanvaihtokonehuoneissa ei tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella kiinnitetä huomiota avoimiin villapintoihin ja niiden korjaamiseen. Tutkimustulosten valossa sillä ei tutkituissa kohteissa ole ollut vaikutusta sisäilman laatuun. Käsittelemättömistä ja suojaamaattomista villapinnoista voi kuitenkin irrota kuituja, jolloin ne suodattimien vaihtojen, ilmanvaihtokoneen vuotojen, kulkuyhteyksien ja läpivientien kautta voivat kulkeutua myös sisätiloihin.
Avoimet ja likaiset villapinnat luovat ilmanvaihtokonehuoneesta epäsiistin vaikutelman.
Käyttäjäpalautteiden perusteella kuitukorjausten onnistumisten arviointi on vaikeaa varsinkin,
jos koettuun sisäilmaongelmaan vaikuttaa useita eri tekijöitä. Kohteen 1 tapauksessa on todennäköisesti näin, vaikka myös kuituihin liittyviä ongelmia havaittiin. Kahdessa kohteista ei
ole korjausten jälkeen todettu ongelmia ja yhdessä kohteista tiloja ei ole vielä otettu käyttöön.
Kohteen 5 osalta lähestyvä peruskorjaus on vaikuttanut siihen, ettei täydellisiä korjauksia ole
vielä tehty. Käyttäjien kokemien oireiden perusteella kohteessa tulisi kuitenkin tehdä kattavampia korjaustoimenpiteitä.
Kohteissa mahdollisesti tehdyistä kuitukartoituksista ja niiden tuloksista oli käytettävissä
heikosti dokumentteja. Osassa kohteita ei kuitukorjausten pohjatietona ollut mittauksiin perustuvaa tietoa, vaan ainoastaan aistinvarainen havainnointi. Myös tehtyjen korjausten dokumentointi oli useimmissa kohteissa puutteellista, eikä antanut selvää kuvaa mitä ja missä on
tehty.
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8

JOHTOPÄÄTÖKSET

Mineraalivillakuitujen vaikutukset ihmisten terveyteen ovat tutkimustiedon pohjalta lähinnä
lyhytaikaisia ärsytysvaikutuksia. Tunnusomaiset ylähengitysteiden, silmien ja ihon oireet
antavat viitteitä mahdollisesta kuituongelmasta sisätiloissa, joka on varmistettava tarkemmin
tutkimuksin. Kuitupitoisuuksien mittauksilla ja kuitujen laadun analysoinnilla voidaan arvioida ongelman olemassaoloa ja saada tietoa mahdollisista kuitulähteistä. Mittaukset ovat kuituongelman arvioinnissa kuitenkin vain todentamisväline, jonka pohjalta tehdään tarvittaessa
kattava kuitukartoitus ilmanvaihtojärjestelmässä ja sisätiloissa sijaitsevien kuitulähteiden
löytämiseksi. Tutkimuksessa laadittiin yleisluonteinen ohje siitä, mitä asioita kuitukartoituksessa tulee tarkastella ja ottaa huomioon.
Tutkimuksessa tuotiin esille erilaisia käytettyjä ilmanvaihtojärjestelmien ja sisäilman kuitulähteiden korjausmenetelmiä, sekä esitettiin niille suositeltavia käyttökohteita. Kuitukorjauksen toteutus on kuitenkin aina mietittävä kohteen ominaispiirteiden mukaisesti. Kun kyseessä
on esimerkiksi lähitulevaisuudessa peruskorjattava tai jopa purettava kohde, ei itse korjauksen kestävyydelle ole tarpeen asettaa yhtä korkeita tavoitteita kuin kohteissa, joissa ei ole
odotettavissa laajempia korjauksia. Materiaalin vaihtoa voidaan pitää aina riskittömimpänä
korjausvaihtoehtona. Huonokuntoisille materiaaleille se on yleensä ainoa järkevä toimintatapa, mutta hyväkuntoisten ja helposti saavutettavien materiaalien kohdalla erilaiset suojausmenetelmät voivat toimia oikein toteutettuina erittäin hyvin. Kustannusvertailu eri vaihtoehtojen välillä kannattaa tehdä aina ennen lopullista korjaustavan valintaa.
Tutkimuksen aikana voitiin todeta, että kuitukorjauksiin ryhdyttäessä ei aina välttämättä tehdä kattavia mittauksia ja kattavaa dokumentoitua kuitukartoitusta. Tästä ja toisaalta taloudellisista näkökohdista johtuen päädytään usein osakorjauksiin, joiden seurauksena kuituongelmaa ei saada aina täysin hallintaan. Tämä tulee ilmi tutkimuskohteiden aistinvaraisessa tarkastelussa tehdyissä havainnoissa, vaikka mittaustulokset eivät tukeneet kaikilta osin täysin
tätä arviota: korjausten jälkeen jatkunut oireilu viittasi kuitenkin osassa kohteita siihen, ettei
korjaus ollut täysin onnistunut. Kuituongelman niin kuin muidenkin sisäilmaongelmien korjausten onnistumisen seuranta mittausten avulla on vaikeaa. Siksi varsinkin haastavimmissa
kohteissa olisi suositeltavaa käyttää sisäilmastokyselyä olosuhteiden kehityksen ja korjausten
onnistumisen seurantaan ennen ja jälkeen korjausten. Ennen-jälkeen mittaukset tulisi suunnitella ja toteuttaa erittäin huolellisesti ja niiden ehdoton edellytys on riittävä näytteenottomäärä. Tutkimuksessa mukana olleissa kohteissa näytemäärät ennen ja jälkeen korjausten olivat
pieniä vaikeuttaen johtopäätösten tekoa.
76

Tuloilmakanavien sisäpinnoilta otetut kuitunäytteet osoittivat, että kuitupitoisuudet voivat
olla hyvinkin pieniä tehtyjen korjausten ja kanaviston puhdistusten jälkeen. Tutkituissa kohteissa alitettiin selvästi Työterveyslaitoksen laajan tutkimusaineiston perusteella esittämän
10-30 kuitua/cm2. Tulosten pohjalta voidaan ajatella, että ilmanvaihtokanavien kuitupitoisuuden ylittäessä 10 kuitua/cm2, on mahdolliset kuitulähteet ilmanvaihtojärjestelmässä syytä
selvittää.
Kuitujen sidontaan perustuvan menetelmän todettiin toimivan ilmanvaihtojärjestelmissä, kun
korjauskohteen olosuhteet ovat suotuisat tällaiselle korjaustavalle. Kuitujen sidontamenetelmää voidaan pitää kuitenkin edelleen vain väliaikaisena ratkaisuna, sillä pitkäaikaisseurantatuloksia ei ole riittävästi käytettävissä. Ilmanvaihtojärjestelmien kuitukorjausten toimivuutta
ei nykyisin juuri seurata. Jälkiseurantaa olisi hyvä tehdä edes pienessä mittakaavassa erityisesti, jos korjausmenetelmässä on päädytty jättämään kuituja sisältäviä materiaaleja ilmanvaihtojärjestelmään. Seuranta voidaan liittää osana korjausten laadunvarmistukseen.
Korjausten laadunvarmistuksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota epäpuhtauksien leviämisen estämiseen korjaustöiden yhteydessä. Korjausten aikainen osastointi, pölynhallinta ja
loppusiivous tulee toteuttaa huolella, jotta kuidut eivät pääse leviämään tiloihin. Tilojen normaalin puhtauden ylläpidon sekä kuitukorjausten jälkeisen siivouksen ja ilmanvaihtojärjestelmän puhdistuksen rooli kuituongelman ratkaisemisessa on erittäin merkittävä. Koska kuidut laskeutuvat melko nopeasti pinnoille, jo tehostetulla siivouksella voidaan aikaansaada
merkittävää parannusta tilanteeseen jo ennen varsinaisia kuitukorjaustoimenpiteitä.
Kuitukartoitusten ja toteutettujen kuitukorjaustoimenpiteiden dokumentointiin tulisi kiinnittää
nykyistä enemmän huomiota. Dokumenteista tulisi ilmetä selkeästi havaitut ongelmakohdat,
niiden arvioitu merkitys sisäilman kannalta sekä laaditut korjaussuunnitelmat ja toteutuksen
dokumentointi. Näin on jälkikäteen todennettavissa mitä kuitulähteitä on korjattu ja kuinka ne
on korjattu sekä edellyttääkö korjaustapa tietynlaista puhdistustekniikkaa esimerkiksi ilmanvaihtokanavistossa.
Kuidut laskeutuvat huonepinnoille ja sitoutuvat pölyyn niin kuin monet muutkin sisäilman
epäpuhtaudet. Sisätilojen säännöllisellä ja laadukkaalla siivouksella pölyn, kuitujen ja muiden
pölyyn kertyneiden erilaisten epäpuhtauksien määrää saadaan vähennettyä. Näin voidaan
parantaa sisäilman laatua ja vähentää tai jopa ehkäistä koettavaa oireilua.
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