
Case - Kauttuan koulu
Ensimmäinen Suomessa APAD teknologialla toteutettu sisäilmakorjaus. Laajan
sisäilmaongelman pääasiallisena aiheuttajan toimi vakava kellaritilan sisäilmaongelma,
josta epäpuhdas ilma vapautui yläpuolisiin kerroksiin opiskelu- ja henkilöstötiloihin.
Peruskorjaus vaihtoehtona kustannuksiltaan liian suuri ja onnistumiseltaan epävarma.

Järjestelmän asennus kesä-heinäkuu 2016, jonka jälkeen koko koulurakennuksen
sisäilman laatu muuttunut huonosta hyväksi. Ilman laadussa merkittävä parannus jo
aistinvaraisesti havaittuna. Sairaspoissaolot kokonaisuudessaan henkilöstöllä sekä
oppilailla vähentyneet selkeästi.

Laitteiston tallennusdatasta voidaan havaita, että rakennuksen käyttötunteina erilaisia
painesuhteisiin vaikuttavia muutostilanteita on runsaasti ja laitteisto tekee paljon töitä,
kun taas ilta- ja yöaikana olosuhteet pysyvät tasaisina. Nämä lukuisat muutostilanteet
ovat hetkiä, jolloin laitteistolta vaaditaan kykyä säätää ja mukautua muuttuviin
tilanteisiin. Tästä syystä perinteinen suoraan ulos puhaltava reagoimaton laitteisto ei
yleensä toimi kokonaisvaltaisesti, vaan vuorokauden aikana tapahtuu useita hetkellisiä
epäpuhtaan ilman vuotoja. Uudenlaisella tekniikalla oppilaiden ja opettajien
altistuminen epäpuhtauksille saatiin eliminoitua nopeasti ja kustannustehokkaasti.

Uudenlaisen APAD teknologian hyödyntäminen 
sisäilmasaneerauksessa ja pölyntorjuntatyössä

APAD paineentasainteknologia on Suomalainen patentoitu tekniikka erilaisten tilojen
välisen kontrolloidun paine-eron muodostamiseksi ja hallinnoimiseksi automaattisesti
puhallinmoottorin tehoa rajoittamatta. Ensisijaisesti laitteen kehitystarve juontuu
rakennusalan pölyntorjunnan ongelmakohdista, joissa alipaineistettujen työtilojen
paine-erot vaihtelevat muutostilanteiden johdosta aiheuttaen pölyn leviämistä.
Sittemmin teknologialle on löydetty useita erilaisia sovelluksia, joista
sisäilmaongelmaisten rakennusosien eristys ilmanhallinnallisesti on tuottanut
erinomaisia ja kustannustehokkaita ratkaisuja muun muassa sisäilmaongelmaisten
koulukohteiden ilmanlaadunkorjaamisessa.

Aktiivinen ilmantilanerotus on nopea ja kustannustehokas
Sisäilmaongelmaiset rakennusosat, kuten kellaritilat, aiheuttavat helposti koko rakennuksen sisäilman laadun heikkenemisen. Perinteinen peruskorjaus
esimerkiksi lähes kokonaan hyötykäytöstä poistettuun kellaritilaan on usein vähintään satoja tuhansia euroja (>100 000 Eur), ja täten vaikeaa toteuttaa
korjausmäärärahan uupuessa. Peruskorjaus ei myöskään usein tuota täysin toivottua lopputulosta, vaan ongelmatilasta vapautuu edelleen epäpuhtauksia
puhtaisiin käyttötiloihin.

Aktiivinen sisäilmalaitteisto asennetaan väliaikaisesti tai kiinteästi rakennuksen sisäilmaongelmaiseen osaan, ja ohjataan tuottamaan hallittu alipaine
esimerkiksi koulun epäpuhtaan kellaritilan yläpuolella oleviin opiskelutiloihin nähden. Sisäilmakojeesta valitaan digitaalisesti haluttu alipainetaso 1 Pa
tarkkuudella, jonka jälkeen laitteisto säätää ulospuhallusilmamäärän tasolle että asetettu alipainetaso saavutetaan.

Asennuksen ja käyttöönoton yhteydessä rakenteiden epätiiveydet ja läpiviennit tiivistetään, jolloin laitteiston tarvitsema ulospuhallusmäärä pienenee
vähentäen lämpöenergian häviötä. Samalla järjestelmän reservi-ilmamäärä kasvaa jota laitteisto hyödyntää painesuhteiden korjaukseen muutostilanteissa.

Järjestelmäkustannukset laajoissakin kiinteissä asennuksissa usein vain joitakin kymmeniä tuhansia euroja, ja terveyshaitan eliminointi nopeaa.

Aktiivisen sisäilmalaitteiston toimintaperiaate:
 Sisäilmakojeisto asennetaan epäpuhtaaseen rakennusosaan
 Prosessi-ilmakojeiston puhallin prosessoi rajoittamattomana ilmaa

suuritehoisesti
 Puhallinlaitteiston suodatinvarustus: Karkeasuodatus, aktiivihiili, HEPA H13
 Paineentasaimen paine-eromittaus asennetaan mittaamaan paine-eroa

epäpuhtaan ja puhtaan tilan välillä
 Ulospuhallusilma kanavoidaan ulos kiinteistöstä – useita toteutusvaihtoehtoja
 Laitteisto säätää ja ylläpitää kellaritilan alipainetta suhteessa yläpuolisiin

tiloihin estäen epäpuhtauksien leviämisen.
 Alipaineen muodostamisele tarpeeton ilmamäärä palautetaan

mikrosuodatettuna takaisin tilaan lämpöenergian säästämiseksi.
 Suuri ilman prosessointimäärä puhdistaa myös itse ongelmatilan ilmaa

minimoiden terveyshaittariskiä.

Kuvat 1. Kauttuan koulun APAD paineentasaimen tallennusdataa ilta- ja yöajan olosuhteissa. Paine-eron ylläpito vaatii vain vähän
laiteohjausta.

Kuvat 2. Kauttuan koulun APAD paineentasaimen tallennusdataa aamun ja aamupäivän muutosolosuhteissa. Paine-eron ylläpito
vaatii laitteistolta jatkuvaa mukautumista. Keskiarvollisesti alipainetaso säilyy koko ajan, ja 0-painetilanteita ei synny.

Kuva 3. Kellaritilan painesuhteiden muutostestauksen yhteydessä
kellaritilan epäpuhtaudet alkoivat välittömästi kulkeutua
opiskelutiloihin, kun APAD ilmanhallintajärjestelmä sammutettiin.
Laitteiston asetuksista johtuen piirrettävät käyrät näkyvät
peilikuvina, eli alipaine + merkkisenä. Kuvaajan painemuutoksen
aikaväli noin 20 sekuntia.

Rakennusala
Rakennusalan pölyntorjuntatyön epäkohdat pölyn
leviämisen osalta syntyvät täysin vastaavista syistä
johtuen. Vaikka tila on ns. alipaineistettu, ei perinteinen
laitteisto reagoi muutoksiin, kuten ovien aukeaminen,
suodattimien likaantuminen, hissien liike, osastoinnin
rikkoutuminen tai IV-kojeiden muutokset. APAD
teknologia korjaa muutostilanteita estäen pölyn
leviämistä, ja toimii samalla opetusvälineenä
osastointien tiiveyksien rakentamisessa.

Kuvat 4. Asennuskuvia Kauttuan koulun sisäilmalaitteistosta. Prosessi-ilman imukanavisto rakennettu
kellaritilan läpi 4x Ø160mm putkilla koko kellarin alalle. Myös kellarissa olevia putkikanaaleja
asennettu alipaineistuksen piiriin. Kuvassa oikealle näyttölaitteen ohjaustila: asetusarvo 5 Pa,
toteutuva alipaine 5 Pa, ulospuhallusilmamäärä kuvaushetkellä 26%.


