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SISÄILMAKORJAUSTEN ONNISTUMISEN
VARMISTAMINEN JÄLKISEURANTAMITTAUKSIN
• Korjausten onnistumista varmistavin seurantamittauksin voidaan
varmistaa korjauksille asetettujen tavoitetasojen saavuttaminen ja
säilyminen erityisesti tilojen käyttöaikana.
• 7 rakennusta, valmistuneet aikavälillä 1986-2005
• Sisäilmakorjausalueet (A= n. 22 440 m2, n=36)
– 5-vuotisseurantaa on tehty jo kahdeksalla korjausalueella (A= n. 3000 m2)

• Sisäilmakorjauksia (RAK+LVI+RAU) tehtiin vuosina 2012-2018
– Näitä korjattiin: ilmanvaihto, kuitulähteet, paikalliset kosteus- ja mikrobivauriot,
ilmavuodot maanvastaisista- ja ulkovaipparakenteista sekä yhdessä rakennuksessa
lattiapäällystevauriot. Rakenteiden tiivistämisen ja IV-korjausten jälkeen ilmamäärät
säädettiin siten, että painesuhde ulkovaipan yli on lähellä 0 Pa.

• Tavoitetasona oli Sisäilmastoluokka S2
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SISÄILMAKORJAUSTEN ONNISTUMISEN
VARMISTAMINEN JÄLKISEURANTAMITTAUKSIN
• Kolmivaiheinen jälkiseuranta: käyttöönotosta noin 0-12 kk, noin 2 vuotta ja
noin 5 vuotta
• Jokaiselle korjaustyöalueelle oma räätälöity seuranamittaussuunnitelma
• Menetelmät:
– Katselmukset, aistinvaraiset havainnot, jatkuvakestoiset
olosuhdeseurantamittaukset (T, RH, CO2, paine-eromittaus ulkovaipan yli), lisäksi
tarvittaessa laskeuma- ja pyyhintäpölynäytteet, rakennekosteusmittaukset,
merkkiainekokeita sekä sisäilman radon-, VOC- ja mikrobimittauksia ja
käyttäjäkyselyjä.

• Olosuhdeseurantamittaukset (7…14 vrk) tehtiin normaalin käytön aikana
syys-, talvi ja kevätkaudella.
– Sisäilman kosteuslisä oli hyvin pieni: 0…1,5 g/m3 (n=47)
– Ilmatiiviydeltään parantunut ulkovaippa vaikutti lämpötiloihin siten, että
huonelämpötilat kohosivat tiivistetyissä tiloissa.
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TULOKSIA I: RAKENTEIDEN ILMATIIVIYS
• Viisi vuotta korjauksista
– Merkkiainekokeita tehtiin pistokoeotannalla viidessä tilassa, viidessä eri rakennuksessa
– Merkkiainekokeet tehtiin ohjekortin RT-14-11197 mukaisesti; vastaavasti kuin työmaaaikana.
– Tarkastelussa sementtipohjaisella vedeneristysmassalla tehdyt tiivistykset

• Maanvastainen alapohjarakenne (1 tila, 75,5 m2) oli edelleen tiivis ja
tiivistykset hyväkuntoisia
• Ulkoseinärakenteet (4 tilaa) olivat tiiviitä, paitsi yhdessä tilassa, jossa oli
yksittäisiä puutteita
• Painesuhteiltaan tasapainotettu ilmanvaihto minimoi ilmavirtausten
merkityksen ja vaikutuksen sisäilman laatuun
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TULOKSIA I: RAKENTEIDEN ILMATIIVIYS
• Valokuvissa alapohjarakenteeseen vuonna 2013 tehtyjä, 5 vuotta
vanhoja tiivistyksiä. Tiivistykset olivat täysin toimivia.
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TULOKSIA II: PAINESUHTEIDEN HALLINTA
• Painesuhteet ulkovaipan yli mitattuna korjaustyöalueella E1 ajanhetkellä 5 vuotta
korjausten valmistumisesta. Mittausdata ja mitatut tilat ovat molemmissa
kuvaajissa samat. Neutraaliakseli (0 Pa) on kuvattu mustalla katkoviivalla.
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TULOKSIA II: PAINESUHTEIDEN HALLINTA
Painesuhteet ulkovaipan
yli mitattuna seitsemällä
korjaustyöalueella
ajanhetkellä 6…12 kk
korjausten
valmistumisesta.
Neutraaliakseli (0 Pa) on
musta katkoviiva.
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TULOKSIA II: PAINESUHTEIDEN HALLINTA

Painesuhteet
ulkovaipan yli mitattuna
seitsemällä
korjaustyöalueella
ajanhetkellä 5 vuotta
korjausten
valmistumisesta.
Neutraaliakseli (0 Pa)
on musta katkoviiva.
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TULOKSIA III: SISÄILMAN VOC-MITTAUKSET
• Sisäilman VOC-mittauksia tehtiin noin 12…24 kk korjattujen tilojen
käyttöönotosta yhteensä 32 tilasta.
• Sisäilman VOCpitoisuudet olivat hyvin
matalat

Sisäilman TVOC-pitoisuus, mitattu 12-24 kk korjausten valmistumisesta
[μg/m3], n=32

• Sisäilmanäytteissä todettiin
pieniä pitoisuuksia
toimistoympäristölle tyypillisiä
yhdisteitä, esim.
• Aldehydejä pieniä
pitoisuuksia (n=32)
• Dekametyylisyklopentasiloksaania 0,4…3 μg/m3 (n=26)
• 2-etyyli-1-heksanolia
0,5…4 μg/m3 (n=21).
• 1-butanolia 0,5…3 μg/m3
(n=17)
• TXIB:tä havaittiin pieniä
pitoisuuksia (n=11)
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YHTEENVETO
• Seurantamittauksilla voitiin kohteissa varmistaa korjauksille asetettujen
tavoitetasojen (S2) saavuttaminen ja säilyminen erityisesti tilojen käyttöaikana.
• Sisäilman VOC-mittaukset osoittavat, että hyvin mataliin pitoisuuksiin päästään
varsin pian, kun käytettään M1-luokiteltuja tuotteita ja ilmanvaihto toimii oikein.
• Ulkovaipparakenteiden viisi vuotta vanhat rakennetiivistykset olivat pääasiassa
toimivia ja tiivistysmateriaalit hyväkuntoisia. Seurantamittaukset osoittavat, että
tiivistykset tulisi tehdä pintarakenteiden alle suojaan pitkäaikaiskestävyyden
varmistamiseksi.
• Paine-eroseuranta kannattaa: ensimmäisten mittausten jälkeen säätötarvetta
esiintyi noin 30 % mitatuista tiloista. Viiden vuoden kohdalla painesuhteet olivat
hyvällä tasolla käyttöaikana.
• Vähäisestä ja jaksottaisesta ylipaineisuudesta ei ole rakenteille haittaa, sillä
toimisto-ympäristössä sisäilman kosteuslisä on merkityksettömän pieni. Hyvä
ilmatiiviys (ja samalla hyvä vesihöyrytiiviys) lisäksi estävät sisäilman kosteuden
siirtymisen ulkovaipparakenteiden sisälle.
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