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LÄHTÖTILANNE
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• Rakennuksessa vanhasta teollisesta 
toiminnasta johtuvaa rakenteiden 
pilaantuneisuutta. Voidaanko rakennus 
korjata tilapäiseen tai pysyvään 
käyttöön?

• Pienetkin öljyhiilivetypitoisuudet voivat 
heikentää sisäilman laatua.

• Öljyhiilivedyille ei ole tiedossa tutkitusti 
toimivia kapselointiratkaisuja.

• Öljyhiilivetypilaantuneisuuden vaikutus 
sisäilmaan?



KUNTOTUTKIMUKSET



TUTKIMUSSUUNNITELMA
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• Tutkitaan rakenteisiin imeytynyttä 
öljyhiilivetypilaantuneisuutta.

• Laaditaan lähtötietoihin ja havaintoihin 
perustuva tutkimussuunnitelma.

• Tutkittavat rakenteet jaetaan 
tutkimusalueisiin ja määritetään 
näytteenottosyvyys.



TUTKIMUSTEN TOTEUTUS
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• Näytteenotto tehdään vesijäähdytteisenä 
timanttiporauksena.

• Tutkimusalueilta otetaan useita osanäytteitä, 
jotka yhdistetään kuvaamaan tutkimusalueen 
keskiarvopitoisuutta.

• Rakenteista irrotetut näytelieriöt leikataan 
analysoitaviin osiin öljyhiilivetyjen 
imeytymissyvyyden selvittämiseksi.

• Näytteet käsitellään ja toimitetaan analyysiin 
kylmäketjua rikkomatta.



MATERIAALINÄYTTEIDEN KRIITTISTEN 
FRAKTIOIDEN PITOISUUDET

• Rakenteista otetuista näytteistä analysoitiin öljyhiilivedyt laajalla 
fraktiojaolla luokiteltuina alifaattisiin ja aromaattisiin yhdisteisiin.

• Materiaalinäytteissä todettiin myös hyvin korkeita 
öljyhiilivetypitoisuuksia.

• Pintakerroksessa todettujen matalahkojen pitoisuuksien mahdollisia 
sisäilmavaikutuksia selvitettiin emissiomittauksilla.

6



VOC-MITTAUKSET
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VOC-NÄYTTEENOTTO

• Pintakerroksessa todettujen matalahkojen öljyhiilivetypitoisuuksien 
mahdollisten sisäilmavaikutusten selvittämiseksi tehtiin emissiomittauksia.

• Tehtiin bulk-tutkimus (µg/m³g) lämpötilassa 60 °C. Semikvantitatiiviset
bulk-tulokset eivät kuitenkaan kerro mitään sisäilmapitoisuuksista. 

• Pintatuotto selvitettiin kammiomenetelmällä, jota voidaan hyödyntää 
sisäilmapitoisuuden arvioinnissa.

• Analyysejä varten irrotettiin tiiliseinistä kokonaisia tiiliä kolmelta alueelta.
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VOC-NÄYTTEENOTTO

Standardien ISO 16000-9 ja EN 16516 
mukainen VOC-emissionäytteenotto 
testikammiosta

• Tutkitut tiilet asetettiin kammioon 
kokonaisina, jolloin testijärjestelyn 
kuormituskerroin vastaa eurooppalaisen 
mallihuoneen seinätuotteen kuormitusta.

• VOC-emissionäytteet kerättiin aktiivisella 
näytteenotolla kammiosta kolmen 
vuorokauden stabiloitumisjakson jälkeen.
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MATERIAALINÄYTTEIDEN VOC-YHDISTEIDEN 
EMISSIOT KAMMIOMENETELMÄLLÄ 
PINTAEMISSIONOPEUTENA (SER) JA 
MALLIHUONEPITOISUUTENA

Yhdiste Näyte 1 Näyte 2 Näyte 3

hiilivetyseos 

[mg/m2h]
0,016–0,034 0,022–0,046 0,015–0,031

hiilivetyseos 

[µg/m3]
33–68 44–92 30–62

TVOC [mg/m2h] 0,016–0,034 0,029–0,059 0,018–0,038

TVOC [µg/m3] 33–68 57–119 36–76
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LASKENNALLISET 
TULOKSET
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EMITTOIVAN ALAN JA TILAVUUDEN SUHTEEN 
VAIKUTUS SISÄILMAN PITOISUUTEEN

12



SISÄILMAN PITOISUUS OLETETULLA 
KÄYTTÖTILANTEEN ILMANVAIHDOLLA
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YHTEENVETO

• Vanhojen öljyhiilivetypilaantuneiden kohteiden korjaaminen ja 
käyttötarkoituksen muuttaminen on haastavaa, koska jo hyvin pienet 
öljyhiilivetypitoisuudet voivat heikentää sisäilman laatua. 

• Tutkimuksessa hyödynnettiin materiaalinäytteiden sekä emissionäytteiden 
tuloksia sisäilmapitoisuuden kriteerin määrittämiseksi. 

• Kammiomenetelmästä saadaan pintatuotto sekä mallihuonepitoisuus, jota 
voidaan vertailla EU-LCI-arvoihin, joissa ei ole kuitenkaan rajoja-arvoja 
öljyhiilivetypitoisuuksille. 

• Sekoitusyhtälölaskennalla voidaan pintatuoton perusteella arvioida käytännön 
olosuhteiden mm. kuormituskerroin, ilmanvaihto ja tilan dimensiot.
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