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TIETOPAKETTI SISÄILMATOIMINNASTA KONSULTEILLE
Sisäilmatoimintaan liittyvistä ohjeista on koottu tämä konsulteille suunnattu tietopaketti. Ohjeiden
laadinnassa on SYK:n oman kehitystyön ja yleisesti saatavilla olevien ohjeiden lisäksi hyödynnetty
Terve Tila –hankkeessa tuotettua sekä konsulttien SYK:lle tuottamaa materiaalia. Tietopakettiin
sisältyvät seuraavat dokumentit:
-
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01 Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut –kuvaus
09 Tekninen perusselvityslomake kiinteistöhuollolle
11 Projektikortti
02 Sisäilmaprosessin käynnistymiseen liittyvä lähtöselvityslomake
10 Terveelliset tilat –tallennusohjeet konsulteille
15 Esitutkimus ja arviointikäyntilomake
16 Vaurioherkkien rakenteiden tunnistaminen
17 Talotekniikkaselvityksen sisältövaatimukset
18 Malli tutkimussuunnitelmasta
19 Malli tutkimusraportista
20 Tutkimussuunnitelman ja tutkimusten laadunarviointilomake
24 Sisäilmatiedotepohja
25 Akuuttien toimenpiteiden lista
29 Korjausvaihtoehtojen punnitseminen ja korjausten ja rakennuttamisen
suunnittelulomake
30 Maanvaraisen alapohjan, välipohjarakenteiden ja muuratun ulkoseinän
korjausmenetelmien tarkistuslomake
31 Vaurioituneiden säilytettävien kiviaineisten rakenteiden käsittelyohje
52 Osastoinnin ja koneellisen pölynhallinnan ohje
33 Korjaustöiden valvonnan tarkistuslista
40 Malli seuranta- ja jälkihoitosuunnitelmasta
41 Käytön aikaisen seurannan ja jälkihoidon tarkistuslista
55 Toimistotilojen käyttöohje
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1 JOHDANTO
Tässä käsikirjassa kuvataan Suomen Yliopistokiinteistöjen käyttöön ottamat yhtenäiset
toimintamallit sisäympäristöongelmien kokonaisvaltaiseen käsittelyyn, ratkaisuun sekä
ennaltaehkäisyyn kaikilla kampuksillaan. Käsikirjan pohjana käytettiin konsulttityönä
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:lle laadittua asiakirjaa ”Organisaation toimintatapojen
kehittäminen sisäympäristöongelmien ratkaisemisessa ja ennalta ehkäisemisessä”
vuodelta 2012.
Tässä käsikirjassa esitetään prosessin eteneminen vaiheittain keskittyen eri toimijoiden
tehtäviin ja vastuisiin kussakin vaiheessa. Kuhunkin prosessin vaiheeseen liittyvät ohjeet,
mallit ja/tai tarkistuslistat ovat tämän asiakirjan liitteinä.
Toimintamallista on myös laadittu diaesitys.
Kaikki se aineisto, mikä tulee prosessin aikana esille tai ilmenee, on luottamuksellista
tietoa, eikä sitä sellaisenaan jaeta prosessin ulkopuolisille tahoille; sitä vastoin tiedotus
tilojen käyttäjien suuntaan hoidetaan tiedotussuunnitelman mukaisesti mm.
käyttäjäinfojen avulla.
2 SISÄYMPÄRISTÖONGELMAN RATKAISUN PROSESSIKUVAUS

2.1 Toimintamallin yleiskuvaus
Sisäympäristöongelman
ratkaisun
prosessi käynnistyy
yleensä
tilan
käyttäjän kokeman haitan tai oireilun
perusteella. Tämä johtaa tilojen käytön ja
toiminnan kriittiseen tarkasteluun, ja
mikäli nämä ovat kunnossa, tilasta
voidaan
tehdä
haittailmoitus.
Haittailmoitus
puolestaan
johtaa
tekniseen perusselvitykseen, ja mikäli
tämän jälkeen todetaan laajempien
tutkimusten
ja
selvitysten
tarve,
käynnistetään sisäympäristötutkimukset.
Tutkimusvaiheen
päätyttyä
yleensä
käynnistyy korjaussuunnittelu, ja purkuja korjaustöiden jälkeen tilat otetaan
käyttöön.
Korjausten
onnistumista
seurataan
laaditun
seurantasuunnitelman
mukaisesti
useammankin vuoden ajan (Kuva 1 ja 2).
Kuva 1. Sisäympäristöongelman ratkaisun
prosessikaavio. Aika, joka kuluu haittailmoituksesta korjattujen tilojen käyttöönottoon,
riippuu luonnollisesti tutkittavan ja korjattavan alueen sekä toimenpiteiden laajuudesta,
mutta keskimäärin aikaa kuluu vuosi.
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Kuva 2. Sisäympäristöongelman selvitystyöhön liittyvä toimintamalli.
Sisäympäristöongelmien selvitysten prosessimainen läpivienti edellyttää, että eri toimijoiden
roolit ja vastuut ovat kaikkien tiedossa. Roolit ja vastuut on esitetty ohjekortissa 01, Eri
toimijoiden roolit sisäilma-asioissa sekä ohjekortissa 51, Sisäilmavastuunjakotaulukko.
Prosessin eri vaiheissa tarvittavat lähtötiedot, tuotetut dokumentit ja tehtävät päätökset on
koottu ohjekorttiin 04 Lähtötiedot, tuotetut dokumentit ja tehtävät päätökset prosessin eri
vaiheissa.
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy seuraa kiinteistöjensä sisäympäristöongelman selvitystyön
etenemistä sisäilma-asiantuntijoiden projektikorttiin kokoamien tietojen avulla: ohjekortti 11,
Projektikortti. Näiden tietojen pohjalta laaditaan joka toinen kuukausi Sisäilmaraportti, jossa
kiinteistöjen sisäilmatilanne käsitellään.

2.2 Haittailmoitus
On tarpeen erottaa toisistaan tekninen vika ja sisäilmaan liittyvä haitta, koska niiden
ilmoitusmenettelyt poikkeavat toisistaan, ja tässä kuvattu toimintamalli liittyy nimenomaan
sisäympäristöongelmien käsittelyyn. Normaalitilanteissa huolto- ja kunnossapitoon kuuluvat
tekniset viat (ts. viat, jotka pystytään selkeästi kohdentamaan) hoidetaan yliopistojen
tilapalveluiden sekä toimivan kiinteistöhuollon toimesta. Ilmoitukset tehdään normaalin
vikailmoituskäytännön mukaisesti. Esimerkiksi äkillisissä tai laajoissa vesivuoto- tms.
tapauksissa otetaan suoraan yhteyttä kiinteistöhuoltoon.
Sisäympäristöhaittaepäilyissä toimitaan seuraavasti (Ohjekortti 05, Toimintaohje käyttäjille)
(Kuva 3):
1. Sisäympäristöhaitan havaitsija ottaa yhteyttä yliopiston tilapalveluun. Jos tilojen
käyttäjällä esiintyy sisäympäristöön liittyvää oireilua, tulee hänen olla yhteydessä
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työterveys- tai opiskelijaterveydenhuoltoon. Sisäympäristöhaittaa epäilevä henkilö voi
aina olla yhteydessä myös työsuojeluhenkilöön.
Tilapalvelut ja haitan havaitsija tarkastelevat yhdessä tilan käyttöä (Ohjekortti 06,
Käyttäjän toiminnan vaikutus sisäilman laatuun). Jos tässä ei ole huomautettavaa,
siirrytään haittailmoituksen tekoon. Erityisesti erityistiloissa (esim. laboratoriot) koettujen
haittojen osalta on tärkeää jo tässä vaiheessa huolehtia siitä, että lakisääteiset
kemiallisten, mikrobiologisten, biologisten ja fysikaalisten riskien arvioinnit on tehty ja
dokumentit liitetty haittailmoitukseen ja mahdollisesti toimitettu myös terveydenhuoltoon
toiminnasta aiheutuvien riskien arvioimiseksi.
2. Tilapavelut tekee sisäympäristöhaittailmoituksen (Ohjekortti 07, Facility Info
Haittailmoituksen teko-ohje). Haittailmoitukseen ei pidä kirjoittaa salassa pidettävää
tietoa.

Kuva 3. Sisäympäristöhaitta-/ oirehavainnosta sisäympäristöhaittailmoitukseen.

2.3 Perusselvitys
Sähköisesti tehty haittailmoitus ohjautuu kiinteistöhuollolle, joka käynnistää tiloja koskevan
teknisen perusselvityksen yhteistyössä yliopiston tilapalvelun ja kampusmanagerin kanssa
(kuva 4). Tavoitteena on, että tarkastuskäynti tehdään 2 työpäivän kuluessa ilmoituksesta.
Kiinteistöhuollon perusselvitykseen kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet (Ohjekortti 09,
Tekninen perusselvitys):
û kohde tutkitaan silmämääräisesti, kosteusvauriot yms.
û tarkistetaan mm. ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus
û tarkistetaan mm. kohteen siivoustaso ja viherkasvit
û tiloissa työskentelevien haastattelu, havainnot
û käynnistä laaditaan kirjallinen raportti, joka tallennetaan Facility Infon Terveelliset Tilat –
osioon.
Tieto kiinteistöhuollon selvitysten tuloksista toimitetaan tilapalvelulle ja kampusmanagerille,
jotka käsittelevät asian, ja hoitavat yhdessä tiedottamisen haitan aiheuttajasta ja sen
poistamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tilojen käyttäjille. Jos korjattavaa löytyi, prosessi voi
päättyä tähän kohtaan, kun korjaukset tehdään ja korjausten vaikutusta jäädään
seuraamaan. Jos korjaavien toimenpiteiden jälkeen haitat/oireet jatkuvat, tarvitaan uusi
ilmoitus Facility Infoon prosessin jatkamiseksi sisäympäristötutkimusvaiheeseen.
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Kuva 4. Perusselvityksen kulku

2.4 Sisäympäristötutkimus
2.4.1 Projektiryhmä
Jos ongelma ei ratkea edellä kuvatulla perusselvityksellä, kampusmanageri käynnistää
laajemman sisäympäristötutkimuksen. Tutkimuksen käynnistämiseksi kampusmanageri
kutsuu koolle kohdekohtaisen projektiryhmän, johon kuuluvat seuraavat toimijat (Ohjekortti
13, Sisäilmatutkimuksissa käytettävät asiantuntijat):
kiinteistön omistajan edustaja, kampusmanageri (ryhmän vetäjä)
tilapalvelun edustaja, kiinteistöpäällikkö
sisäilma-asiantuntija/-tutkija (tutkimusten vastuuhenkilö)
kiinteistöhuollon edustaja, työnjohtaja (selvitysvaiheen edetessä tarpeen mukaan)
rakenneasiantuntija ja talotekniikka-asiantuntija
työnantajan edustaja, esimies (selvitysvaiheen edetessä tarpeen mukaan)
työntekijöiden edustaja, työsuojeluvaltuutettu (selvitysvaiheen edetessä tarpeen
mukaan)
û työterveyshuollon ja / tai ylioppilasterveydenhuollon edustaja (selvitysvaiheen edetessä
tarpeen mukaan).
û
û
û
û
û
û
û

Kampusmanageri johtaa projektiryhmän toimintaa ja päättää tehtävistä toimenpiteistä
projektiryhmältä saamiensa tietojen perusteella. Projektiryhmän ensimmäisessä
tapaamisessa ovat mukana kaikki edellä luetellut edustajat. Projektiryhmä kartoittaa
lähtötiedot, sopii tehtävistä lisätutkimuksista ja jatkotoimenpiteistä. Projektiryhmän

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi

Sivu 7 / 11

toimenkuvaan kuuluvat seuraavat asiakokonaisuudet (Ohjekortti 12, Projektiryhmän
toimenpidelista),
joita
toteutetaan
ryhmäläisten
asiantuntemuksen
mukaisella
kokokoonpanolla:
û suorittaa arviointikatselmus ja arvio tilojen käyttökelpoisuudesta
û pyytää työterveyshuollolta ja / tai ylioppilasterveydenhuollolta lausunto sekä tilata
oireilukyselyt (oireiluperusteinen riskinarviointi, oireilukartat)
û suunnitella tarvittavat lisätutkimukset ja aikatauluttaa ne
û pyytää lausunnot SYK Oy:n asiantuntijaryhmältä tutkimussuunnitelmasta, selvityksen
tuloksista tai korjaustarvemäärittelyistä (tarvittaessa)
û muodostaa moniammatillisesti yhteinen näkemys ongelmasta
û arvioida riskejä ja asettaa konkreettisia tavoitteita
û arvioida väistötilan tarve ja kiireellisyys, irtaimiston puhdistustarpeen ja laajuuden sekä
siirtojen arviointi ja ohjeistus
û päättää riskinhallinnasta; suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa korjaavat toimenpiteet
û informoida sisäympäristön ohjausryhmää (tarvittaessa)
û tiedottaa tilojen käyttäjille yhteistyössä sisäympäristön ohjausryhmän kanssa (tilapalvelu
vastaa viestin jakelusta)
û huolehtia siitä, että sisäympäristöongelman selvittämisessä noudatetaan SYK Oy:n
valtakunnallista toimintatapaa.

2.4.2 Projektiryhmän toiminta sisäympäristöongelmien ratkaisussa
Kampusmanagerin kokoon kutsuman projektiryhmän aloituskokouksessa tutustutaan
kohteessa esiintyviin ongelmiin ja niiden taustoihin sekä selkiytetään eri osapuolten
odotuksia ongelman ratkaisuprosessin kulusta. Sisäilma-asiantuntijan johdolla asiantuntijat
laativat tutkimussuunnitelman kustannusarvioineen ja aikatauluehdotuksineen, jota
projektiryhmä saa kommentoida ja jonka kampusmanageri arvioi ja hyväksyy (Kuva 5)
(Ohjekortti 14, Sisäilmatutkimuksissa käytettävät laboratoriot; Ohjekortti 18, SYK-malli
tutkimussuunnitelmasta) Kampusmanageri tilaa tehtävät tutkimukset. Samalla aloitetaan
viestinnän
suunnittelu
(Ohjekortti 22,
Viestinnän
muistilista;
Ohjekortti 23,
Viestintäsuunnitelman pohja).
Kun tutkimussuunnitelman mukaiset tutkimukset ja selvitykset on tehty, asiantuntijat
esittelevät projektiryhmälle tulokset ja johtopäätökset sekä toimenpide-ehdotukset.
Projektiryhmän tehtävä on miettiä, miten asiaa lähdetään viemään eteenpäin ja huolehtia
käyttäjien suuntaan viestinnästä.
Projektiryhmä
voi
tarvittaessa
tukeutua
SYK
Oy:n
asiantuntijaryhmään.
Asiantuntijaryhmässä on edustettuna rakennusten kuntotutkimuksen, korjausrakentamisen,
epäpuhtausmittausten, talotekniikan, kiinteistönpidon, rakennusfysiikan ja lääketieteen
asiantuntijat.
Kampusmanageri tilaa asiantuntijaryhmän konsultaation SYK Oy:n
Rakennuttaminen ja ylläpito –yksikön kautta. Tarvittaessa voidaan asiantuntijaryhmän
ehdotuksesta tehdä lisätutkimuksia. SYK Oy:n asiantuntijaryhmää voidaan hyödyntää myös
korjaussuunnittelun ohjauksessa.
Tutkimustulosten perusteella käydään keskustelu tilojen käytettävyydestä.

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi

Sivu 8 / 11

PROJEKTIRYHMÄ* TIEDOTTAA
TUTKIMUSVAIHEEN KULUSTA JA
TULOKSISTA, KAMPUSMANAGERI

PROJEKTIRYHMÄ*
TYÖSTÄÄ TUTKIMUSTA

TUTKIMUSSUUNNITELMA
TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
ONGELMAN MÄÄRITTELY

TILOJEN
KÄYTETTÄVYYDEN
JA
TYHJENTÄMISTARPE
EN ARVIOINTI

RAKENNUTTAMISEN JA
YLLÄPIDON YKSIKKÖ

ASIANTUNTIJARYHMÄ

* Projektiryhmään kuuluvat kampusmanageri ja
tarpeen mukaan tilapalvelu, kiinteistönhuolto,
sisä-ilma-asiantuntija, LVI-asiantuntija,
rakennusfysiikan asiantuntija, työsuojelu,
esimies, työterveyshuolto ja

Kuva 5. Sisäympäristötutkimusvaihe
Kun tutkimusraportti on valmistunut, käyttäjille järjestetään infotilaisuus, jossa asiantuntijat
avaavat raportin. Käyttäjillä on mahdollisuus keskustella raportista tässä tilaisuudessa.
Raportti on mahdollista tämän jälkeen julkaista yhdessä sovitussa paikassa, esim. yliopiston
intrassa.

2.5 Korjausvaihe ja korjausten onnistumisen seurantavaihe
Korjausten suunnitteluvaiheessa asetetaan konkreettiset tavoitteet korjausprosessille,
sisäympäristön laadulle (Ohjekortti 37, Malliasiakirja_Sisäilman laadun tavoitetasot) sekä
käyttäjien hyvinvoinnille (esim. oireilun vähenemiselle sisäilmastokyselyssä) laatimalla
seurantasuunnitelma (Ohjekortti 40, SYK-malli seuranta- ja jälkihoitosuunnitelma).
Seurantasuunnitelman laativat asiantuntijat ja suunnitelman toteutumista seuraa
ohjausryhmä.
Käyttäjäasennukset ja kalustaminen korjausten loppuvaiheessa aiheuttavat läpivientien
tekemistä. Puhtaudenhallinta P1-luokan mukaisesti on varmistettava myös tässä vaiheessa.
Koko
ratkaisuprosessin
aikana
toteutetaan
aloituskokouksessa
viestintäsuunnitelmaa, jota on prosessin aikana päivitetty.
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Kuva 6. Sisäilman laatuun vaikuttavien asioiden huomioiminen korjausvaiheessa ja
korjausten onnistumisen seurantavaiheen tehtävät.

2.6 Sisäympäristön ohjausryhmä
Sisäympäristön ohjausryhmän tärkeimpinä tehtävinä on valvoa sisäilman laatuun liittyvien
tutkimusten ja korjauksille asetettujen tavoitteiden toteutumista sekä huolehtia
seurantavaiheen tiedottamisesta. Lisäksi ohjausryhmä ennakoi sisäilmaolosuhteiden
kannalta tarpeellisia rakennusten kuntoon liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Sisäympäristön
ohjausryhmä on kampuskohtainen. Ryhmän kokoonkutsujana toimii kampusmanageri ja
ryhmä kokoontuu vähintään 4 kertaa vuodessa.
Sisäympäristön ohjausryhmän yleiset tehtävät:
û seurata ja arvioida vuosittain sisäilmaongelmien määrää ja niiden vakavuutta
û seurata ja arvioida tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuutta ja korjausten onnistumista
û ottaa kantaa kiinteistön ylläpitoon ja sen kehittämiseen sekä rakennusten kunnon
ennakointiin
û laatia yleisiä toimintaohjeita sisäilmaongelmiin liittyen (korjaukset, viestintä, yms.), jotka
on hyväksytettävä SYK:n Rakennuttaminen ja ylläpito -yksikössä
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û kehittää dokumentointia kohdekohtaiseksi, reaaliaikaiseksi ja kaikkien toimijoiden
käytettäväksi
û pyytää tarvittaessa lausunnot SYK Oy:n asiantuntijaryhmältä korjaustarvemäärittelyistä
û tukea projektiryhmää ongelman määrittelyssä, tavoitteiden asettamisessa, viestinnän
toteutuksessa sekä korvaavien tilojen kartoituksessa
û nimetä vastuuhenkilöt tehtäviin (esim. ulkoinen viestintä, sisäinen viestintä)
û kertoa laajemmin sisäympäristöongelmista sekä yliopistojen ja kiinteistön omistajan
toimintatavasta sisäympäristöongelmien käsitetyssä
û tukea ja organisoida kampuksen sisäilmatoimintaan osallistuvien tahojen osaamisen
kehittymistä esim. hankkimalla tietoa alan koulutustarjonnasta, järjestämällä opastus- ja
neuvontatilaisuuksia vaihtuville henkilöstö- ja opiskelijaryhmille jne
û ottaa osaa tilamuutostarvekeskusteluun
û valvoa, että sisäympäristöongelmien selvitys etenee SYK Oy:n valtakunnallisen
toimintamallin mukaisesti.
Laajoissa ja vaikeissa sisäympäristöongelmatilanteissa voi sisäympäristön ohjausryhmä
ottaa projektin hallintaansa tai tarvittaessa olla mukana tukemassa projektiryhmän toimintaa.
Sisäympäristön ohjausryhmän kokoonpanoon tulisi kuulua seuraavat toimijat:
û kiinteistön omistajan edustaja, kampusmanageri (puheenjohtaja)
û yliopiston tilapalvelun edustaja, tilapalvelupäällikkö
û yliopiston turvallisuuspäällikkö tai vastaava taho
û yliopiston työsuojeluorganisaatio, työsuojelupäällikkö ja -valtuutetut
û työterveyshuolto, työterveyslääkäri tai työterveyshoitaja
û opiskelijoiden edustaja
û yliopiston viestinnän vastuuhenkilö
û vastaava sisäilma-asiantuntija
û muut asiantuntijat tarvittaessa (sisäilmakorjausten vastuullinen asiantuntija,
talotekniikka-asiantuntija).

2.7 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n sisäilmakysymysten ohjausryhmä, SYKSI
Sisäilmaohjausryhmä perustettiin v. 2012 tukielimeksi kampusten ohjausryhmille.
Sisäilmaohjausryhmän tehtävä on valtakunnallisesti ohjata, linjata ja kehittää
sisäilmatoimintaa
sekä
hakea
kampuksilta
palautetietoa
sisäilmatoimintamallin
jalkautumisesta.
Ohjausryhmän käsittelemien asioiden painopistealueet eivät ole yksittäisten kohteiden
sisäilmatutkimuksissa/ rakenneselvityksissä, vaan viestinnässä, käyttäjän hallinnassa ja
lääketieteellisen/ terveydellisen näkökulman mukaan ottamisessa joka tuotoksessa. Myös
korjausten onnistumisen seurannan ja ennakoinnin työkaluja mietitään ohjausryhmässä.
Konsulttien tehtävänä on viedä ohjausryhmässä päätetyt toimintatavat käytäntöön.
Ryhmän jäseninä on edustajat SYK Oy:n käyttämistä sisäilma- ja rakenneasiantuntijoista
SYK Oy:n ylläpidon, talotekniikan ja hankepuolen edustajien lisäksi.

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi
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3 SISÄILMATOIMINTAMALLIIN LIITTYVÄ OHJEISTUS
Edellä on mainuttu joitakin sisäilmatoimintamalliin liittyviä ohjeita, jotka on koottu
ohjekorteiksi. Ohjeiden kokonaistilanne on listattu asiakirjassa (Ohjekortti 002, SYK
Sisäilmatoimintamallin ohjeet).

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi

TOIMINTAMALLI SISÄYMPÄRISTÖONGELMISSA

12/17/2014

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy

1

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja
yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin pääkaupunkiseudun
ulkopuolella

Lapin yliopisto
Oulun yliopisto
Vaasan yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Tampereen yliopisto
Tampereen teknillinen yliopisto
Turun yliopisto
- Rauman kampus
Åbo Akademi

Itä-Suomen yliopisto
- Kuopion kampus
- Joensuun kampus
- Savonlinnan kampus
Lappeenrannan
teknillinen yliopisto

Miksi toimintamallin kehitystyöhön ryhdyttiin

•

Tarve yhteiseen toimintamalliin
– 10 yliopistolla
– 376 rakennusta
– 120 000 käyttäjää

•
•
•
•

Tavoitteena jäsennelty ja kuvattu
toimintatapa
Yhtenäisyyttä ison prosessin
käynnistämisherkkyyteen
Haluttiin selkeyttää päätös-, valtaja vastuukysymyksiä
Sisäympäristöongelman
selvitysprosessista ”löysät pois”

Kuva: Solja Ryhänen

Toimintamalli
sisäympäristöongelman
selvitystyössä
HAITTAILMOITUS

PERUSSELVITYS
LISÄSELVITYSTARPEESTA
TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

TYÖTERVEYSHUOLTO /
OPISKELIJATERVEYDENHOITO
YLIOPISTON
TILAPALVELU

TILAN
KÄYTTÄJÄN
HAVAITSEMA
HAITTA

TYÖSUOJELU

PALVELUPYYNTÖJÄRJESTELMÄ
/ FACILITYINFO

TILAN
KÄYTTÄJÄN
KOKEMA
OIRE

TILAN KÄYTÖN TARKASTELU

LISÄSELVITYKSIÄ
TARVITAAN

YLIOPISTON
TILAPALVELU
KIINTEISTÖHUOLTO

SISÄYMPÄRISTÖTUTKIMUS
PROJEKTIRYHMÄ* TIEDOTTAA
TUTKIMUSVAIHEEN KULUSTA JA
TULOKSISTA, KAMPUSMANAGERI VASTAA

PROJEKTIRYHMÄ*
TYÖSTÄÄ TUTKIMUSTA

TUTKIMUSSUUNNITELMA

KORJAUS
RAKENNUTTAMISEN
JA YLLÄPIDON
YKSIKKÖ TIEDOTTAA
KORJAUSTYÖN
KULUSTA

SEURANTA
OHJAUSRYHMÄ
TIEDOTTAA
SEURANNASTA,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

KORJAUKSET
KORJAUSTEN
SUUNNITTELU

TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
PERUSSELVITYKSET

ONGELMAN MÄÄRITTELY

TILOJEN
KÄYTETTÄVYYDEN JA
TYHJENTÄMISTARPEEN
ARVIOINTI

KAMPUSMANAGERI

LAADUNVALVONTA
PURKU- JA
KORJAUSTYÖ

KORJAUKSET

KORJAUSTOIMINNASTA JA
SEURANNASTA TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

SEURANTASUUNNITELMA

RAKENNUTTAMISEN JA
YLLÄPIDON YKSIKKÖ

TOIMINTAKOKEET

ASIANTUNTIJARYHMÄ

PUHTAUDEN
HALLINTA

* Projektiryhmään kuuluvat kampusmanageri ja
tarpeen mukaan tilapalvelu, kiinteistönhuolto, sisäilma-asiantuntija, LVI-asiantuntija, rakennusfysiikan
asiantuntija, työsuojelu, esimies, työterveyshuolto ja
opiskelijaterveydenhuolto.
KAMPUSKOHTAINEN SISÄYMPÄRISTÖN OHJAUSRYHMÄ LINJAA SISÄILMA-ASIOISTA

LOPPUSIIVOUS

KAMPUSKOHTAINEN
OHJAUSRYHMÄ
TYÖSTÄÄ
SEURANTAA

SEURANTAJAKSON
PÄÄTTYESSÄ
LOPULLINEN ARVIO
KORJAUSTEN
ONNISTUMISESTA

Haittailmoituksen tekeminen,
kun kyseessä on epäily sisäympäristöhaitasta

TILAN KÄYTTÄJÄN
KOKEMA OIRE

TYÖTERVEYSHUOLTO /
OPISKELIJATERVEYDENHOITO

YLIOPISTON TILAPALVELU

TILAN KÄYTTÄJÄN
HAVAITSEMA HAITTA

Kuva:Jukka
Jukka
Hammar
Kuva:
Hammar

TYÖSUOJELU

Sisäympäristöhaittaa epäilevä
henkilö voi aina
olla yhteydessä
myös työsuojeluhenkilöön.

PALVELUPYYNTÖJÄRJESTELMÄ
/ FACILITYINFO

Tilapalvelu (tai
vastuuttamansa) on
vastuussa
haittailmoituksen
tekemisestä.

TILAN KÄYTÖN TARKASTELU

Jos tilojen
käyttäjällä esiintyy
sisäympäristöön
liittyvää oireilua,
tulee hänen olla
yhteydessä
työterveyshuoltoon /
opiskelijoiden
terveydenhoitopalveluihin.

Ennen
haittailmoituksen
tekemistä tiloissa
on suoritettava
ennakkotarkastelu
tilan puhtauden ja
käyttäjän oman
toiminnan
aiheuttamista
mahdollisista
olosuhdehaitoista.

Haittailmoituksen teko Facility Info
-palvelupyyntöjärjestelmään

Tilapalvelu

Tilapalvelujohtaja/ tilapalvelupäällikkö
ellei ole muuta sovittu
Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy

Käyttäjän toiminnan ja tilojen
vaikutus sisäilman laatuun
Tarkastellaan
• Kiinteistön oikea käyttö ja hoito
• Tilan oikea käyttö ja hoito
• Tilojen sisustus
• Siivous
• Lämmitys, iv, akustointi, vesijohdot,
viemärit
• Käyttäjän oma tausta

Kuva: Uuve Södor

Tilojen käyttäjän tehtävät ja
vastuut sisäympäristökysymyksissä
•
•

•
•
•

•
•

•

Huolehdi, että tiloja käytetään alkuperäisen
käyttötarkoituksen mukaisesti
Pidä tilat siivottavassa kunnossa ja huolehdi, ettei tilaan kerry
liikaa tavaroita ja kalusteita, jotka estävät siivouksen
toteutumista
Noudata annettuja sisustus-/kalustusohjeita
Älä tee itse ilmanvaihdon tai lämpötilan säätöjä. Ilmoita
epäillyistä ongelmista esimiehelle
Ilmoita esimiehelle ja/tai tilayhdyshenkilölle, mikäli tiloissa
huomataan jotain normaalista poikkeavaa esim. hajua,
näkyviä kosteusvauriojälkiä tms.
Sisäilmahaittaa epäiltäessä tee ilmoitus esimiehelle/
tilayhdyshenkilölle
Huom! Älä tee itse haittailmoitusta Facility Infoon
sisäilmahaittaepäilystä, vaan sen tekee esimies/
tilayhdyshenkilö
Sen sijaan muun tyyppiset vikailmoitukset saa ilmoittaa
vanhan käytännön mukaan Facility Infoon

Kuva: Anna Koivisto

Kuva: Jukka Salmi

Haittailmoituksen teko Facility Info palvelupyyntöjärjestelmään

Käyttäjän tehtävät ja vastuut
sisäilmaongelmatapauksissa

Käyttää tiloja sovitusti ja ohjeiden mukaisesti
Ilmoittaa havaituista puutteista, haitoista ja oireista
Sisäilmaoire-epäilyissä käy työterveys-/opiskelijaterveydenhuollossa
Noudattaa tilan käyttöohjeita
Mikäli epäillään kodissa olevaa sisäilmaongelmaa, ottaa yhteyttä
terveystarkastajaan
Vastaa sisäilmastokyselyyn, jos sellainen järjestetään
Antaa tietoja asiantuntijoille
Osallistuu infotilaisuuksiin
Noudattaa mittaushetkiksi annettuja ohjeita
(Tarvittaessa) tuo tiettäväksi tilamuutostarpeet prosessin oikeassa
vaiheessa
Vaikuttaa seurantasuunnitelman sisältöön

Tekninen perusselvitys

Suoritetaan 2 työpäivän kuluessa haittailmoituksesta
LISÄSELVITYSTARPEESTA
TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI VASTAA

LISÄSELVITYKSIÄ
TARVITAAN

YLIOPISTON
TILAPALVELU

KIINTEISTÖHUOLTO

PERUSSELVITYKSET

KAMPUSMANAGERI

KORJAUKSET

KORJAUSTOIMINNASTA JA
SEURANNASTA TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI VASTAA

tilan silmämääräinen tarkastelu
tarkistetaan mm. ilmanvaihto, lämpötila ja valaistus
tarkistetaan mm. kohteen siivoustaso ja viherkasvit
tiloissa työskentelevien haastattelu, havainnot
arvioidaan tilassa tehtävän toiminnan vaikutus
sisäilmaolosuhteisiin
• käynnistä laaditaan kirjallinen raportti
• korjaavat toimenpiteet yhteistyössä
kampusmanagerin ja YO tilapalveluiden kanssa
• tilapalvelu tiedottaa tehdystä havainnoista ja
jatkotoimenpiteistä tilan käyttäjille
•
•
•
•
•

Sisäympäristötutkimusvaiheessa
kootaan projektiryhmä, jota vetää
kampusmanageri
PROJEKTIRYHMÄ* TIEDOTTAA TUTKIMUSVAIHEEN
KULUSTA JA TULOKSISTA, KAMPUSMANAGERI VASTAA

PROJEKTIRYHMÄ*
TYÖSTÄÄ TUTKIMUSTA

Projektiryhmä on tapaus/kohdekohtainen ryhmä, jonka
vastuulla on ongelman selvitykseen
liittyvä operatiivinen toiminta

TUTKIMUSSUUNNITELMA
TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET
ONGELMAN MÄÄRITTELY

tarvittaessa
RAKENNUTTAMISEN JA YLLÄPIDON
YKSIKKÖ

Projektiryhmä voi tarvittaessa hakea
lisätukea ohjausryhmältä ja/tai SYK
Oy:n asiantuntijaryhmältä.
Kampusmanageri tilaa
asiantuntijaryhmän konsultaation SYK
Oy:n Kestävät palvelut -yksikön kautta.

ASIANTUNTIJARYHMÄ

* Projektiryhmään kuuluvat kampusmanageri ja tarpeen mukaan
tilapalvelu, kiinteistönhuolto, sisä-ilma-asiantuntija, LVI-asiantuntija,
rakennusfysiikan asiantuntija, työsuojelu, esimies, työterveyshuolto
ja opiskelijaterveydenhuolto.

Kuva: Erkki Karén

Kiinteistön omistajan vastuut
sisäympäristökysymyksissä
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy
paikallisena edustajanaan kampusmanageri
•
•

•

•
•

Vastaa kiinteistön ylläpidosta yhteistyössä
yliopiston tilapalvelun kanssa
Organisoi sekä vastaa todettujen
sisäympäristöongelmien selvityksistä ja
korjaustoimenpiteistä
Toimii sisäympäristön ohjausryhmän ja
projektiryhmän puheenjohtajana sekä
koolle kutsujana
Tilaa korjaussuunnittelun ja korjausten
toteutuksen
Vastaa kiinteistön omistajan teettämien
tutkimusten tulosten ja kiinteistön
korjausasioiden tiedottamisesta (käyttäen
yliopiston tiedotuskanavia)

Kuva: Erkki Karén

Kiinteistön omistaja päättää
korjaustarpeista,
korjauslaajuudesta, korjausten
toteuttamisesta.

Esimiehen vastuut

•

•
•
•
•
•

Vastaa, että tilat ovat alkuperäisen
käyttötarkoituksen mukaisessa käytössä ja
henkilömäärältään oikein mitoitetut
Ilmoittaa sisäilmahaitasta kiinteistöhuollolle ja
tilapalvelulle (FacilityInfon kautta)
Informoi projektiryhmälle henkilöstön
tilanteesta
Vastaa yhteistoiminnasta työterveys- ja turvallisuusorganisaation kanssa
Edustaa työnantajaa, jolla on lakisääteinen
vastuu työpaikan turvallisuudesta
Huolehtii, että työpaikan lakisääteiset
tilakohtaiset toiminnan vaatimat riskinarvioinnit
on tehty

Kuva: Suomen Ilmakuva Oy

Yliopiston tilapalvelujen vastuut
sisäilmatapauksissa

• Yliopiston edustajana vastaa
hallinnoimiensa tilojen
siivouksesta ja käytöstä
• Osallistuu
sisäympäristöasioiden
hoitoon yhdessä kiinteistön
omistajan edustajan kanssa
• Hoitaa tiedonvälityksen tilan
käyttäjien suuntaan
projektiryhmässä yhdessä
sovitulla tavalla
• Koordinoi väistötilojen
hankkimista väistötilojen
tarpeen ilmetessä

Kiinteistöhuollon tehtävät ja
vastuut

•

•

•

Vastaa kiinteistöjen huollosta ja
huoltosopimuksen mukaisista korjauksista
huoltokirjan mukaisesti
Osallistuu ensivaiheen arviointiin
ongelmatapauksissa kiinteistön omistajan
edellyttämällä tavalla (talotekniikka- eli
TATE-selvitys)
Vastaa oman tehtävänkuvansa mukaisesti
rakennuksen sisäilmaolosuhteista
talotekniikan antamissa puitteissa

Sisäilmatutkijoiden tehtävät ja
vastuut
•

•
•

•
•

•

Tekee yhteistyötä rakenne- ja talotekniikkaasiantuntijoiden kanssa. Laatii tutkimussuunnitelman ja
osallistuu selvitysten toteutukseen sekä ongelman
määrittelyyn
Tekee ehdotuksia sisäympäristön laadun parantamiseen
liittyvistä toimenpiteistä ja niiden suuntaamisesta
Varmistaa suunnittelu- ja työmaakokouksissa sisäilman
laadun tavoitetasojen jalkauttamisesta (suunnittelija,
urakoitsijat, rakennuttajat)
Osallistuu projektiryhmässä viestintä-, seuranta- ja
jälkihoitosuunnitelmien laadintaan
Tekee sisäilmakorjausten jälkeen kohteelle laaditun
seurantaohjelman mukaiset seurantamittaukset ja
selvitykset
Sisäilmatutkija ei ota kantaa terveydellisiin kysymyksiin, se
on terveydenalan ammattilaisten tehtävä.

Työsuojeluorganisaation vastuu

•

•

•
•

Työsuojelupäällikkö toimii
projektiryhmässä työnantajan
edustajana tilojen
terveellisyyteen ja turvallisuuteen
liittyvissä asioissa
Työsuojeluvaltuutettu toimii
projektiryhmässä työntekijöiden
edustajana tilojen
terveellisyyteen ja turvallisuuteen
liittyvissä asioissa
TS-valtuutettu ja –päällikkö
osallistuvat sisäympäristön
ohjausryhmän toimintaan
Edistää tiedonkulkua tilan
käyttäjille työsuojeluasioissa

Kuva: Studio Ilpo Okkonen Oy

Työterveys-/
opiskelijaterveydenhuollon tehtävät ja
vastuut sisäympäristökysymyksissä

• Toimii asiantuntijana
hyvinvointiin ja terveyteen
liittyvissä kysymyksissä
• Tuottaa ryhmätasoista tietoa
työntekijöiden / opiskelijoiden
terveydentilasta ja oireilusta
(vaitiolovelvollisuuden rajoissa)
• Osallistuu projektiryhmässä
ongelman määrittelyyn ja
terveydellisen riskin arviointiin
• Osallistuu sisäympäristön
ohjausryhmän toimintaan

Sisäympäristön ohjausryhmä

Viestinnän merkitystä
selvityksen joka vaiheessa
korostettu

HAITTAILMOITUS

PERUSSELVITYS
LISÄSELVITYSTARPEES
TA TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

TYÖTERVEYSHUOLTO / YTHS

TILAPALVELU
TILAN
KÄYTTÄJÄ
N
HAVAITSE
MA HAITTA

TYÖSUOJELU

PALVELUPYYNTÖJÄRJESTELMÄ
/ FACILITYINFO

TILAN
KÄYTTÄJÄ
N KOKEMA
OIRE

TILAN KÄYTÖN TARKASTELU

LISÄSELVITYKSIÄ
TARVITAAN

Sisäympäristön ohjausryhmän tärkeimpinä
tehtävinä on valvoa ja kehittää sisäilman
laatuun liittyviä ennakoivia toimenpiteitä ja
seurata korjauksille asetettujen
tavoitteiden toteutumista. Kehittää
tiedottamista ja selvitysten suuntaamista
kampustasolla.

PROJEKTIRYHMÄ*
TYÖSTÄÄ TUTKIMUSTA

RAKENNUTTAMISE
N JA YLLÄPIDON
YKSIKKÖ
TIEDOTTAA
KORJAUSTYÖN
KULUSTA

SEURANTA

OHJAUSRYHMÄ
TIEDOTTAA
SEURANNASTA,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

KORJAUKSET

TUTKIMUSSUUNNITELMA
TUTKIMUKSET JA
SELVITYKSET
PERUSSELVITYKSET

ONGELMAN MÄÄRITTELY

tarvittaes
sa

KAMPUSMANAGERI

KORJAUKSET

Sisäympäristön ohjausryhmä on
kampuskohtainen säännöllisesti
kokoontuva pysyvä elin. Ryhmän vetäjänä
ja kokoonkutsujana toimii
kampusmanageri.

PROJEKTIRYHMÄ* TIEDOTTAA
TUTKIMUSVAIHEEN KULUSTA JA
TULOKSISTA, KAMPUSMANAGERI
VASTAA

KORJAUS

KORJAUKSEN
SUUNNITTELU

YLIOPISTO
N TILAPALVELU
KIINTEISTÖHUOLTO

SISÄYMPÄRISTÖTUTKIMUS

KORJAUSTOIMINNASTA
JA SEURANNASTA
TIEDOTUS,
KAMPUSMANAGERI
VASTAA

SEURANTASUUNNITELMA

RAKENNUTTAMISEN JA
YLLÄPIDON YKSIKKÖ

LAADUNVALVONTA

ASIANTUNTIJARYHMÄ

PURKU- JA
KORJAUSTYÖ

* Projektiryhmään kuuluvat
kampusmanageri ja tarpeen mukaan
tilapalvelu, kiinteistönhuolto, sisä-ilmaasiantuntija, LVI-asiantuntija,
rakennusfysiikan asiantuntija, työsuojelu,
esimies, työterveyshuolto ja
opiskelijaterveydenhuolto.

TOIMINTAKOKEET
PUHTAUDEN
HALLINTA
LOPPUSIIVOUS

KAMPUSKOHTAINEN SISÄYMPÄRISTÖN OHJAUSRYHMÄ LINJAA SISÄILMA-ASIOISTA

KAMPUSKOHTAIN
EN OHJAUSRYHMÄ
TYÖSTÄÄ
SEURANTAA

SEURANTAJAKSON
PÄÄTTYESSÄ
LOPULLINEN
ARVIO
KORJAUSTEN
ONNISTUMISESTA

Sisäympäristöongelman selvitys ja
korjaus eivät tapahdu päivässä!
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hyödyntää sisäympäristöongelmien
ratkaisemisessa monialaisen asiantuntijajoukon osaamista.
Asiantuntijajoukkoon kuuluu rakennusten kuntotutkimuksen,
korjausrakentamisen, sisäilmastomittausten, talotekniikan,
kiinteistönpidon, rakennusfysiikan ja lääketieteen asiantuntijoita.
Lisäksi Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:llä on käynnissä useita tutkimus- ja
kehityshankkeita moniongelmaisten rakennusten tunnistamisesta,
tutkimisesta ja korjaamisesta.
Tutkimusten ja selvitysten esiintuomat rakennusten vauriot korjataan alan
parhaita asiantuntijoita ja menetelmiä hyödyntäen.
Toimintamallin tavoitteena on myös lyhentää prosessin kestoa.

Kuva: Uuve Södor

Kiitos

Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäilmaongelman ratkaisuprosessin eri vaiheissa

Tekninen perusselvitys
Toimija

asiantuntija

kiinteistöhuolto

kiinteistönomistaja / tilaaja

tehtävät
TATE-asiantuntija: IV- ja TATE-selvityksen
teko

1/4

Esitutkimus ja arviointikäynti
vastuut

tehtävät

vastuut

tehdä tilatut selvitykset

rakenneasiantuntija: rakenneanalyysin teko;
sisäilma-asiantuntija: kokoaa lähtötiedot ja
asiakirjat sekä hoitaa käytännön järjestelyt;
TATE-asiantuntija: TATE-yhteenvedon teko;
osallistuvat arviointikäynnille

tutkimussuunnitelman valmistelu
yhdessä, sisäilma-asiantuntijalla on
tutkimussuunnitelman laadintavastuu

tietojen anto; rakennuksen/ tilan
taustatietojen kokoaminen viimeistään nyt;
osallistuu arviointikäynnille

_

resurssien varmistaminen; prosessin aloitus;
osallistuu tarvittaessa arviointikäynnille

pätevät asiantuntijat valittu; selvitykset
etenevät; vastaa tiedottamisesta

tietojen anto; arviointikäynnin yhteydessä
mahdollisuus kertoa kokemuksista

viimeistään tässä vaiheessa oireileva
henkilö on käynyt terveydenhuollossa

antaa rakennuksen tai sen osan sekä IV- ja
TATE-selvitysten taustatietoja; toteaa,
tehdä reklamoidussa tilassa tekninen
onko työnantajavelvoitteisiin kuuluvat
perusselvitys
riskinarvioinnit tehty; tekee
perusselvityksen
vastaa, että tilat ovat käytettävissä, ja
terveelliset ja turvalliset; päättää, mihin
johtaa lähtöselvitystä ja ryhtyy tarvittaviin
lähtöselvitys johtaa; vastaa
toimiin tilojen kuntoon saattamiseksi
tiedottamisesta (kiinteistönomistajan
vastuulla olevista asioista)

käyttäjä

ilmoittaa havaituista puutteista, haitoista ja
oireista; sisäilmaoire-epäilyissä käy
työterveys-/opiskelijaterveydenhuollossa;
noudattaa tilan käyttöohjeita; mikäli
epäillään kodissa olevaa sisäilmaongelmaa,
ottaa yhteyttä terveystarkastajaan

käyttää tiloja sovitusti ja ohjeiden
mukaisesti; käy terveydenhuollossa,
mikäli oireilee; reklamoi/ilmoittaa
havaituista puutteista

rakennussuojelu
rakennusvalvonta
rakennuttajakonsultti

_
_
_

_
_
_

siivous

_

_

suunnittelija

_

_

Terveydensuojeluviranomainen
(terveystarkastaja)

täydentää lähtöselvitystä osaltaan kohdetta
koskevan, viranomaisen tiedossa olevan
_
tiedon avulla ja voi antaa tarvittaessa
erillisen lausunnon/ arvion asiasta

työnantaja/ vuokralainen

arvioi tilan käyttöä käyttötarkoitusta
ajatellen; huolehtii ta-velvoitteisiin
kuuluvien toimintaan liittyvien riskien
arvioinneista

työsuojelu

perehdyttää henkilöstöä huomioimaan
työympäristön turvallisuuteen ja terveyteen
_
vaikuttavia asioita; riskinarvioinnit;
työyhteisön työilmapiiristä kannanotto

osallistuu projektiryhmään; osallistuu
arviointikäynnille

varmistaa, että viimeistään tässä
vaiheessa oireileva henkilö on käynyt
terveydenhuollossa

työterveys/opiskelijaterveydenhuolto

käyttäjän terveydentilan arvio, hoito ja
kannanotto siihen, voivatko oireet johtua
sisäilmasta ja onko tilanne sellainen, että
se edellyttää väistösuosituksen antamista

väistötarpeen ilmoittaminen

antaa oireilusta lausunnon; osallistuu
arviointikäynnille

_

_
_

_
_

_
_

tiedonkulun varmistaminen

tiedottaminen arviointikäynnistä ja
tutkimusten käynnistymisestä

viestinnän toteutus

urakoitsija (työn suorittaja)
valvoja
viestintäorganisaatio

_
_
laatii ja toimii sen suunnitelman
mukaisesti, jolla käyttäjälle, reklamaation
tekijälle lähtöselvityksen tuloksesta
tiedotetaan

_
_
_
_
_
_
tarvittaessa osallistuu projektiryhmään; antaa
_
tietoja
osallistuu tarvittaessa rakenneanalyysin
tekoon
osallistuu tarvittaessa

tiloja käytetään sovitusti; lisävahinkojen
syntyminen estetty; havaituista puutteista
reklamoitu; vastaa tiedotuksesta
osallistuu arviointikäynnille
(työnantajan vastuulla olevista asioista);
huolehtii, että oireileva henkilö on käynyt
terveydenhuollossa

_

_

Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäilmaongelman ratkaisuprosessin eri vaiheissa

Tutkimukset
Toimija
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Akuutit toimenpiteet

tehtävät
sisäilma-asiantuntijan johdolla laativat
tutkimussuunnitelman; tutkimusten
toteutus; tutkimustulosten yhteenveto;
tiedoteluonnoksen laadinta

vastuut
raportoida selvitetty ongelma, ottaa
kantaa korjaustarpeeseen, -laajuuteen ja
kiireellisyyteen; huomioivat
rakennussuojeluun liittyvät asiat

tehtävät

vastuut

esittävät akuutteja toimenpiteitä niiden
soveltuvuuden ja rajoitusten perusteella;
tiedotusmateriaalin tuottaminen

_

kiinteistöhuolto

tarvittaessa avustaa tutkimuksissa

_

tekee toimialueeseensa liittyvät päätetyt
ensiaputoimet

_

kiinteistönomistaja / tilaaja

tilaa selvitykset tai antaa sisäilmaasiantuntijalle valtuudet tilaamiseen

tutkimussuunnitelman hyväksyminen;
selvitetyn ongelman raportoinnin
hyväksyntä; vastaa tiedottamisesta;

osallistuu keskusteluun

päätös ensiaputoimen käyttöönotosta,
sen tilaaminen, asennukset tms.; vastaa
tiedottamisesta ja kustannuksista

käyttäjä

vastaa sisäilmastokyselyyn, jos sellainen
mahdollisten lisätietojen toimittaminen
järjestetään; osallistuu infotilaisuuksiin;
asiantuntijoiden käyttöön
noudattaa mittaushetkiksi annettuja ohjeita

mahdollistaa toimenpiteiden suorittamisen
noudattamalla ohjeita, noudattaa
toimenpiteisiin liittyviä annettuja ohjeita

ohjeiden noudattaminen

rakennussuojelu

rajoitukset rakenneavauskohdille

_

osallistuu keskusteluun tarvittaessa

rakennusvalvonta

--projektiryhmän kokouksissa kuulee
tuloksista ja orientoituu mahdollisiin
tuleviin korjauksiin
noudattaa sisäilma-asiantuntijan
näytteenottotilanteisiin liittyviä
siivousohjeita
antaa tarvittaessa näkemyksensä
korjausehdotuksiin
arvioi tilojen käytettävyyttä; osallistuu
tilojen käyttöturvallisuuteen liittyvään
riskinarviointiin; tarvittaessa selvittää esim.
kodin tai harrastuspaikan sisäilmastoolosuhteita

_

ei roolia

valvoo suojelunäkökulmien
toteutumisen

_

osallistuu keskusteluun, jos se on
kiinteistönomistajan prosessissa määritelty

_

_

tekee toimialueeseensa liittyvät päätetyt
ensiaputoimet

_

_

osallistuvat keskusteluun tarvittaessa

käytännön toteutuksen suunnittelu
tarvittaessa

_

tilatyypistä riippuen osallistuu keskusteluun

valvontavastuu olosuhteiden osalta
tietyissä tiloissa

osallistuu keskusteluun ja päätöksentekoon

_

osallistuu keskusteluun tarvittaessa

_

osallistuu keskusteluun tarvittaessa, antaa
väistösuosituksen terveydellisin perustein
yksilötasolla

_

asiantuntija

rakennuttajakonsultti
siivous
suunnittelija
Terveydensuojeluviranomainen
(terveystarkastaja)

valvoja

sitoutuminen tutkimustulosten
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin
sitoutuminen tutkimustulosten
arvioi tilojen käytettävyyttä ja työyhteisöön
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin;
sisäilmapiiriä
väistöpäätös
arvioi ja hoitaa käyttäjän terveydentilaa;
osallistuu (tarvittaessa) projektiryhmän
työskentelyyn (ja sitoutuu sen
toimintamalliin)/ keskusteluun
(projektiryhmän tavoitteena on löytää
yhteisesti sovitut jatkotoimenpiteet); ottaa
kantaa siihen, voivatko oireet johtua
sitoutuminen tutkimustulosten
rakennuksesta; antaa tarvittaessa
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin
väistösuosituksen terveydellisin perustein
yksilötasolla; antaa oireilusta lausunnon
projektiryhmälle; terveyshaittojen
asiantuntija mm. käyttäjäinfotilaisuuksissa;
osallistuu tilojen riskinarviointiin
(terveydellinen näkökulma); osallistuu
oirekyselyyn,
avustaa rakenneavauksissa ja avausten
_
peittämisessä
_
_

tekee työn suunnitelmien mukaisesti,
ammattitaitoisesti
ei roolia

viestintäorganisaatio

tiedottaa tutkimuksista

tiedottaa valituista akuuteista toimenpiteistä

työnantaja/ vuokralainen
työsuojelu

työterveys/opiskelijaterveydenhuolto

urakoitsija (työn suorittaja)

arvioi tilojen käytettävyyttä

tiedotuksen toteutus

työ on tehty suunnitelmien mukaisesti
_
tiedotuksen toteutus

Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäilmaongelman ratkaisuprosessin eri vaiheissa

Toimija
asiantuntija
kiinteistöhuolto
kiinteistönomistaja / tilaaja

käyttäjä

rakennussuojelu
rakennusvalvonta
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Korjausten ja rakennuttamisen suunnittelu

Korjaustoimet ja valvonta

tehtävät
välittää tutkimustulokset
suunnitteluryhmälle; varmistaa, että
sisäilmanäkökulma on otettu
suunnitelmissa huomioon

vastuut

tehtävät

vastuut

_

laadunvarmistuskokeet tarvittaessa

_

_

Taite-järjestelmien toiminnan sisäistäminen

_

päättää kaikesta

kaikki päätökset

suurin vastuu; käyttäjät osoittavat
kuitenkin vastuun kiinteistönomistajalle

_

urakointiin / suunnitteluun vaikuttavien
lisätietojen toimittaminen työmaan
vaatimassa aikataulussa, irtokalusteiden
hankinta ja toimitus kohteeseen
tuuletusaikana; infotilaisuuksiin
osallistuminen; osallistuu väistössä olevien
terveydentilan seurantaan jos sellainen
järjestetään;

lisätietojen toimittaminen ja
kalustehankinnat työmaan aikataulussa

_

seurata työmaan etenemistä suojelun ehtojen
_
mukaisesti

_

RakMk ja RakL noudattaminen

viranomaisen vastuu

valmistelee päätösesitykset
kiinteistönomistajalle, huolehtii
projektinohjauksesta tilaajan puolesta,
työmaan organisointi tilaajan organisaation
puolesta; TT-lomakkeen täyttäminen

hankkeen budjetin ja aikataulun
seurantavastuu

_

rakennussiivous

_
vastaa siitä, että suunnitelmat
vastaavat hyvää rakennustapaa,
täyttävät tavoitteet ja ovat Suomen lain
ja RakMk hengen mukaisia. Vastaa
suunnitelmiensa toimittamisesta
työmaan aikataulun vaatimusten
mukaisesti

päättää korjauslaajuuden, keskustelee
tilamuutosten tavoitteista; urakoitsijoiden
valinnat; viimeistään nyt
rakennuttajakonsultin valinta

tuo tiettäväksi tilamuutosten tarpeet;
vaikuttaa seurantasuunnitelman sisältöön

antaa lausunnon korjausesityksistä ja
sitoutuu yhteisesti sovittuihin
korjaustoimiin
lupakäsittelyn yhteydessä valvoo
terveellisyyden ja turvallisuuden
toteutumista

rakennuttajakonsultti

ohjaa projektia noudattaen yhteisesti
sovittuja korjaustapoja

siivous

tuo tarvittaessa siivous- ja
siivottavuusnäkökulman keskusteluissa
esille

suunnittelija

tekee suunnitelmat tutkimustulosten ja
myös tilaajan suunnitteluohjeiden mukaan

_

työnaikainen suunnittelu,
suunnitelmatäsmennykset, työmaan valvonta
oman suunnittelualan osalta, yleiset
velvoitteet (työmaakokoukset, yms.)

Terveydensuojeluviranomainen
(terveystarkastaja)

sisäilmakorjauksissa korjausten
riittävyyden arviointi

_

--

vastuu alkaa hankkeen luovutuksesta

_

_

--

_

työnantaja/ vuokralainen

korjauslaajuuden ja -tason hyväksyntä;
väistösuunnitelman laadinta

työsuojelu
työterveys/opiskelijaterveydenhuolto

sitoutuu yhteisesti sovittuihin
korjausmenetelmiin;
sitoutuu yhteisesti sovittuihin
korjausmenetelmiin

tunnistanut herkimmät/ oireilevat henkilöt,
sitoutuu yhteisesti sovittuihin
joiden palauttamiseen korjattuihin tiloihin
korjausmenetelmiin
on kiinnitettävä erityistä huomiota

urakoitsija (työn suorittaja)

voi kommentoida suunnitelmia

_

valvoja

_

_

viestintäorganisaatio

väistöön siirtymiseen ja paluumuuttoon
liittyvien kysymysten tiedottaminen;
korjaussuunnittelun ja korjausten
aikataulutus

tiedotuksen toteutus

urakan suoritus suunnitelmien mukaisesti,
mahdollisten suunnitelmapuutteiden ja muutostarpeiden tiedottaminen tilaajalle,
laadukkaan työsuoritteen toimittaminen
tilaajalle, mallityösuorituksista huolehtiminen, Vastuu YSE98 mukaisesti tilaajalle
aikataulussa pysyminen, kustannuksissa
urakkasuorituksesta kaikilta osin
pysyminen tilaajan suuntaan, työmaan
organisaation yhteensovitus (yhteistoiminta),
asiakirjojen laadinta ja täyttäminen vaaditun
mukaisesti / laatujärjestelmän mukaisesti
vastaa siitä, että suunnitellut
työsuoritteiden tarkastus, valvontamuistioiden tarkastukset tulee pidettyä, valvonta on
seurannut työsuoritteiden
laadinta, dokumentointi, kokouksiin
asianmukaisuutta ja dokumentointi on
osallistuminen, tiedottaminen omalta
asianmukaisesti suoritettu; ei hyväksy
osaltaan,
yksin muutoksia
tiedottaa osapuolia ennalta laaditun
viestintäohjelman mukaisesti kaikkia
osapuolia saamiensa tietojen mukaisesti

vastaa oikea-aikaisesta viestinnästä ja
oikeiden asioiden tiedottamisesta

Eri toimijoiden tehtävät ja vastuut sisäilmaongelman ratkaisuprosessin eri vaiheissa

Toimija
asiantuntija
kiinteistöhuolto
kiinteistönomistaja / tilaaja

käyttäjä

rakennussuojelu
rakennusvalvonta
rakennuttajakonsultti

Seuranta ja jälkihoito
tehtävät
tekee seurantasuunnitelman mukaiset
selvitykset ja mittaukset; tutkimusten
toteutus; tutkimustulosten yhteenveto;
tiedoteluonnoksen laadinta
tarvittaessa avustaa tutkimuksissa
tilaa selvitykset tai antaa sisäilmaasiantuntijalle valtuudet tilaamiseen

vastuut
raportoida selvitykset

raportoinnin hyväksyntä; vastaa
tiedottamisesta;

käyttää tiloja ohjeiden mukaisesti;
ilmoittaa havaituista epäkohdista; vastaa
mahdollisten lisätietojen toimittaminen
sisäilmastokyselyyn, jos sellainen
asiantuntijoiden käyttöön
järjestetään; osallistuu infotilaisuuksiin;
noudattaa mittaushetkiksi annettuja ohjeita

suunnittelija
Terveydensuojeluviranomainen
(terveystarkastaja)

rajoitukset rakenneavauskohdille
_
_
noudattaa sisäilma-asiantuntijan
näytteenottotilanteisiin liittyviä
siivousohjeita
_
tekee lakisääteistä jälkivalvontaa
kohdekohtaisen riskinarvioperusteen
mukaisesti

työnantaja/ vuokralainen

arvioi tilojen käytettävyyttä

työsuojelu

arvioi tilojen käytettävyyttä

työterveys/opiskelijaterveydenhuolto

osallistuu kampuskohtaisen
ohjausryhmätyöskentelyn kautta kohteen
korjausten onnistumisen seurantaan; tutkii
ja hoitaa oireilevaa korjattuihin tiloihin
palaavaa; osallistuu oirekyselyyn, jos
sellainen on osaksi seurantasuunnitelmaa
sitoutuminen tutkimustulosten
sovittu; terveyshaittojen asiantuntija;
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin
osallistuu tilojen terveydelliseen
riskinarviointiin; ottaa kantaa siihen,
voivatko oireet johtua rakennuksesta;
antaa tarvittaessa väistösuosituksen
terveydellisin perustein yksilötasolla

siivous

urakoitsija (työn suorittaja)
valvoja
viestintäorganisaatio

_
_
_
_
_
_
sitoutuminen tutkimustulosten
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin
sitoutuminen tutkimustulosten
edellyttämiin jatkotoimenpiteisiin;
väistöpäätös

tekee takuukorjaukset; avustaa
tarvittaessa rakenneavauksissa ja avausten _
peittämisessä
_
_
seurantamittausten tuloksista
tiedotuksen toteutus
tiedottaminen
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Sisäilmatoimintamallin ohjekortti nro 09
Tekninen perusselvitys

LÄHTÖTIEDOT & HAVAINNOT
TILA

Päivämäärä

Rakennus/Vaihe

Tilatunnus

Tilan luonne

Laatija
MUISTIINPANOT

ILMOITTAJA
Nimi

Puh

Yksikkö
ONGELMAT

Email
ESIINTYMINEN*

Kylmä
Kuuma
Veto
Tunkkaisuus
Hajut
Pölyisyys
Ilman kuivuus
Melu
Heijastukset
Kylmät pinnat
Vesivuoto
Kosteusvaurio
Terveysoireet
Muu
Muu
*Kesällä/talvella/viikon alussa/viikon lopussa/aamulla/iltapäivällä/
satunnaisesti/jatkuvasti/alkaen
PERUSTIEDOT
Pinta-ala

Työpistemäärä

TILAN OMINAISUUDET
Pohjoinen
Etelä
Itä
Länsi

ESIMERKKIRAPORTTI HAVAINNOISTA:
Kokolattiainen muovimatto on tilassa.

Koillinen
Kaakko
Lounas
Luode

Ei varjostusta
Ei tuulisuojaa
Sälekaihtimet lasien välissä
Iso ikkunapinta

Tilan ja koko ensimmäisen kerroksen siiven
huoneet on lämpökuvattu 2010 talvella ja
kuvauksessa tulleet havainnot on korjattu.
Kuvaus suoritettiin kun epäiltiin ikkunoiden ja
seinien nurkkien tiiveyttä. Korjaustoimenpiteet
olivat ikkunatiivisteiden uusiminen ja ikkunoiden
saranoinnin säädöt. Rakenteista ei havaittu
vuotoja. Kuvaus suoritettiin vedon tunteesta
johtuen.
Tilan käyttäjä muuttaa työpisteensä paikkaa
tilassa erikohtaan jolla haetaan vedon tunteen
vähenemistä tai kokonaan poistumista.
Tilan alaslasketun katon alla koko kattopinta
villaeristeenä.
yläpölyt vähäisiä kaappien päällä.
Terveysoireiden epäillään johtuvan tilasta.
Ulkopuoleinen pensaat ovat varjostaneet tiloja.

Ilmanvaihto
Poisto tilakohtainen
Poisto keskitetty
Painovoimainen poisto
Sekoittava
Keskitetty jäähdytys

Tulo tilakohtainen
Tulo keskitetty
Korvausilmaventtiilit
Syrjäyttävä
Tilakohtainen jäähdytys

Tilan käyttö (X = havaittu, + = kunnossa)
Käyttötarkoitus suunn. muk.*
Käyttöaika
Viherkasveja
Matto
Avohyllyjä
Siivousesteet
Sermit
Kalustus

Työpisteen sijainti
IV-estetty
Ikkunatuuletus
Patteri peitetty
Lämpökuorma
Kemikaalien varastointi
Orgaaninen aineisto
Muuta…

* Suunn. muk. Käyttötarkoitus:

Tilan käyttäjällä vedon tunnetta jota pyritty
korjaaman muuttamaan ilmamäärä säätimen
asetusta. Korjaus toimenpide ei onnistunut vaan
tilan käyttäjä edelleen tunteen jäähdytyspalkista
vedon tunnetta riippumatta palkin lämpötilan
asettelusta.

työtila

Muut havainnot (X = havaittu, + = kunnossa)
Termostaatti
Liitokset
Ikkunatiivisteet
Vuotojälkiä
Ovitiivisteet
Pölyä sitovia pintoja
Pääte-elimet
Yläpölyt
Läpiviennit
Hajut

Mitataan tuloilman lämpötila ja huonelämpötila
oleskeluvyöhykkeeltä.

TEKNINEN PERUSSELVITYS

LÄHTÖTIEDOT & HAVAINNOT
TÄYTTÖOHJEET

Tilan luonne työhuone / ryhmätyöhuone / laboratorio / luentosali / tms. Tarkoituksena on selvittää, minkälaista työtä tilassa
tehdään.
Esiintyminen Tarkoituksena on selvittää ongelman esiintymisen ajankohta, alkamisen ajankohta, toistuvuus jne. Esiintymistä
tarkennetaan kohdekäynnin yhteydessä käyttäjältä saatavan tiedon perusteella.
Työpistemäärä Tilassa olevien työpisteiden lukumäärä tulee selvittää, jotta voidaan arvioida ilmanvaihdon riittävyys
työntekijöiden määrän suhteen. Samassa yhteydessä tulee huomioida myös tietokonepäätteiden ja näyttöjen lukumäärä.
Ilmansuunnat ja ikkunat Tilan ominaisuuksista huomioidaan ikkunoiden ilmansuunnat sekä ikkunoiden ulkopuolella olevat
varjostukset ja ikkunoiden lasien välissä olevat sälekaihtimet. Myös poikkeuksellisen isosta lasipinnasta tulee tehdä merkintä.
Ilmanvaihto Tarkistetaan tilan ilmanvaihtojärjestelmä sekä mahdollinen jäähdytys.
Käyttötarkoitus Kohdekäynnillä tulee erityistä huomiota kiinnittää siihen, että tilan luonne vastaa suunniteltua käyttötarkoitusta
tai että tilassa on tehty tarvittavat muutostoimenpiteet.
Käyttöaika Tilassa työskenteleviltä tulee tiedustella, työskennelläänkö tilassa usein esim. iltaisin tai viikonloppuisin, jolloin
ilmanvaihto käy ½-teholla tai ei ole käynnissä ollenkaan.
Viherkasvit, matot, avohyllyt, siivousesteet vaikuttavat sisäilman puhtauteen (mikrobit, pöly).
Sermit, kalusteet saattavat vaikuttaa ilmanjakoon. Epäsuotuisa sijainti voi aiheuttaa työpisteessä työntekijälle esim. vedon
tunnetta.
Työpisteen sijainti Tarkoituksena on huomioida työpisteen sijainti suhteessa pääte-elimiin, ikkunaan ja patteriin.
IV-estetty Kohteessa tulee tarkastaa, onko tuloilma- tai poistoilmalaitteet tai korvausilmaventtiilit mahdollisesti tukittu esim.
vetohaitan vuoksi.
Ikkunatuuletus Tarkoituksena on selvittää, käyttääkö tilan työntekijä ikkunatuuletusta säännöllisesti ilmanvaihdon
tehostamiseksi.
Patteri peitetty Tarkoituksena on selvittää, onko ilmankierto patterin edessä tai yläpuolella estetty esim. kalusteilla tai
ikkunalaudalla.
Lämpökuorma Tarkoituksena on selvittää, onko tilassa laitteita tai muuta (kylmäsäilytyslaitteet, atk-laitteet), jotka aiheuttavat
tilaan ylimääräistä lämpökuormaa.
Kemikaalien varastointi Kohdekäynnin yhteydessä tulee arvioida, onko kemikaalien tai muiden tutkimustyössä tarvittavien
materiaalien säilytys asianmukaista.
Orgaaninen aineisto Kohdekäynnin yhteydessä tulee huomioida tilassa säilytettävät koe-eläimet, maa-ainekset yms.
Termostaatti Kohdekäynnin yhteydessä tarkastetaan, että lämpöpatterissa on termostaatti ja ettei termostaatin edessä ole
verhoja tai muuta estettä. Termostaatin toiminta tarkastetaan talvella.
Ikkunatiivisteet tarkastetaan, jos kohteessa valitetaan vedosta.
Ovitiivisteet Ovitiivisteiden olemassaolo tarkastetaan.
Pääte-elimet Pääte-elimien puhtaus tarkastetaan. Samalla tarkastetaan, että ilmanvaihto toimii (ns. paperitesti).
Läpiviennit, liitokset, vuotojälkiä Tilassa tarkastetaan mahdollisten kosteus- ja mikrobivaurioiden takia putkien ja kanavien
läpiviennit, rakenteiden liitokset ja mahdolliset vuotojäljet.
Yläpölyt, pölyä sitovat pinnat tarkastetaan pyyhkäisemällä sormella hyllyjen tai kaappien päältä. Myös valaisimien ja
kanavistojen päälliset on mahdollisuuksien mukaan tarkastettava.
Hajut Heti tilaan tullessa arvioidaan mahdolliset hajut. Jos mahdollista, tilaan on hyvä tulla suoraan ulkoilmasta.

Huom. Jos ilmanvaihdon tarkastelun yhteydessä määritetään ilmamäärät, ilmoitetaan tulos ja suhteutus tilan käyttäjämääriin.

TEKNINEN PERUSSELVITYS

PERUSMITTAUKSET
TILA

MITTAUSTEN SUORITTAJA
Rakennus/Vaihe

Tilatunnus

Tilan luonne

0

0

0

PERUSTIEDOT

Nimi
Yritys

Pinta-ala

Työpistemäärä

0

0

Puh

Huonekorkeus
Email
MITTAUKSET
Mittausten ajankohta

MUISTIINPANOT

Säätila
Ulkolämpötila

°C

Tuuli

m/s

Tuulen suunta

Pilvisyys
Ilmamäärät *

Mitattu

Suunniteltu

Tuloilma

l/s

l/s

Poistoilma

l/s

l/s

*Kerro mittalaite.
Kunnossa + / Puutteita Painesuhteet viereisiin tiloihin
Painesuhteet ulos
Heittokuvion arvio
Vetoriskin arvio
Lämpötilamittaukset*
Tuloilma

ºC

Poistoilma

ºC

Oleskelualue

ºC

Ikkunapinta

ºC

Seinäpinta

ºC

Lattiapinta

ºC

Nurkat

ºC

*Kerro mittalaite.
Muut olosuhdemittaukset
Äänitaso

dB(A)

Valaistustaso

lux

Ilmanvaihdon käyntiaika
1/1 klo:
1/2 klo:
pois klo:

TEKNINEN PERUSSELVITYS

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
TILA
Rakennus/Vaihe

Tilatunnus

0
0
TILAN KÄYTTÄJÄN TOIMENPITEET

Pinta-ala

Työpistemäärä

0

0

Aikataulu

Aikataulu

Omatoiminen siivous ja järjestely

Tutkimusaineiston varastointi

Kalustusteiden sijoitus

lattia siivousesteiden poisto

Siivoustason tarkistus

…

Käyttötarkoituksen muutos

…

Lisätiedot

SUOMEN YLIOPISTOKIINTEISTÖJEN TOIMENPITEET
TEKNISEN PERUSSELVITYKSEN
Aikataulu
PERUSTEELLA TEHTÄVÄT
KORJAUKSET

Aikataulu

IV-säätö

Rakenneliitosten tiivisteet

Heittokuvio

Ikkunatiivisteet

Lämmityssäätö

Ovitiivisteet

Pintakorjaus

Perussiivous + yläpölyt

…

…

Lisätiedot

SEURANTAMITTAUKSET

Aikataulu

Aikataulu

Lämpötilan seurantamittaus

Rak.kosteuden seurantamittaus

CO2:n seurantamittaus

Paine-eron seurantamittaus

IV-koneen toiminnan seuranta

…

…

…

Lisätiedot

PROJEKTIKORTTI
Sisäilmatutkimusten seuranta
Päivitetty 31.10.2014

Prosessin vaihe:

Kohde

Seuranta

Rakennuksen numero:

Korjaukset

Hankenumero:

Purkutyöt

Vastuuhenkilö:

Korjaussuunnittelu

Casen nimi
järjestelmässä:

Jatkotutkimukset

Tiivistelmä

Sisäympäristötutkimus
Arviokäynti
Tekninen
perusselvitys
(kiinteistöhuollon)

Tutkittavat tilat:
Tila:

Pinta-ala:

m2 Käytössä:

Ei käytössä:

Tila:

Pinta-ala:

m2 Käytössä:

Ei käytössä:

Tila:

Pinta-ala:

m2 Käytössä:

Ei käytössä:

Tila:

Pinta-ala:

m2 Käytössä:

Ei käytössä:

Osavaiheesta
vastaava
henkilö

Aikataulu

Toimenpiteet (osavaiheet)

Toteutustilanne
(kesken/valmis)

x

Muut huomiot
Löydökset

Lähtöselvitys

1/1

Tietojen kokoaja:

Tehty

Tilassa epäillään sisäilmaongelmaa

1

tilassa on merkkejä mahdollisesta
sisäilmasto-ongelmasta (tunkkainen
ilma, liian alhainen tai liian korkea
lämpötila, epämiellyttävä haju, veto,
pöly, pinnoitteiden värimuutokset,
kosteusvauriojäljet)

2

käyttäjä/illä oireita, jotka helpottuvat
tai häviävät muualla ollessa (esim.
nenän ja kurkun oireet, silmien
ärsytys, iho-oireet, päänsärky,
pahoinvointi, huimaus, väsymys,
usein toistuvat
hengitystietulehdukset, niveloireet)

Tehty

Käyttäjän ja sisäilman välinen yhteys

3

esimies tietää valituksista ja oireista
ja niiden laajuudesta

4

työterveyshuolto ja 'sisäilmalääkäri'
ovat keskustelleet käyttäjän kanssa

5

työterveyshuollon mukaan kyseessä
on herkkä yksilö, jolle etsitään
väistötila

6

käyttäjän toiminta ei kuormita
sisäilmaa. Ks. Liite 1.

8

Tehty/ kuormittava
tekijä

9

Tilan käyttötarkoitus ja sisäilmaa/
sisäympäristöä kuormittavat
toiminnat
tilaa käytetään suunniteltuun
tarkoitukseen

10

tuotantotila

11

laboratorio

12

korjaamo-/ työstötila

13

keittiö

14

toimistotyyppinen tila

15

luokkahuone, seminaarisali, auditorio
tms.

16

tilan riskinarvioinnit on tehty

17

laitteiden melu- ja muut päästöt sekä
niiden vaikutus
sisäympäristöolosuhteisiin on arvioitu

Tehty /kunnossa/
tarkennus

19
20
21
22
23
24
25

Lisätiedot

Suorituspvm

Suorituspvm

selvitetään, onko käyttäjä tehnyt
irtaimistokäsittelyjä (esim.
otsonointi)
aiemman
käyttäjätyytyväisyyskyselyn tulokset
ovat käytettävissä

7

18

Lisätiedot

IV- ja TATE-selvitykset

Lähtökohta on se, että
esimiehellä on oltava käsitys
ongelmien laajuudesta, ja
toisaalta käyttäjän, joka kärsii
oireista, on haettava tukea
työterveyshuollosta.
Työnantajan, käyttäjän,
esimiehen, työterveyshuollon
ja sisäilma-asioihin
perehtyneen lääkärin on
keskusteltava oireiden/
valitusten syistä ja
mahdollisuuksista vaikuttaa
oireiluun.
Oireilun / valitusten laajuuden
selvittämiseksi voidaan teettää
myös käyttäjäkysely.
Tilojen käyttäjän on myös
osoitettava, että tiloja
käytetään suunnitellusti eikä
toiminta kuormita sisäilmaa.

Lisätiedot

Suorituspvm

Lisätiedot
Kenet vastuutettu

Suorituspvm

Laajemmat IV- ja TATE-varmistukset
(Liite 2) on tehty viimeisen 3 v:n
aikana
suodattimien luokka ja puhtaus
milloin suodattimet on viimeksi
vaihdettu
milloin ilmamäärät on viimeksi
mittautettu
tilan henkilömäärän suhde
suunniteltuun käyttötarkoitukseen
kunnossa
milloin kanavistot on puhdistettu
viimeksi
em. toimenpiteet on kirjattu myös
huoltokirjaan
tekninen perusselvitys

Lähtöselvitys on
moniongelmaisen
sisäilmakohteen selvityksen
kannalta kriittinen vaihe.
Tässä prosessin alkuvaiheessa
päätetään, aiheuttavatko
kohteesta tehdyt valitukset
prosessin käynnistämisen vai
olisiko aihetta uskoa, että
käyttäjä itse tai hänen
toimintansa vaikuttavat
sisäilmaan tai käsitykseen
sisäilmasta. Tällöin
rakennuksessa itsessään ei ole
(aiempien selvitysten mukaan)
todettavissa sellaisia korjausta
edellyttäviä vikoja tai
vaurioita, joilla koettuihin
sisäilmaongelmiin tai oireisiin
pystyttäisiin vaikuttamaan.

tsekkilistat oltava myös huoltokirjassa

Tilojen omistaja suhtautuu
valituksiin kuitenkin vakavasti,
ja tässä alkuvaiheessa
varmistetaan, että ilmanvaihto
ja talotekniikka toimivat
suunnitellusti. Tilojen iv
selvitetään joko prosessin
tässä vaiheessa tai
tutkimusvaiheessa, ellei sitä
ole selvitetty tässä esitetyssä
laajuudessa 3 vuoteen.
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1.

Tiedot projektikorteista sisäilmaraporttiin

Sisäilmakoordinaattori laatii joka toinen kuukausi SYKin koko kiinteistömassaa koskevan sisäilmaraportin,
jossa seurataan sisäilma-asioiden kokonaistilannetta ja kampuskohtaista tilannetta. Raportointi perustuu
Facility Infon Terveellisiin Tiloihin (FITT: https://www.buildercom.net/fi/Login.asp) tallennettaviin
projektikortteihin, joiden päivittämisestä vastaavat sisäilmatutkijat. Lisäksi raportoidaan ”ei käytössä”
olevat kohteet sekä peruskorjaushankkeita varten tehtävät sisäilmatutkimukset.
Sisäilmakoordinaattori auttaa kaikissa Facility Infon Terveellisten Tilojen käyttöön ja projektikortteihin
liittyvissä ongelmatilanteissa.
Sisäilmakoordinaattorin yhteystiedot:
Laura Humppi, Ramboll Finland Oy
Puh. +358 40 553 6165
laura.humppi@ramboll.fi
Taulukossa 1 esitettyjen tietojen tulisi löytyä projektikorteista, koska sisäilmakoordinaattori laatii
sisäilmaraportin projektikorttien tietojen pohjalta. Raporttiluonnos lähetetään sisäilmatutkijoille ja
kampusmanagereille tarkistettavaksi ja kommentoitavaksi ennen lopullisen raportin toimittamista SYKille.
Taulukko 1. Sisäilmaraporttiin tarvittavat tiedot.
Rakennus

Tila

Htm2

Vaihe

Selitys

Rakennuksen
nimi ja
tunniste

Mitä tilaa
toimenpiteet
koskevat?

Kuinka suurta
huoneistoneliöalaa
toimenpiteet
koskevat?

Tutkitaan, korjataan,
seurataan, ei käytössä

Kohteen historiatiedot
lyhyesti sekä tilanne
viimeisimmästä
projektikortista.

Sisäilmaraportoinnissa käytettävien vaiheiden tarkemmat määritelmät on esitetty taulukossa 2.
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Taulukko 2. Sisäilmaraportoinnissa käytettävien vaiheiden määritelmät ja rajaukset.
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2.

Sisäilmatutkijan tehtävät

Mikäli saat toimeksiannon uudesta sisäilmatapauksesta, ota yhteyttä koordinaattoriin
(laura.humppi@ramboll.fi, 040 553 6165), joka luo järjestelmään uuden ”casen” ja tuo siihen
projektikortin.
·
Jos joku muu kuin sisäilmakoordinaattori jossain tilanteessa perustaa casen, tulisi huomioida
seuraavaa: Uutta kohdetta avattaessa kohdassa ”selvityksen nimi” ei saa olla rakennuksen tai
rakennuspaikan nimi (rakennusnumeroa pitää käyttää). Rakennuksen nimi tai rakennuspaikka ei
saa näkyä myöskään kohdissa ”vaurion kuvaus”, ”palautetieto”, ”toimenpiteen kuvaus”.
Rakennuksen nimi ei saa näkyä mainituissa kentissä, koska ne ovat julkisia ja näkyvät myös
muille SYK Oy:n ulkopuolisille tahoille, jotka käyttävät Buildercomin järjestelmää.
Rakennusnumeroa kuitenkin saa ja pitää käyttää, että dokumentit pysyvät järjestyksessä.
2.1.

Projektikorttien päivittäminen

Sisäilmatutkija vastaa kohteen projektikortin päivittämisestä prosessin edetessä. Sisäilmaraportin
laatiminen perustuu projektikortteihin, joten niiden päivittäminen on ehdottoman tärkeää.
·
Projektikortti täydennetään joka toinen kuukausi kuun 25. päivään mennessä
(25.1., 25.3., 25.5., 25.7., 25.9., 25.11.)
·
Neliötiedot päivitetään viimeisimmän tilanteen mukaisiksi
·
Historiatietoja jatketaan sitä mukaa kun tutkimus edistyy, vanhaa tietoa ei poisteta mutta sitä voi
halutessaan tiivistää
·
Projektikorttiin tulisi päivittää vähintään päivämäärä, vaikka kohteessa ei tapahtuisi mitään,
koska koordinaattori ei muuten voi tietää, onko kortti esim. unohdettu päivittää
·
Uusissa projektikorteissa (kuva 1; alkaen 11/2014) on myös tiivistelmä, johon kirjataan
sisäilmacasen lähtökohta, todetut ongelmat sekä korjattavat asiat. Tiivistelmää päivitetään
selvitysten edetessä ja tekstiä käytetään kunkin kohteen osalta SYKin sisäilmaraportin kohdassa
”selitys”.
·
Päivittämätön projektikortti näkyy sisäilmaraportissa poikkeamana

Kuva 1. Uusi projektikorttimalli. Tiivistelmään kirjataan sisäilmacasen lähtökohta, todetut ongelmat sekä korjattavat asiat.
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Projektikortin muokkaus ja tallentaminen FacilityInfon Terveellisissä tiloissa
Käynnissä olevissa sisäilmatapauksissa projektikortti löytyy rakennuksen kunkin käynnissä olevan
sisäilma-casen alta (esimerkissä käynnissä vain yksi sisäilma-case), klikkaa haluamaasi tapaukseen:

Klilkkaa tässä näkymässä dokumentit:

Projektikortilla on oma kohta casen muiden dokumenttien joukossa:

Tallenna tästä (punainen ympyrä) projektikortti omalle koneellesi (vaikka desktopille) muokkauksen
ajaksi. Tästä voi myös katsella projektikorttia muuten vaan, mutta muutosten tallennus ei onnistu.
·
Omalla koneella projektikorttia voi muokata kuten tavallista exceliä
·
Rivejä kannattaa lisätä excelin vasemman laidan rivinumeroista maalaamalla koko rivi ja
klikkaamalla oikealla lisää rivejä. Rivit kannattaa lisätä ennen viimeistä riviä jolla on pohjaväri.
Näin asetukset säilyvät.
·
Tallenna tekemäsi muutokset normaalisti
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Vanha projektikortti korvataan uudella päivitetyllä versiolla näin:
·
Mene kynä -painikkeesta (oranssi ympyrä, aiempi kuva) muokkaukseen
·
Lataa Browse -painikkeesta uusi muokattu projektikortti vanhan tilalle (vanhaa ei tarvitse poistaa
ensin. Muita kenttiä ei tarvitse muokata, jos ei halua jättää seuraavalle lukijalle kommentteja tai
muita huomioita:
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2.2.

Dokumenttien tallentaminen

Tutkija tallentaa sisäilmacasen alle valmistuneiden tutkimusten raportit ja muut asiakirjat omien
kohteidensa alle FITT:hin:
·
Tarkistuskäynnin muistio/dokumentti
·
Teknisen perusselvitysvaiheen raportit
·
Tutkimussuunnitelma alustavine aikatauluineen jo luonnosvaiheessa
·
Sisäilmatutkimusvaiheen raportit
·
Seurantasuunnitelma
Kaikista dokumenteista tulisi löytyä seuraavat perustiedot:
·
Otsikossa tieto siitä mihin vaiheeseen selvitys kuuluu
·
Tutkimuksen/selvityksen tavoite
·
Tiivistelmä tai vastaava
·
Kiinteistön tunniste/numero
·
Aikataulu
·
Aiemmat selvitykset
·
Vastuuhenkilöt
Yleistä dokumenttien tallentamisesta:
·
Laita viestiä raporttien valmistumisesta kampusmanagerin lisäksi myös sisäilmakoordinaattorille
·
Raportit viedään liitteineen, ei labraselosteita pitkin hanketta (selosteet voi tallentaa samassa
yhteydessä kuin raportinkin)
·
Raporttia vietäessä järjestelmään merkitään selvityksen päiväys. Päivä jolloin selvitys on
tallennettu tulee automaattisesti

Dokumentin tallentaminen Terveelliset tilat -järjestelmään
Kirjaudu FacilityInfoon (FITT: https://www.buildercom.net/fi/Login.asp). Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n
alta löydät kohteet kampuksittain. Klikkaa kohdetta, jonka tietoihin haluat raportin lisätä ja valitse
valikosta rakennus:
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Klikkaa rakennuksen Selvitysten yhteenveto (tai Selvitykset ja tutkimukset):

Pääset seuraavaan näkymään, jossa näet rakennuksessa käynnissä olevat ja päättyneet
sisäilmatutkimukset. (Jos tarvitsee perustaa uusi case, ota yhteys sisäilmakoordinaattoriin: 040 553
6165, laura.humppi@ramboll.fi). Raportin lisääminen casen sisälle tapahtuu klikkaamalla ensin
haluamaasi sisäilmatutkimusta:

Klikkaa DOKUMENTIT:
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Klikkaa UUSI:

Täytä tiedot ja paina TALLENNA. Dokumentin päiväykseksi laitetaan dokumentin valmistumispäivä, ei
tallennuspäivää.

Dokumentit on mahdollista viedä myös toisella tavalla, jota ei käydä läpi tässä ohjeessa. Mikäli toimit
toisin kuin tässä ohjeessa, muista aina LIITTÄÄ raportit siihen caseen mihin ne kuuluvat. Mikäli
liittämisvaihetta ei ole tehty, raportit eivät näy casen dokumenteissa.
Mahdollisia ongelmatapauksia:
Ongelmatilanteissa voi aina ottaa yhteyttä sisäilmakoordinaattoriin.
Liian pitkä tiedostopolku voi joskus johtaa siihen, ettei dokumenttia saa tallennettua. Tällöin kannattaa
tallentaa tiedosto lyhyemmän tiedostopolun taakse ja yrittää uudestaan.
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Myös liian pitkä teksti ”Kuvaus” kohdassa voi johtaa siihen, ettei dokumenttia saa tallennettua. Tämän
ongelman voi kiertää tallentamalla ensin ilman kuvausta ja lisäämällä sen tallentamisen jälkeen
muokkaus painikkeesta.

Esitutkimus ja arviointikäynti

1/4

Tietojen kokoaja:
Kohteen selvitystyöhön osallistuvien tahojen
edustajat (=projektiryhmän kokoonpano)

pvm
jolloin

Henkilön nimi, yhteystiedot ja tehtävät

Suoritus
pvm

Lisätiedot

Asiakirjan
pvm

Lisätiedot

1 kiinteistön omistaja
2 käyttäjän yhteyshenkilö(t)
3

hankevastaava/koordinaattori/selvitysvaiheen
vetäjä

4 sisäilma-asiantuntija/ -tutkija
5 rakennustekniikan asiantuntija
6 IV-/TATE-asiantuntija
7 työterveyden yhteyshenkilö
8 työsuojelun yhteyshenkilö
9 kiinteistöhuolto
10 siivous
11 muu
12 muu
Suunniteltu
Aikataulutus
pvm
arviointikäynnin (-käyntien)
13
aikataulu(t)
arviointikäynnin muistion
14
valmistuminen
Saatavilla Lähtötiedot ja asiakirjat

19
20

rakenneasiakirjat: rakennetyypit,
materiaalitiedot, ark ja rak
suunnitelmat; huom. Jos
rakennusta korjattu aiemmin,
piirustukset ovat "jalostuneet",
jolloin osa esim. vanhoista kuiluista
ja roiloista on hävinnyt kuvista ja
korjaussuunnitelmissa jätetty
alkuperäisten kuvien
rakennekerrokset "tarpeettomina"
pois
ilmanvaihtoasiakirjat: IVpalvelualuekartat, IV-selvitykset,
suunnitelmat
ympäristöselvitys, haittaaineselvitys, maaperätiedot, muut
tutkimukset
selvitykset rakennusaikaisista ja
muista aiemmista ongelmista ja
kosteusvaurioista
korjaus- ja huoltohistoria
kunnossapito-ohjelma / huoltokirja

21

oireilu- ja valituskartta

22

käyttäjätyytyväisyyskysely
(suositus toistettavaksi 3 v välein)

15

16
17
18

Esitutkimus ja arviointikäynti

Saatavilla

Lähtötiedot ja asiakirjat
Työpaikkaselvitys: Tilojen
riskinarvioinnit biologisista,
fysikaalisista ja kemiallisista
tekijöistä (erityisesti laboratorio-,
tuotanto- ja korjaamotiloissa)
terveystarkastajan lausunto
työterveyshuollon/
oppilasterveyshuollon lausunto
rakennuksen tuleva käyttö ja
muutostarpeet
rakennuksen suojeluluokka ja
rakennushistoriallinen selvitys

23

24
25
26
27
28

rakennuksen elinkaaren vaihe

29

siivousohjelma

30

kuntoarviot ja kuntotutkimukset

Kohteen Rakenneanalyysi/ vaurioherkät
riskit
rakenteet
Perustukset
rakennuksen sijainti vesistön tai
31
pohjaveden pintaan nähden
riskialtis
Alapohja
ryömintätilainen alapohja
(rakennusjäte, maapohjan
lämmöneristys, tuuletusjärjestelyt,
liittymien ja läpivientien tiiviys)

32

maanvarainen alapohja
(rak.aikainen kosteus ja käytetty
pintamateriaali, kerroksellinen
rakenne, valesokkelirakenne,
33
maanpinnan korkeusasema
suhteessa lattiapintaan sekä
alustäytön rakeisuus)
Maanvastaiset seinät
piha-alueen maanalaiset tai osittain
maanpinnan alapuolella sijaitsevat
34
työtilat (ei normaalit
kellarikerroksen tilat)
maanvastainen, sisäpuolelta
35
lämmön- ja kosteudeneristetty
seinä
Välipohjat
kerroksellinen välipohja, jossa
orgaanisia eristeitä tai
kaksoislaattapalkisto, jossa
puumuotteja rakenteiden sisällä,
(huom. vesipisteet ja siivousvedet)

36

Ulkoseinät
37
38
39
40

Väliseinät

seinien ja alapohjan ja ikkunoiden
liittymät
patterisyvennykset
räystäät ja ikkunapellitykset
ulkoseinän tuuletusraot

seinien ja pilareiden juuret, onko
tiiliseinän kohdalla kapillaarikatko
Muut julkisivut
lasipintainen ja metallirunkoinen
42
julkisivurakenne (ns. lasiseinä)
41

2/4

Asiakirjan
pvm

Lisätiedot

Tarkistus
pvm

Lisätietoja

Esitutkimus ja arviointikäynti
Kohteen
riskit
Yläpohjat
43
44

Ullakko

Rakenneanalyysi/ vaurioherkät
rakenteet

Tarkistus
pvm

3/4
Lisätietoja

vuotojäljet, kaksoislaattapalkisto,
jossa puumuotteja rakenteiden
sisällä, tuuletusjärjestelyt

Vesikatto

tasakatto, kallistukset ja
vedenpoistojärjestelyt
kattoikkunat ja muut kattopinnan
46
yläpuolelle nousevat rakenteet
käännetty katto (erityisesti
47
terassirakenteissa)
IV-kuilut, hissikuilut, hormit, kanaalit, putkitunnelit
putkitunneli (onko koneellinen
48
alipaineistus)
49
hissikuilun pohjan puhtaus
putkikanaalit, putkikuilut, lattiassa
50
luukkuja, (kaivojen puhtaus)
Porrastila
portaiden alustilat/ maapohja,
51
muottilaudoitus
Tekniset tilat
52
rakennusaineinen kylmiö
Märkätilat
puurunkoinen, levyrakenteiden
53
seinä; vedeneristysmateriaali
Muu
54
45

Kohteen
riskit

Muita riskejä

Kohteen
riskit

Haitta-aineet / riskimateriaalit

55
56

57
58
59
60
61
62

nopeasti toteutettu remontti/rakennustyö, jossa uusittu
lattiapäällysteitä
kosteusvauriokorjaukset tai
remontti käynnissä viereisissä
tiloissa

alapohjan ja maanvastaisten
seinien kivihiilipiki tai bitumisively
todennäköiset
linoleumi (ilmoitustaulut,
pintamateriaalit)
lattiapinnoite
(betoni+tasoite+liima+muovimatto
) tai herkästi käytönaikaisesta
kosteudesta vaurioituva linoleumi
lunta IV-suodattimissa tai IVkoneen sisällä
kalusteiden mahdolliset päästöt
asbesti (myös rakennusosien
sisässä)

Tarkistus
pvm

Lisätietoja

Tarkistus
pvm

Lisätietoja

Esitutkimus ja arviointikäynti

Tehty

Arviointikäynnillä tarkistetut tilat ja
tehdyt havainnot

63

ulkopuolisen maanpinnan tarkastus

64

ryömintätilat

65

kellarikerroksen tilat
(maanvastaiset seinät ja alapohjat)

66
67
68

70
71
72
73

käyttäjien haastattelu ja käyttäjien
havaintojen kirjaaminen

74
75

julkisivut
muu
Tehty

77

Suoritus
pvm

Tiloissa tehdyt mittaukset (esim.
aistinvarainen arvio, pintakosteus,
viiltokosteus, materiaalinäytteiden irrotus,
ilmavirtojen visualisointi, pölynäytteen otto,
tms.)

Suoritus
pvm

Lisätiedot

putkitunnelit/ kanaalit/ hormit
hissikuilut
portaikko/ porrastila
tekniset tilat (IV-konehuone,
tuloilmakammio, sähköpääkeskus,
lämmönjakohuone)
vesikatto sekä ullakko (yläpohja)
käyttötilat
ullakko

69

76

4/4

Viestintä
viestinnän pelisääntöjen sopiminen
käyttäjän, omistajan ja
asiantuntijoiden sekä
projektiryhmän välillä
tieto käyttäjille prosessin
aloituksesta

Sisäilma- ja rakennusteknisten selvitysten toimenpidelista, vaurioherkät rakenteet
Onko kohteessa Vaurioherkkien rakenteiden tunnistaminen
Maanvaraiset rakenteet
maanvastainen betoninen kaksoislaatta
puukorotettu lattia betonisen maanvastaisen
pohjalaatan päällä
tuulettuvat alapohjat (erityisesti puualapohja)
kellarin seinänä kivilatomus, jonka sisäpuolella
tiilimuuraus
massiivinen betoninen kellarin seinä, jossa
sisäpuolinen kosteus- ja lämmöneristys
orgaanista eristemateriaalia sisältävät rakenteet
rakenteen kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan
selvittäminen
rakenneavaukset ja merkkiainetutkimukset
ilmavuotoreittien selvittämiseksi
selvitetään mikrobien ja haitta-aineiden esiintyminen
rakenteissa
Julkisivu- ja ulkoseinärakenteet
rankarakenteet kapearäystäisissä rakennuksissa ja/tai
voimakkaassa ilmastorasituksessa
tiiliverhottu rankarakenne
orgaanista eristemateriaalia sisältävät rakenteet
rakenteen kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan
selvittäminen
rakenneavaukset ja merkkiainetutkimukset
ilmavuotoreittien selvittämiseksi
selvitetään mikrobien ja haitta-aineiden esiintyminen
rakenteissa
Välipohjarakenteet
selvitetään mikrobien ja haitta-aineiden esiintyminen
rakenteissa
rakenneavaukset ja merkkiainetutkimukset
ilmavuotoreittien selvittämiseksi
Väliseinärakenteet
selvitetään mikrobien ja haitta-aineiden esiintyminen
rakenteissa
rakenneavaukset ja merkkiainetutkimukset
ilmavuotoreittien selvittämiseksi
Yläpohjarakenteet
tuulettuvat mutta aluskatteettomat rakenteet
heikosti tuulettuvat rakenteet
umpirakenteet (mm. kevytsorakatto,
lämmöneristealustainen katto)
runsaasti sisätaitteita tai yksityiskohtia sisältävät
harjakatot
käännetyt rakenteet (terassi)
orgaanista eristemateriaalia sisältävät rakenteet
selvitetään haitta-aineiden esiintyminen rakenteissa
rakenteen kosteus- ja lämpöteknisen toiminnan
selvittäminen
rakenneavaukset ja merkkiainetutkimukset
ilmavuotoreittien selvittämiseksi
selvitetään mikrobien ja haitta-aineiden esiintyminen
rakenteissa

Selvityspvm

Lisätiedot

Sisäilmatoimintamallin ohjekortti nro 17
TALOTEKNIIKKASELVITYS

Tietojen kokoaja:
Onko kohteessa IV-järjestelmän perustiedot
1

pelkkä koneellinen poisto

2

sekajärjestelmä (osa painovoimaista, osa
koneellista)

3

käytäväpuhallus

4

seinäpuhallus

5

yksi iso keskitetty IV-koje

6

pitkät jakokanavistot

7

epäsymmetriset, vaikeasti säädettävät kanavistot

8

tuloilman johtaminen onteloiden kautta

9

väärän tyyppiset puhaltimet

10

IMS-järjestelmä

11

likaantuneet poistopuolen IMS-yksiköt

12

kierrätysilman käyttö

13

kostutinjärjestelmä

14

raitisilman sisäänotto maanalaisten rakenneaineisten
kuilujen kautta

15

voimakas alipaine alimmissa kerroksissa, erityisesti
korkeissa rakennuksissa

16

mahdollisia kuitulähteitä IV-kanavissa tai IV-koneissa
Onko kohteessa Käyttäjän toiminta

17

kuormituksen syklisyys

18
19

kohdepoistojen samanaikainen käyttö
vetokaappipoistojen ilmatasapainoa ei hallita ja/tai
tilojen väliset ovet tarpeettomasti auki

20

tilojen väärä käyttötarkoitus ja/tai liiallinen
kuormitus mitoitukseen/ kapasiteettiin nähden

21

paikallisten käyttölaitteiden (kytkimet, ajastimet,
säätimet) virheellinen käyttö

22

ryömintätilojen tuuletuksen sulkeminen

23

laiteasennuksien järjestelmäkytkentöjen virheet

24

käyttäjällä omia lämpöä/ pölyä/ käryjä/ katkuja/
kosteutta tuottavia tai jäähdyttäviä laitteita

25

ikkunatuuletuksen käyttö ohjeistuksen mukainen

26

IV-venttiilien tukkiminen (teippaus, kalusteiden
sijoittelu, verhot, oletusarvojen muuttaminen jne.)
Tarkastettu

Talotekniikan ja tilojen tarkastus

27

järjestelmät on rakennettu suunnitelmien mukaan

28

laitemitoitukset on suunnitelmien mukaisia

29

tilan käyttö vastaa lähtötietoja

30

huoltohistorian selvittäminen (vanhat ilmamäärien
mittausptk, nuohouspäiväkirjat jne.)

31

ilmanvaihtolaitos toimii suunnitellusti

32

HVAC-osien kunnon tarkastus

35

kokonaisilmamäärät toteutuvat

36

koneiden käyntiajat ja asetusarvot

37

ongelmahuoneiden ilmanvaihdon toimivuus
(ilmanjakotapa, sisäänpuhalluslt alle huonelt,
ilmanjakolaitteet avoinna ja suunnattu oikein)

Selvityspvm

Lisätiedot

Suorituspvm

Lisätiedot

Suorituspvm

Lisätiedot

Sisäilmatoimintamallin ohjekortti nro 17
TALOTEKNIIKKASELVITYS

Tarkastettu

Talotekniikan ja tilojen tarkastus

38

painesuhteet tilojen välillä ja sisä- ja ulkoilman
välillä, myös viikonloppuisin ja yöllä

39

lämpötila

40

CO2-pitoisuus

41

suhteellinen kosteus

42

IV-koneen rakenteelliset vuodot koneen sisällä tai
kuoressa

43

lunta IV-suodattimissa tai IV-koneen sisällä

44

veden virtausnopeus lämmitys- ja
jäähdytysjärjestelmissä

45

suodattimien tarkistus sekä raitisilmakammioiden
kunto ja toimivuus

46

IV-kanavien puhtauden ja mineraalivillalähteiden
kartoitus (visuaalinen tarkastus, kuitunäytteet
teipillä)

47

asennustilat ja asennukset pölyn kerääjinä

48

patteriventtiilit näkyvillä, asetukset oikein ja patterit
sopivan lämpimät

49

viemärituuletuksen toiminta

50

valaistusvoimakkuus ja värinättömyys

51

ongelmatilojen käyttäjien haastattelut

52

tilojen yleinen siisteys

53

näkyvien vuotopaikkojen havainnointi (putki- ym.
läpiviennit, kuilut, rakennelävistykset, kuilujen luukut
jne.)

54

IV-järjestelmän toimivuustarkastelu: iv-koneet, paloja säätöpellit, kanavisto, pääte-elimet

55

rakennusautomaatiojärjestelmän toiminta
Kirjattu

Raportin sisältö

56

mitä tutkittu

57

miksi tutkittu

58

miten on tutkittu

59

havainnot

60

mittaustulokset

61

valokuvat

62

johtopäätökset

63

toimenpide-ehdotukset lisätutkimuksille ja
korjaustoimenpiteille

64

korjaustoimenpiteiden priorisointi ja mitä sovittu
esim. kiinteistöhuollon kanssa

65

toimenpide-ehdotuksille kustannukset ja aikataulu

Suorituspvm

Lisätiedot

visuaalinen puhtaustarkastus LVI 39-10409

Lisätiedot
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Huom. Ohje koskee suunnitelman sisältöä, mutta ei fontteja, asetteluja, ulkoasua eikä otsikoinnin
sanamuotoja

YLIOPISTON NIMI
RAKENNUKSEN NIMI JA RAKENNUSNRO
RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMAOLOSUHTEIDEN
tutkimussuunnitelma
pvm
Kampusalueen karttakuva, johon
tutkimuksen kohteena oleva
rakennus on osoitettu
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LÄHTÖKOHTA JA TAVOITE

Tutkimuskohde
Kampus, osoite
Laajuustiedot rakennuksen (ja tutkittavien tilojen) pinta-ala br-m2, lämmin tilavuus m3
Suojeluluokka ja kaavamerkintä
ja esim. Museoviraston kanta
Aikataulu
Mahdollisimman tarkasti, ja selvitys-/mittaustyypeittäin jaoteltuna, ilmoitetaan päivämäärät, ei
viikkonumeroita. Myös raportoinnin päivämäärä ja mahdollisesti tulosten esittelyajankohta
käyttäjille.
Tutkimuksen lähtökohta ja tavoite
Mikä käynnisti projektin (esim. oireilu (laajuus, millaiset oireet, missä), käyttäjäreklamaatio,
peruskorjausta varten tehtävä selvitys, rakenteiden kunnon selvitys, seuranta) ja kuka ja miksi
tutkimussuunnitelma on tilattu.

2.

VASTUUHENKILÖT, TUTKIJAT JA URAKOITSIJAT

Tilaaja
Vastuuhenkilöt
(sisäilma)
(rakennetekniikka)
(ilmanvaihto)
Tutkimushenkilöt
Muut osapuolet
Urakoitsijat
Rakenneavaukset:
Laboratoriot

3.

TAUSTATIEDOT

Rakennuksen yleiskuvaus, käyttö- ja korjaushistoria (aiempien tutkimusten perusteella tehtyjen
toimenpiteiden ja mahdollisesti myös niiden vaikutusten) ja rakenteiden kuvaus.
Aiempien tutkimusten ja raporttien, havaittujen vaurioiden referointi. Referoitu teksti on selkeästi
erotettava suorista lainauksista, esim. kursivoimalla suoraan lainatut raporttitekstit.
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Tätä tutkimussuunnitelmaa laadittaessa olivat käytettävissä seuraavat asiakirjat/ lähtötietoaineisto:
esim.
·
vanhat arkkitehti- ja rakennesuunnitelmat
·
aiemmat tutkimusraportit
·
erityisesti erityistilojen (esim. laboratoriot) riskinarvioinnit yliopistolta
·
teknisen perusselvityksen raportti
·
haittailmoitus liitteineen.
Arviointikierroksen tiedot (pvm, osallistujat, katselmoidut tilat, huomiot). Myös sellaiset havainnot,
joilla jonkin asian todettiin olevan kunnossa, kirjataan tänne. Käyttäjien haastattelun tuloksia. Ja
mikäli jo arviointikierroksella tehtiin korjaavia toimenpiteitä, kirjataan ne tähän.
Pohjapiirrokseen oireilua aiheuttavat / valituksen kohteina olevat tilat.

4.

RAKENNETUTKIMUKSET

Kiteytys kappaleen alkuun rakenteiden avaus- ja tarkastuspaikoista, mitä ja miksi tutkittava.
Arvointikäynnillä napsittuja valokuvia voi liittää tutkimussuunnitelmaan tueksi.
Rakenneavausten paikat merkitään pohjapiirrokseen (liitteenä).
Mikäli rakenneavausten yhteydessä on tarkoitus ottaa näytteitä esim. mikrobimäärityksiin,
mainitaan tämä ja näytteenotonperusteet. Kerrotaan myös rakenteiden avauksissa ja
tarkastuspisteiden valinnassa huomioitavat asiat. Muistutetaan, että mikäli avauksissa havaitaan
poikkeavaa, niin otettava rakenneasiantuntijaan yhteyttä, jotta voidaan pitää välikatsaus ja
tarvittaessa ehkä täydentää tutkimussuunnitelmaa.
4.1
4.2

Piha-alueet
Maanvastaiset alapohjat, kanaalit ja putkitunnelit

Rakenteen kuvaus
Alapohjaan tehdään rakenneavauksia seuraavasti:
Avausohje
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4.7
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4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
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Ryömintätilaiset alapohjat
Maanvastaiset seinät
Välipohjat
Yläpohjat ja vesikatto
Ulkoseinät ja julkisivut
Väliseinät
IV-kuilut, hissikuilut, hormit
Märkätilat
Ullakko
Portaikko/ porrastila
Tekniset tilat
Pintamateriaalit

jne

5.

KOSTEUSTEKNISET TUTKIMUKSET

Lyhyt yhteenveto miksi ja mitä selvitetään.
Sitten tarkempi esitys, mitkä tilat tutkitaan, miksi ja millä menetelmillä. Pintakosteuskartoitukset,
viiltomittaukset, porareikämittaukset, näytepalamittaukset.
Aikataulu ja toteuttaja

6.

TATE-/ IV-SELVITYKSET

Lyhyt yhteenveto miksi ja mitä selvitetään.
Sitten tarkemmin selvitettävät: IV-järjestelmän perustiedot, käyttäjän toiminnan vaikutus,
talotekniikan ja tilojen tarkistus (Terve Tila –lomakkeen mukaisesti).
Aikataulu ja toteuttaja

7.

SISÄILMAMITTAUKSET

Alkuun lyhyt yhteenveto, mitä näytteitä tarvitaan ja miksi, ja toisaalta, miksi joitain
(tyypillisiä/yleisiä) näytteitä ei ole tarvetta kohteessa ottaa. Tässä voi jo ennakoida saadun tuloksen
vaikutusta jatkosuunnitelmiin: miksi tietyt asiat kannattaa selvittää heti tai missä tapauksissa peräjälkeen-selvitykset ovat perustellummat.
Pohjakuvaan mittauspisteet
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Mikrobinäytteet ilmasta, pinnoilta, materiaaleista

Näytepaikat ja näytemäärät vaurio-/oireilutilasta ja verrokkitilasta, näytteenottopaikan perustelu.
Määritysmenetelmä mainittava (tarkempi menetelmäkuvaus tarvittaessa liitteessä).
(kerätyt näytemäärät päivitetään projektilomakkeeseen)
Aikataulu ja toteuttaja
7.2
7.3

Kaasumaiset yhdisteet ilmasta, pinnoilta, materiaaleista
Haitta-aineet (asbesti, radon, PAH, PCB ja lyijy) ilmasta, pinnoilta, materiaaleista

7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

Hiukkaset pinnoilla, ilmassa, pölyisyys, pölyn koostumus
Olosuhdeseuranta (lt, RH, CO2, paine-ero)
Kuidut ilmasta, pinnoilta, pölystä, iv-kanavasta
Ilmavuodot/ merkkiainetutkimukset, kylmäsillat/ lämpökuvaukset
Käyttäjätyytyväisyys- ja oirekysely

Muistutetaan siitä, että kaikista epämääräisistä materiaaleista on syytä ottaa materiaalinäyte talteen.

jne

8.
TUTKIMUSOLOSUHTEIDEN KUVAUS/ VAATIMUS JA
RAJOITTEET TILOJEN KÄYTTÄJILLE
Mitä asioita, milloin ja miten kerrotaan tutkimuksista käyttäjälle? Tutkimuksista aiheutuvasta
haitasta tiedottamisen suunnitelma. Käyttäjän ohjeistus mittausten varalle (esim. siivousohjeet,
tuuletuskielto jne).

9.

ALLEKIRJOITUKSET

Sisäilmatutkijan ja rakenneteknisen sekä tate-asiantuntijan allekirjoitukset

10.

LIITTEET

Pohjapiirroksiin merkattu suunnitelmat
Tarvittaessa tarkemmat menetelmäkuvaukset
Sisäilman tavoitetasot/ viitearvot

11.

KUSTANNUSARVIO

Toimitetaan tilaajalle erikseen, sisäilmatutkija oman työnmenekkiarvion ja laboratorioanalyysien
sekä muiden alihankintojen kustannusarvion; rakenneasiantuntija oman työmenekkiarvion ja ivasiantuntija oman kustannusarvionsa tämän tutkimussuunnitelman toteuttamiseen liittyen.
Työmenekkiarviot jaotellaan mahdollisimman tarkasti eri tutkimusvaiheittain (esim.
tutkimussuunnitelman laadinta – arviokäynti – mittaukset – raportointi – tiedotus/viestintä).
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Huom. Ohje koskee raportin sisältöä, mutta ei fontteja, asetteluja, ulkoasua eikä otsikointia

YLIOPISTON/KAMPUKSEN NIMI
RAKENNUKSEN NIMI JA RAKENNUSNRO
RAKENNUSTEKNINEN JA SISÄILMAOLOSUHTEIDEN
RAPORTTI
Kampusalueen karttakuva, johon
tutkimuksen kohteena oleva
rakennus on osoitettu

Rakennuksen kuva, jos käytössä

pvm
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YLEISTIEDOT

Tutkimuskohde
Kampus, osoite
Laajuustiedot pinta-ala br-m2, lämmin tilavuus m3
Suojeluluokka ja kaavamerkintä
ja esim. Museoviraston kanta
Tutkimusajankohta
Tutkimuksen tarkoitus
Kuka ja miksi tutkimus tilattiin, mikä käynnisti prosessin.
Tilaaja
Vastuuhenkilöt
(sisäilma)
(rakennetekniikka)
(ilmanvaihto)
Tutkimushenkilöt
Muut osapuolet
Urakoitsijat
Laboratoriot

2

TIIVISTELMÄ

Selkeä ja tiivis yhteenveto-osa: mitä ja miten selvitetty ja mikä on tutkimuksen loppupäätelmä.
Tärkeää esittää myös se, mitkä asiat ovat kunnossa.
Yhteenveto ja arvio (tarvittaessa tilaryhmittäin) ainakin seuraavista tilojen ja olosuhteiden
haitallisuuteen (altistumiseen) vaikuttavista tekijöistä:
-

riskirakenteiden esiintyminen, ja ovatko kyseiset rakenteet kosteus- tai
mikrobivaurioituneet; vaurioituminen eroteltu näkyviin ja piileviin
riskirakenteiden laajuus (yksittäisiä/ rakennusosa/ useampia rakennusosia)
kosteus- ja mikrobivaurioiden laajuus
ilmayhteydet työskentelytiloihin (vähäiset/ merkittävät)
ilmavirtausten hallinta ja rakennuksen paine-erojen hallinta
ilmanvaihdon riittävyys, toimintakunto ja mahdolliset epäpuhtauslähteet
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todennettujen epäpuhtauksien määrä ja laajuus työtiloissa
talotekniikan elinkaari ja arvio kunnosta.

Esitetään tulosten edellyttämät toimenpiteet jaoteltuina ja perusteluineen:
- välittömästi terveydellisten riskien perusteella korjattavat asiat
- välittömästi rakenteellisten riskien lisävahinkojen estämiseksi tehtävät toimenpiteet
- vuosikorjausohjelmassa toteutettavat korjaukset
- peruskorjauksessa korjattavat asiat
- onko tilat tyhjennettävä tehtyjen havaintojen/mittausten perusteella
- onko tilat tyhjennettävä korjauksia varten
- ovatko tilat käytettävissä normaalisti.

3

TAUSTATIEDOT

Rakennuksen yleiskuvaus, käyttö- ja korjaushistoria ja rakenteiden kuvaus.
Aiempien tutkimusten ja raporttien, havaittujen vaurioiden referointi.
Lähtötietoaineisto
Arviointikierroksen tiedot (pvm, osallistujat, katselmoidut tilat, huomiot). Myös sellaiset havainnot,
joilla jonkin asian todettiin olevan kunnossa, kirjataan tänne. Käyttäjien haastattelun tuloksia. Ja
mikäli jo arviointikierroksella tehtiin korjaavia toimenpiteitä, kirjataan ne tähän.
Pohjapiirrokseen oireilua aiheuttavat / valituksen kohteina olevat tilat.

4

TUTKIMUKSET, TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU

Huom. erillistä kappaletta näytteenottopaikoista, tutkimusmenetelmistä eikä viitearvoista esitetä,
vaan tämän 4-kappaleen alle kootaan kokonaisuudet kustakin tutkittavasta asiasta aina
mittauspaikoista johtopäätöksiin asti.
Eri tutkimustulosten kokoaminen taulukkomuotoon ja pohjapiirrokseen on suotavaa paremman
kokonaiskuvan saamiseksi.
Tutkimustenaikaiset havainnot esitetään ao. sopivien kappaleiden yhteydessä.

4.1 RAKENNE- JA KOSTEUSTEKNISET TUTKIMUKSET
Kiteytys kappaleen alkuun rakenteiden avaus- ja tarkastuspaikoista ja kosteusteknisistä
tutkimuksista sekä ennen kaikkea tuloksesta kokonaisuutena. Rakenteet, joissa on tarkasteltavaa, on
eritelty.
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Esitetään, mitä, miten ja miksi tutkittiin, kuka selvitti ja milloin. Käytetyt menetelmät (esim.
kosteusmittaukset) kerrotaan (tarvittaessa osan menetelmäkuvauksista voi jättää liitteeksi).
Normaalin kosteuden raja-arvot esitetään tekstissä.
Yhteen pohjakuvaan kootaan aistinvaraiset havainnot, pintamateriaalit, pintakosteudet ja
viiltomittausten kosteudet. Käytetty väri- ja materiaalikoodaus (malli tämän asiakirjan LIITEkohdassa) merkitään myös jokaiselle pohjapiirrossivulle.
Toisessa pohjakuvassa on rakenneavaukset, rakenteet, mikrobi- ym. näytetulokset.
Rakenneavauksen ”tulos” joko pohjapiirroksen yhteyteen, jos aiheellista, tai jos tilasta puutetta,
selkeällä koodilla, ja koodi puretaan seuraavalla sivulla. Jos avauksesta on tehty muita mittauksia
(esim. haitta-aineet, mikrobit), sen mittauksen tulos (kunnossa/ epäilyttävä/ vaurioitunut tms.
jaottelu) esitetään myös samassa pohjapiirroksessa.
(Usein laboratoriolähetteissä tutkija on käyttänyt näytteille omaa koodaustaan, joka välttämättä ei
ole mitenkään ulkopuolisen purettavissa ja kohdistettavissa kerättyihin näytteisiin. Siksi jossakin
tässä raportissa on vedettävä linkki analyysivastauksissa näkyvien näytekoodien, raportissa
käytettyjen koodien ja näytteenottopisteiden välille.)
Taulukko 1. Esimerkki rakenne- ja kosteusteknisten tutkimusten taulukoinnista. Kaiken ei
tietenkään tarvitse olla samassa taulukossa. Taulukon voi pilkkoa joka rakenteeseen.
Rakenteiden
Käytetty koodi
Rakenne;
Mikrobinäyte viiltomittaus sisäilma
avaus-/
(esim.
johtopäätös
materiaalista lt (oC); RH
lt (0C);
tutkimispaikka labralähetteissä
(%)
RH (%)
tai
pohjapiirroksissa)
134 ulkoseinä US134
havaintoviittaa
kortti nro 1
epätavanom
(liite 1);
suunnitelmien
mukainen
KA014B
20,2; 72,7
20,7;
muovimatto
24,7
- = ei mitattu/ei tutkittu
Rakenteen kuvaus joko otsikoidensa alla tekstissä tai erillisinä havaintokortteina (liitteenä).
Kannanotto siihen, onko rakenne piirustusten mukainen vai havaittiinko jotain poikkeavaa,
epäilyttävää tms. Valokuvia voi liittää tueksi.
Kosteusmittausten menetelmät kuvataan. Tulokset esim. taulukoituna (ja pohjapiirroksessa).
Kerrotaan viitearvo ja tulkitaan tulokset: mikä mittaustulos on ok, ja mikä poikkeava. Maininta
muun mahdollisen näytteenoton tai sisäilmamittauksen tuloksesta (esim. mikrobimääritys),
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vaikka perusteellisempi mittausten käsittely esitetäänkin jäljempänä. Näin siksi, että saadaan
kokonaiskuva kustakin rakenteesta ja sen kuntoa kuvaavista mittaustuloksista
Esimerkkejä väliotsikoista, joiden alle rakenteiden kuvaukset ja tulokset ryhmitellään:
Piha-alueet
Maanvastaiset alapohjat, kanaalit ja putkitunnelit
Ryömintätilaiset alapohjat
Maanvastaiset seinät
Välipohjat
Yläpohjat ja vesikatto
Ulkoseinät ja julkisivut
Väliseinät
IV-kuilut, hissikuilut, hormit
Märkätilat
Ullakko
Portaikko/ porrastila
Tekniset tilat
Pintamateriaalit

jne
Huom. Erillistä johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset –osiota ei lisätä näiden väliotsikoiden alle,
sillä johtopäätöksiin ja toimenpiteisiin vaikuttavat myös Tate-selvitysten ja sisäilmamittausten
antamat tulokset, jolloin on selkeämpää käsitellä kokonaisuudet kappaleessa 5.

4.2 TATE-/ IV-SELVITYKSET
Lyhyt yhteenveto miksi, miten ja mitä selvitettiin, kuka selvitti ja milloin.
Raporttihan näistä on liitteenä, mutta tässä summataan siinä esitetyt havainnot, johtopäätökset ja
toimenpide-ehdotukset.

4.3

SISÄILMAMITTAUKSET

Alkuun lyhyt yhteenveto/johtopäätös lopputuloksesta.
Taulukko 2. Esimerkki sisäilmatutkimusten taulukoinnista. Taulukkoon mittauspaikat ja tutkitut
asiat ja tulos. Verrokkinäytteet merkataan myös.
Näytteenottopaikka
134
ulkoilma

Mikrobit
ilmasta
viittaa
epätavanom
bakteerilähde
vertailunäyte
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- = ei kerätty
Kerrotaan myös kuka mittaukset teki ja milloin.
Keräyspaikat, keräysajat, mittausmenetelmät, analyysilaboratoriot, vertailuarvot (pidempi
viitearvojen selostus liitteenä, tässä hyvin lyhyesti), mittausten tulokset ja tulosten tulkinta
(viitataan liitteenä olevaan pohjapiirrokseen, johon on merkitty mittaustulokset ja havainnot) sekä
johtopäätös ja toimenpide-ehdotus esitetään peräjälkeen kunkin mitatun/tutkitun asian kohdalla
silloin kun yksittäisestä mittaustuloksesta toimenpide-ehdotus on mahdollista antaa. Kaikkien
tutkimustulosten synteesi käsitellään seuraavassa kappaleessa 5 Pohdinta. Käsitellään siis yksi
tutkimustyyppi kerralla alusta loppuun ja sitten siirrytään seuraavaan sisäilmatutkimukseen.
Esimerkkejä väliotsikointiin:
Mikrobinäytteet ilmasta, pinnoilta, materiaaleista
Kaasumaiset yhdisteet ilmasta, pinnoilta, materiaaleista
Haitta-aineet (asbesti, radon, PAH, PCB ja lyijy) ilmasta, pinnoilta, materiaaleista
Hiukkaset pinnoilla, ilmassa, pölyisyys, pölyn koostumus
Olosuhdeseuranta (lt, RH, CO2, paine-ero)
Kuidut ilmasta, pinnoilta, pölystä, iv-kanavasta
Ilmavuodot/ merkkiainetutkimukset, kylmäsillat/ lämpökuvaukset
Käyttäjätyytyväisyys- ja oirekysely

jne

5

POHDINTA

Tämä kappale on synteesi ja pohdinta rakennetutkimusten, kosteusselvitysten, tate-/iv-selvitysten
ja sisäilmamittausten antamista tuloksista. Kerrotaan johtopäätös, perustellaan se, annetaan selkeät
suositukset/ehdotukset jatkotoimenpiteistä, pohditaan eri korjausvaihtoehtojen riskejä ja hyötyjä,
esitetään mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut. Kerrotaan myös, mitkä toimenpiteet voidaan tehdä
tiloja tyhjentämättä. Pohdinta tehdään rakennekohtaisesti ja/tai tarvittaessa materiaali-, kerros- tai
siipijaon mukaisesti:
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Piha-alueet
Maanvastaiset alapohjat, kanaalit ja putkitunnelit
Ryömintätilaiset alapohjat
Maanvastaiset seinät
Välipohjat
Yläpohjat ja vesikatto
Ulkoseinät ja julkisivut
Väliseinät
IV-kuilut, hissikuilut, hormit
Märkätilat
Ullakko
Portaikko/ porrastila
Tekniset tilat
Pintamateriaaleittain/ kerroksittain/ eri siivittäin tms. jaottelu, joka palvelee tarkoitusta

6 YHTEENVETO TOIMENPITEISTÄ
Listataan toimenpiteet kiireellisyysjärjestyksessä (mitä voidaan/pitää tehdä heti terveydellisen
riskin pohjalta, mitä on tehtävä rakenteellisen riskin ja vaurioalueen kasvamisen vuoksi heti, ja
mitkä rakenteelliset riskit voidaan tehdä vuosikorjausohjelman puitteissa. Kerrotaan siis mitä on
tehtävä milläkin aikajänteellä). Otetaan myös kantaa tilojen käytettävyyteen ja minkä toimien on
tarkoitus mahdollistaa tilojen käyttö isompaa peruskorjausta odotettaessa, jos on sellainen tilanne.

7

ALLEKIRJOITUKSET

Sisäilmatutkijan ja rakenneteknisen asiantuntijan sekä talotekniikka-asiantuntijan allekirjoitukset.
Raportin tarkastajien allekirjoitukset, mikäli se on käytäntö.

KIRJALLISUUSLUETTELO
LIITTEET
1. Mahdolliset alihankintaraportit. Esim. TATE-IV-selvitysraportti
2. Rakenteiden havaintokortit, elleivät ole tekstin sisällä. Esimerkki jäljempänä.
3. Pohjapiirroksiin, joissa näkyvät huonenumerot, merkataan tulokset. Alimman kerroksen alla
olevat putkitunnelit ja –kanaalit olisi myös hyvä näyttää, samoin ensimmäisen kerroksen
(maantasokerroksen) alapuolella oleva kellarikerros siinä tapauksessa, ettei kellarikerros ole koko
rakennuksen kokoinen (esimerkiksi paksu sininen katkoviiva). Näytteenottopisteet pelkästään ei ole
kiinnostavaa, vaan nimenomaan tulosten koonti pohjapiirrokseen. Tulostahan ei voi olla, ellei siinä
ole ollut näytteenottopistettä. Esimerkki jäljempänä.
4. Projektiryhmän käyttöön luettelo tiedotteeseen muokattavista asioista (=ns. tiedoteluonnos)
5. Yksityiskohtaiset kuvaukset tutkimusmenetelmistä ja -välineistä, jos tarpeen
6. Laboratoriovastaukset
7. Sisäilman tavoite- ja viitearvot tarvittaessa
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MUUTA RAPORTOINTIIN LIITTYVÄÄ
Käyttäjille esitettävä versio tuloksista (Power Point –esitys); sis. mm. pohjakuvan, jossa vauriopaikat
käyvät ilmi.
Liitteen 2 esimerkki havaintokortista.

Liitteen 3 esimerkki pohjakuvamerkinnöistä.
Yhteen pohjakuvaan kootaan aistinvaraiset havainnot, pintamateriaalit, pintakosteudet ja
viiltomittausten kosteudet. Käytetty väri- ja materiaalikoodaus (ao. mallin mukainen) merkitään
myös jokaiselle pohjapiirrossivulle (värin sävyn/kylläisyyden raportin laatija voi päättää itse sen
mukaan, miten muut tekstit erottuvat kuvasta parhaiten):
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maalattu betonilaatta
(sininen)

keraaminen laatta
(violetti)

’lukema’ kohonnut
pintakosteuslukema

muovimatto
(vihreä)
linoleummatto
(oranssi)

puu
(ruskea)
määrittelemätön
pintamateriaali

kumimatto
(punehtava)

muita?

’lukema’ normaali
pintakosteuslukema
V10 ’lukema’
viiltomittauksen
kohonnut arvo
kohonneen
pintakosteuden alue
rajattuna

massalattia
(keltainen)

putkitunnelit ja –
kanaalit sekä
kellariosan rajat

muovilaatta (vihreä
pohja + vinoraidoitus)
enomerlaatta (vihreä +
ruudutus)

tekstiilimatto
(harmaa)

tiili (violetti +
vaakaraidat)
mosaiikkibetoni
(violetti + ruudutus)

Sivu 9 / 9

havainnot
valkopohjaisiin
laatikoihin
sa = seinän alaosan
pintakosteus
sy = seinän yläosan
pintakosteus
P = porareikämittaus
N = näytepalamittaus
V= viiltomittaus

marmori (violetti +
pystysuorat viivat)

Toisessa pohjakuvassa on rakenneavaukset, rakenteet, mikrobi- ym. näytetulokset:
R23 rakenneavaus
PAH6-,
mikrobinäytteen M12
tulos normaali
R23 rakenneavaus
PAH4-,
mikrobinäytteen M22
tulos epävarma
R23 rakenneavaus
PAH3-,
mikrobinäytteen M7
tulos poikkeava

R13 rakenneavaus,
josta ei näytteitä, sen
pohjaväri on
valkoinen. Jos on tilaa,
niin rakenteen voi
kuvata tähän.
ΔP paineerologgaustulos
poikkeava

R = rakenneavaus
M = mikrobimittaus
materiaalista
Mi = mikrobimittaus
ilmasta

VOC-/ TVOC-tulos
ilmasta
normaali/poikkeava/
epävarma

PAH = PAH-näyte
materiaalista
PAHi = ilmasta

CO2-loggaustulos
normaali

A = asbesti
materiaalista
Ap = asbesti
pölynäytteestä
Ai = asbesti
ilmanäytteestä

VOCf / TVOCf = FLECmittaustulos
VOCm / TVOCm =
materiaalinäyte
NH3= ammoniakki
HCHO= formaldehydi
K = kuidut
H = hiukkaset

RH+T-loggaustulos
normaali
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Tutkimussuunnitelma, tutkimukset, tulokset

1
2
3
4

Tietojen kokoaja:
Tehty
Tutkimussuunnitelma (Ks. Liite 3)
lähtötiedot ja asiakirjat lueteltu ja
huomioitu
kiinteistönhoitajan haastattelu
käyttäjien haastattelu ja/tai
palvelupyyntöjärjestelmään kirjatut
reklamaatiot huomioitu
tavoitteiden asetanta

5

aikatauluttaminen kattavasti ja sitouttaen

6

tutkimukset kohdistuvat rakenteisiin, joissa
on riskejä

7

suunnitelma on laadittu kahden tai
useamman asiantuntijan (sisäilma ja
rakennusfysiikka, talotekniikka) toimesta

8

tilaaja on hyväksynyt suunnitelman
Tehty

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Tutkimukset ja mittaukset
aikataulu on viestitetty kaikille osapuolille
tutkimusten ajankohdat on kerrottu
käyttäjille
tutkimuksista aiheutuvasta haitasta on
tiedotettu
käyttäjä on ohjeistettu mittausten varalle,
esim. siivousohjeet
näytteenotonaikaiset paine-erot mitattu ja
merkitys tuloksiin tiedostettu
rakenneavauksia on sisällytetty
suunnitelmaan
tutkimussuunnitelmaa on tarkennettu
tiedon karttuessa, muutokset on kirjattu
pysytty tutkimussuunnitelmassa esitetyssä
aikataulussa
kohdekäynti tehtiin riskirakenteiden
toteamiseksi
kaikki rakenteet on verrattu suunnitelmiin
vertailuarvot ja tulosten tulkinta on
etukäteen selvillä
laadunvarmistus: käytetty osaavia
mittaajia, akkreditoitua laboratoriota,
kalibroituja laitteita

Suorituspvm

Lisätiedot

IV-talotekniikan suunnitelma laaditaan viimeistään tässä
yhteydessä, ellei se ole ollut käytössä jo esitutkimusvaiheessa.

Suorituspvm

Lisätiedot

Tutkimukset

Tilattu/
tehty

2/5

Tilattu/
tehty

Tutkimukset

Tutkimukset

21

Kiinto- ja irtokalusteiden, irrallisten
lattianpäällysteiden ja laitteiden päästöt

40

Mikrobit materiaaleista
(laimennussarjamenetelmä)

22

VVOC, VOC, SVOC, PAH, NH3, HCHO,
typen oksidit, otsoni ja muut haitta-aineet
ilmasta

41

Mikrobit pinnoilta
(laimennussarja/suoraviljely/suora
mikroskopointi)

23

VVOC, VOC, SVOC, PAH, NH3, HCHO ja
muut haitta-aineet materiaaleista **

42

Mikrobit ilmasta (Andersen)

24

VVOC, VOC, SVOC, PAH, NH3, HCHO
pinnalta (FLEC)

43

Homekoirat

44

Pölyn toksisuus

26

Ilman lt, RH, CO2 2 viikon dataloggaus

45

Selvitetään akustoivien materiaalien käyttö ja
kunto katoissa, seinillä, IV-päätelaitteissa, IVkoneessa

27

Ikkunoiden ja muiden pintojen lämpötilat

46

Asbesti pinnalta

28

Pintakosteus

47

Asbesti materiaaleista (kannattaa tarkistaa tämä
ajoissa eikä vasta korjaustöiden aikana)

29

Kosteus pinnoitteen alla (= viiltomittaus)

48

Kuitunäyte pinnalta (teippi/minigrip)

30

Betonin RH (porareikä- tai
näytepalamittaus), puun kosteus

49

Kuitunäyte IV-kanavasta

31

PM10 ja muut hiukkasmittaukset ilmasta

50

Kuitunäyte ilmasta

32

Pintojen pölyisyys

51

Ikkunoiden tiiviys

33

Kokonaispölyn määrä ilmassa

52

Ilmavuotoreitit ja kylmäsillat lämpökameralla

34

Huoneen ja ympäröivien tilojen/ulkoilman
välisten paine-erojen mittaus vähint. 1
vk:n mieluummin 2 vk:n ajalta

53

Ilmavuotoreitit merkkiainekokeella

35

Ilmavirtojen visualisointi

54

Ilmavuotoreitit savulla

36

IV- ja TATE-selvitys (ks. Liite 2)

55

Rakennuksen ilmavuotoluvun määritys

25

37
38
39

Veden virtausnopeus lämmitys- ja
jäähdytysjärjestelmissä
Radon
Mikrobien biomassa

56

Käyttäjätyytyväisyyskysely

57
58

Oirekysely
Yleisimmät allergeenit pölystä

Jyväskylässä terveydensuojelulain 49 §:n mukaan vuonna 2011 tehdyillä päätöksillä seuraavia asiantuntijoita voidaan käyttää:
Ramboll Finland Oy, ISS Proko Oy, PTS-Kiinteistötekniikka Oy, Insinööritoimisto Mittatyö Suomi Oy, Sirate Oy, Insinööritoimisto K-S
**
Saumausmassojen PCB- ja lyijypitoisuus tulee selvittää julkisivuihin ja parvekerakenteisiin kohdistuvien korjaustöiden yhteydessä
vuosien 1958…1979 välisenä aikana valmistuneissa rakennuksissa, joissa on käytetty elastisia saumausmassoja. Lyijypitoisuus tulee
selvittää lisäksi 1980-luvulla valmistuneiden rakennusten saumausmassoista. Ennen 1957 valmistuneista rakennuksista tulee
saumausmassojen PCB- ja lyijypitoisuus selvittää, mikäli näihin on tehty 1960…1970-luvuilla sellaisia julkisivujen korjaus- ja
muutostöitä, joissa on käytetty elastisia saumausmassoja. Lyijy-yhdisteiden esiintyminen tulee selvittää 1957…1989 välisenä aikana
valmistuneiden rakennusten saumausmassoista. (Ratu-kortti 82-0382)
PAH: Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä vanhoissa rakennuksissa esim. kellarikerrosten lattiarakenteissa,
muuratuissa seinissä ja tiilisaumoissa erityisesti aikavälillä 1890-1950. Kun vanhoja rakenteita puretaan, työntekijät altistuvat pölylle,
jossa on kivihiilitervaa. Jäte on ongelmajätettä.
Kokemuksemme perusteella kivihiilipikeä esiintyy vielä 1960-luvun lopun rakenteissa (erityisesti vedeneristyskermeissä), mutta 1970luvulla sitä ei juuri ole käytetty. Ainahan jollakin urakoitsijalla on ollut varastossa käyttökieltoon menneitä tuotteita.
Viemäreiden lyijytiivisteiden käyttö loppui 1970-luvun lopun tietämillä, mutta vanhoja jämiä käytettiin vielä 1980-luvun alkupuolella.
Niitä käytettiin valurautaputkien liitoksissa.
Linoleumipinnoitteiden kunnon selvittämisen suhteen pelkkä kosteusmittaus ei ole riittävä tutkimusmenetelmä

Tutkimukset

Tehty

Tutkimustulosten analysointi
mittaukset ja selvitykset tehtiin
tutkimussuunnitelman mukaisesti
tulosten tulkinta on vastuutettu sisäilmaasiantuntijan, laboratorion ja
asiantuntijaryhmän välillä
Raportointi on annettu liitteen 4
mukaisesti
Tehty tilojen käytettävyyden ja
tyhjennystarpeen arviointi tulosten
perusteella

Suorituspvm

Lisätiedot

Tehty

Täydentävät tutkimukset

Suorituspvm

Lisätiedot

Suorituspvm

Lisätiedot

59
60
61
62

63

(lisä)asiakirjat on käyty läpi
jatkotutkimusten tarve on viestitty
käyttäjille
tutkimusten ajankohdista on kerrottu
käyttäjille
tutkimuksista aiheutuvasta haitasta on
tiedotettu

64
65
66

käyttäjä on ohjeistettu mittausten varalle,
esim. siivousohjeet

67

mittaukset ja selvitykset kohdistuvat
riskipaikkoihin/ auttavat varioiden
laajuuden selvittämisessä
kiinteistönomistajan hyväksyntä
tutkimuksille on saatu

68
69
70

aikataulutus on tehty

71

Raportointi on annettu liitteen 4 mukaisesti

72

rakennustekniikan asiantuntija on mukana
kohdentamassa tutkimuksia
Tehty

Viestintä

73

tutkijoilta on saatu (tulos)aineisto myös
valmiissa yleisöesitysmuodossa

74

mahdollisista terveyshaitoista on kerrottu

75

väistötiloja on (tarvittaessa) järjestetty jo
ennen työsuojeluviranomaisen päätöstä

76
77
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tulokset on viestitty käyttäjille
onko onnistuttu vähentämään
huolestuneisuutta

Tutkimussuunnitelman sisältöohje

4/5

Tietojen tarkastaja:
Esitetty
1
2

Lähtötiedot
sijaintikartta (jos alueella useita rakennuksia),
rakennuksen ja rakennejärjestelmän yleiskuvaus,
tehdyt korjaukset, laajuustiedot, käyttöhistoria,
rakennuksen suojelutavoitteet

5

suunnitelman laadintaan on osallistunut vähintään
sisäilma- ja rakenneasiantuntija
kiinteistönumero

7
8
Esitetty
9

Tutkimukset ja toimenpiteet
tiloittain/ rakennusosittain (vauriot/oireet,
verrokkitilat)
pohjapiirrokseen (tai vanhassa
rakenneleikkauksessa
materiaalinäytteenottokohdan esitys) samat
mittaukset kuin mitä tekstissä esitetään sanallisesti

10

tutkimuksen vaiheesta/laajuudesta riippuen
väliotsikointi (jaottelu esim. rakenteiden mukaan:
alapohjat, maanvastaiset seinät, välipohjat,
pintamateriaalit, ulkoseinät, yläpohjat, väliseinät,
hormit, märkätilat…)
näytteenottopaikka ja perustelu paikan valinnalle
mikä näyte, montako rinnakkaista, millä
menetelmällä (perustelu), analyysilaboratorio
(perustelu), menetelmien kuvaus liitteessä
tutkimusolosuhteiden kuvaus/ vaatimus ja
rajoitteet käyttäjille
myös esitykset ja perustelut sille, miksi jotain
”tyypillistä” mittausta tai mittauspistettä ei valita/
toteuteta

11
12
13
14
15

16

esityksestä on käytävä ilmi, miten saatu tulos
vaikuttaa jatkosuunnitelmiin. Tarkoituksena on
ennakoida riittävästi, mitkä asiat kannattaa
selvittää kerralla eikä peräjälkeen. Tai vastaavasti
perustella se, miksi mittaustulos auttaa
päättämään, kumpaan suuntaan lähdetään tai mitä
lisäselvityksiä valitaan tehtäväksi

17

arviointikäynnillä napattuja valokuvia ehdotuksen
tueksi joko tekstin sisään tai liitteeksi

18

arviointikäynnin havainto, joka johtaa
toimenpiteisiin/ mittauksiin/ tai ei aiheuta mitään,
koska tilanne tältä osin kunnossa, todetaan

19

sisäilman laatua mahdollisesti heikentävät
rakenteet on selvitetty ja eritelty rakennusosittain
aikataulu tutkimuksille. Tutkimuksittain jaoteltuna
mahdollisimman tarkoilla päivämäärillä
varustettuna
raportin julkaisun aikataulu
yhteistyökumppanit ja työnjako

20
21
22
Esitetty

26
27
28
29

Suorituspvm

pohjapiirrokseen aseteltu oireilut, valituksen
kohteina olevat tilat, edeltävien mittausten tulokset

6

25

Lisätiedot

käytettävissä olevat lähtötiedot, dokumentit listattu

4

24

Suorituspvm

aiempien tutkimusten ja raporttien, korjaushistoria
ja vaurioiden referointi
tutkijan/ tiimin aikaisemmista muiden rakennusten
tutkimisesta saatu tieto voidaan esittää
perusteluksi jollekin esitetylle tutkimukselle tai
toimenpiteelle
arviointikierroksen tiedot (pvm, ketkä osallistuivat,
mihin kiinnitettiin huomiota (maasto, haju,
pintavauriot, pintakosteudet…), mitkä tilat
katselmoitiin)

3

23

Lisätiedot

Liitteet
pohjakuva lähtötiedoista / arviointikäynnin
havainnoista ellei ole tekstin sisällä kuvana
mittausmenetelmien kuvaus, viittaukset
noudatettaviin standardeihin, kirjallisuusviitteet,
tulosten tulkinnan viitearvot tai kuvaus siitä, miten
viitearvon puuttumisesta huolimatta tuloksia
hyödynnetään
pohjakuvaan asetetut mittauspisteet nyt
suunnitelman kohteena olevista mittauksista
valokuvahavainnot arviointikäynniltä, elleivät
tekstin sisällä
kustannusarvio, jossa työ- ja
laboratoriokustannukset eriteltyinä
tutkimusten tekijät ja vastuuhenkilöt
rakenneavausten tekijät ja korjaajat

Suorituspvm

Raportointiohje
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Tietojen tarkastaja:
Kunnossa

Yleistä

2
3
4

Esitetty
6

Taustatiedot

8

tutkimusten tekijät

9

taustatiedot rakennuksesta
aiempien tutkimusten referointi johtopäätösten
suhteen

10

Lisätiedot

Mittaustulokset
mitattu/tutkittu asia on pääotsikko, sen alla
esitetään tilat, menetelmä, analyysilaboratorio,
viitearvot, mittaustulos ja tuloksen tulkinta sekä
seuraus ja toimenpide-ehdotukset – kaikki nämä
asiat kyseisen mitattavan asian (VOC,
ilmanvaihto jne.) alle. (Ei siis pilkota asioita
useisiin eri pääotsikkotason kappaleisiin tyyliin
Mittausmenetelmät… Viitearvot… Laboratoriot…
Tulokset Tulosten tulkinta )
pohjakuvaan mittaustulokset / havainnot
(mahdollista kuvata myös liitteessä)
perusrakennetyypit ja riskirakenteet eritelty

Esitetty

Toimenpide-ehdotukset
selkeät suositukset jatkotoimenpiteistä,
mahdolliset vaihtoehtoiset ratkaisut
toimenpiteiden kiireellisyysjärjestys ja laajuus
toimenpiteet tiloja tyhjentämättä
riskit ja hyödyt eri korjausvaihtoehdoista
perustelut

Suoritus pvm

Lisätiedot

Esitetty

Liitteet
laboratoriovastaukset (edellytetään/ toivotaan
CAS-numerointi VOC-analyysivastauksissa)
pohjapiirrokset, joissa mittaustulokset (ellei
esitetty jo tekstin sisällä)
mahdolliset valokuvat mittauksista

Suoritus pvm

Lisätiedot

12
13

14
15
16
17
18

23

pvm

Esitetty

11

22

Lisätiedot

raportin laatijan ja tarkastajan nimet
kuka ja miksi tutkimus tilattu, mikä on
käynnistänyt prosessin

7

21

pvm

käyttäjätilaisuudessä esitettävä tulosmateriaali ja
tiedoteluonnos on raportin mukana

5

20

Lisätiedot

tiivis ja selkeä yhteenveto-osio/ tiivistelmä, jossa
kerrottu ongelmien aiheuttajat, korjattavat asiat,
riskit, toimenpiteiden laajuus ja kiireellisyys
perustelut
missä EI ole ongelmaa, on myös tärkeä
esitettävä
termit on määriteltävä

1

19

pvm

yksityiskohtaiset kuvaukset mittausmenetelmistä
jos tekstissä on vain mainittu menetelmä nimeltä
kirjallisuusluettelo
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Pääotsikko, joka kuvaa sisältöä tai lopputulosta
Ingressi. Muutamia rivejä, joissa tärkeimmät tiedotteen asiat esitetään tiivistetysti. Lukija saa
tästä tärkeimmät tiedot, vaikka lukisi vain ingressin. Asioina tehtävät/tehdyt toimenpiteet ja
niiden aikataulu, vaikutukset käyttäjiin. Tilojen käyttöturvallisuus.

Väliotsikko
Tiedotteen laatiminen pohjautuu projektiryhmän laatimaan viestintäsuunnitelmaan, jossa on määritelty eri
vaiheiden viestinnän kohderyhmät, viestinnän sisältö, menetelmät, vastuuhenkilöt ja ajankohdat.
Sisäilmatutkija laatii tiedotteen rungon, kampusmanageri hyväksyy sen asiasisällön, ja tämän jälkeen
projektiryhmällä on mahdollisuus hioa tiedote valmiiksi. Lähetetyt tiedotteet tallennetaan FITT:iin.

Väliotsikko
Väliotsikko kuvaa sanallisesti lopputulemaa, ei siis ole ”sisäilmatutkimukset” tai ”tulokset” vaan esim.
”korjaussuunnittelu on aloitettu”, ”A-rakennuksen ilmanäytteissä ei havaittu mikrobeja”, jne.

Väliotsikko
Kuka, miten ja miksi, mitä, missä, milloin? Tarvittaessa taustaa ja aiemmin tehtyjä toimenpiteitä parilla
lauseella. Mitä tutkitaan/ korjataan ja miksi? Milloin saadaan tutkimustulokset tai milloin korjaus valmistuu?
Jos on juuri saatu tutkimustulokset, tiivistelmä niistä: mitkä ovat MERKITTÄVIMMÄT sisäilman laatuun
vaikuttavat tekijät. Jos tilanne on pääpiirteissään hyvä, ei pidä korostaa yksittäisiä pieniä puutteita liian
vahvasti. Tiedote ei saa rakentua siten, että yhdessä kappaleessa esitetään kaikki mittaustulokset ja vasta
viimeisessä kappaleessa listataan erinäisiä korjaustoimia, vaan havaintoa seuraa välittömästi sen aiheuttamat
toimenpiteet, vaikka toimenpiteitä vasta mietittäisiin.

Väliotsikko
Miten varmistetaan tilojen turvallinen käyttö jatkossa? Mitä tapahtuu seuraavaksi? Miten toimenpiteet
vaikuttavat eri sidosryhmien arkeen (väistötilat, vaiheen kesto jne)? Kuka tai ketkä päättävät tehtävistä
toimenpiteistä ja milloin? Tarvittaessa työterveyden terveiset/ arvio sisäilman epäpuhtauksille altistumisen
todennäköisyydestä. Tarvittaessa annetaan ohjeistusta oireileville: Oireilevia työntekijöitä suositellaan
ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon tarpeen mukaan.
Voidaan myös kertoa esim. tulevasta käyttäjäinfosta: ”Tutkimusten/ korjausten valmistuttua järjestetään
(aika, paikka) (kenelle suunnattu?) tiedotustilaisuus, jossa esitellään (mitä?) ja tilaisuudessa on varattu aikaa
kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuudessa ovat paikalla (sisäilma-, rakenne- ja talotekniikka-asiantuntijat,
kampusmanageri, työterveyshuolto, tilapalvelut) ja siitä laaditaan (kenelle?) myös tiedote.”
Voidaan lisäksi kertoa, milloin projektiryhmä kokoontuu seuraavan kerran.

Lisätiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, kampusmanageri N.N., sähköposti(at)sykoy.fi
Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kiinteistöalan tutkimus- ja kehityshankkeet ovat vahvasti läsnä yrityksen

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi
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toiminnassa ja yritys on mukana kehittämässä kampusalueita kokonaisuuksina. Toiminnassa hyödynnetään vain
alan parhaita asiantuntijoita ja toimijoita. Tavoitteena on kehittää innovatiivisia oppimisympäristöjä, jotka
tukevat tutkimustyötä ja opiskelua. www.sykoy.fi

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi

Akuutit toimenpiteet, jotka mahdollistavat tilan käytön odotettaessa sisäilmakorjauksia

Tietojen kokoaja:
Sovellettavissa
Tehtävä
kohteessa
1
2
3

5

viestintä käyttäjille ensiaputoimista

8
9
10

Suoritus
pvm

Lisätiedot

tuloilman lämpötilan tarkastus
suodattimien/suodatinlaitteiden
tarkastus

4

7

Lisätiedot

ilmanvaihdon asetusten
muuttaminen (käyntiaikojen
pidentäminen, yli- tai alipaineistus)

siivouksen tehostus (ml. yläpölyjen
siivous, ylimääräisten tavaroiden
ja papereiden hävittäminen/
siirtäminen kaappeihin)

6

Suoritus
pvm

Tehtävät, jotka mahdollista
Sovellettavissa
toteuttaa ongelman toteamisen
kohteessa
jälkeen
ilmanpuhdistinten käyttöönotto
kanaviston puhdistukset
avointen mineraalivillapintojen
päällystys
tilan käyttöä rajoitetaan
elastinen kittaus (tiivistys)

puhdistuksen varmistus: videokuvaus ennenjälkeen
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Korjausten ja rakennuttamisen suunnittelu
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Tietojen kokoaja:
Tehty
1
2
3
4
5

8

11
12
13
14
15
Tehty

20
21
22
23

Lisätiedot

tilojen käyttötarkoituksen muutostarve ja tulevat
käyttäjät on selvitetty
korjaushankkeen keston arvioinnissa vuodenaika
on otettu huomioon (betonivalujen kuivuminen)
korjausvaihtoehtoja on analysoimassa kaksi
asiantuntijaa, tarvittaessa laajempi
asiantuntijaryhmä, vaikeammissa ulkopuolinen
tarkastus
rakennustöiden puhtausluokaksi on määritetty P1
materiaalien päästöluokka on M1
ilmanvaihdon osien puhtausluokka on P1

10

19

Suorituspvm

päätös on tehty rakennusosittain, mihin tasoon
halutaan korjata (rakennusosan
uusiminen/tiivistäminen, rakennuksen purkaminen)

9

18

Lisätiedot

suojeluviranomaisen lausunto on saatu, jos on
suojeltu kohde
korjausten konkreettiset, mitattavat ja realistiset
tavoitteet on asetettu

7

17

Suorituspvm

kiinteistön omistajan päätös korjauslaajuudesta
erityisesti suojelurakennuksessa on tehty

6

16

Korjausten tavoitteet
tutkimusraportit on käyty läpi korjaustarpeet ja
tavoitteet huomioiden; tiedon siirtotilaisuus
korjaussuunnittelijoille on pidetty
korjaustavan valinnassa on huomioitu tekninen
näkökulma
korjaustavan valinnassa on huomioitu taloudellinen
näkökulma
korjaustavan valinnassa on huomioitu terveydellinen
näkökulma
korjaustavan valinnassa on huomioitu psykologinen
näkökulma

Urakkakilpailutus
urakoitsijoiden valintaan on laadittu ja valinnassa
käytetty laatupisteytysjärjestelmää
urakoitsija on valittu neuvottelumenetelmällä
urakoitsija on osoittanut
sisäilmakorjausrakentamisen tuntemuksensa
urakkatarjouspyyntöön on pyydetty liittämään
referenssit yhteystietoineen ja edellisten
asiakkaiden palaute jo valmiiksi (PIPS-malli)
urakoitsijavalintavalinnassa painoi referenssit
(laatukriteeri) eikä hinta
urakoitsija ilmoittaa myös resurssien käytön per
aika
kosteudenhalllintasuunnitelman laadinta- ja
suhteellisen kosteuden mittausvelvoite on
urakoitsijalla
urakan toteutusaikatauluun on varattu +10 %
enemmän aikaa Terve Talo -toteutusta varten

24

urakoitsijalle on asetettu velvoitteet listata toimet
puhtaudenhallinnasta ja työnaikaisesta valvonnasta

25

urakka-asiakirjoihin on määritelty sanktiot (listattu
mihin liittyvistä) toistuvista laiminlyönneistä

26

urakoitsijapalavereissa on viikoittain käsiteltävä
urakkasuorituksien työn laatuun liittyvät seikat,
kuten mallityöt, katselmukset, jne.

27

työ- ja aikataulusuunnittelussa (urakoitsijan
laatima) on huomioitu Terve Talo -rakentamisen
vaatimukset nimikkeissä ja ajoituksissa

28

kriittiset työvaiheet on korostettu suunnitelmissa ja
rakennuttajan asiakirjoissa; urakoitsijoille on
osoitettu vastuu riskianalyysien täydentämisestä
omalla näkemyksellään

Korjausten ja rakennuttamisen suunnittelu

Tehty

30
32
Tehty

35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45

46
47

48

49
50
51
52
53
54

Lisätiedot

Suunnittelu
Suorituspvm
suunnittelijoiden valinnassa on käytetty
laatupisteytystä
suunnittelijoiden sopimukset on tehty tuntiveloitusja työmääräarvioperusteisesti eikä kiinteällä
summalla
suunnittelijat ovat mukana työmaavalvonnassa ja
käynnit työmaalla on määritelty
suunnittelijat on velvoitettu lukemaan
urakoitsijapalaverien muistiot
käyttäjän edustaja on mukana
suunnittelukokouksissa sen jälkeen, kun
korjaustapa on päätetty
suunnitelmassa on riittävän selkeästi kuvattu, mitkä
vauriot korjataan
suunnitelmassa on riittävän selkeästi kuvattu, mitä
tehdään vaurioituneelle materiaalille

Lisätiedot

valvojat on nimetty vastuualueittain
on lueteltu, mitä puutteita ei listoilla hyväksytä
kohteita vastaanotettaessa
sanktiot on nimetty laiminlyöntien varalle

31

34

Suorituspvm

pääurakoitsijan purkudokumentointisuunnitelma ja tapa on hyväksytty

29

33

Urakkakilpailutus
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suunnitelmassa on riittävän selkeästi kuvattu, miten
työvaiheet dokumentoidaan; Piiloon jäävien
rakenteiden dokumentointiohje on annettu
suunnitelmassa on riittävän selkeästi kuvattu, miten
loppusiivous toteutetaan
suunnitelmassa on otettu kantaa:
olosuhdevalitukset vähenevät vertailutasolle,
vähäpäästöisten materiaalien käyttö,
sisäilmastoluokka, puhtausluokka
korjausten tavoitteeksi on asetettu, että
ryhmätasolla käyttäjien oireilu vähenee
vertailutasolle. On myös suunnitelma erittäin
herkkien henkilöiden palauttamiselle/ palauttamatta
jättämisen varalle
suunnittelija on käynyt kohteella (useita kertoja)
suunnitelmassa on tuotettu sisäilmakorjausten
yksityiskohtaiset työohjeet normaalien
suunnitelmien lisäksi eri suunnittelualat yhteen
sovittaen (esim. tiivistysasiakirja)
korjaussuunnitelma on tarkastutettu ulkopuolisella
suunnittelijalla ja/tai sisäilma-asiantuntijalla
suunnitelma vastaa tutkimusraporttien havaintoihin
ja korjausesityksiin
suunnitelmissa/ korjauksissa on hyödynnetty
mittaustekniikan suomia mahdollisuuksia, esim.
kohde 'miinoitetaan' antureilla, jotka ovat
vaihdettavissa ja jotka tuottavat kiinteistön
omistajalle automaatiosta riippumatta tietoa
rakennuksen olosuhteista
on saatu kiinteistönomistajan päätös, jolla
mahdolliset poikkeamat ja suunnitelmamuutokset
on hyväksytty
liitännäisdokumentit on huomioitu (Talotekniikan
suunnitteluohje, SYK/Mälkönen; KAS-lomake, TTY;
Terve talo -rakentamisen RT-kortti)
korjattu tila on ulkoasultaan riittävän erilainen, jotta
ei muisteta vanhoja ongelmia
IV-koneiden mitoituksen on tehnyt suunnittelija eikä
urakoitsija
tiivistyskorjauksiin liittyen tehdään
merkkiainemittaukset
työvaihesuunnitelmat on vaadittu (esim.
tiivistyskorjaukset ja vesikattotyöt)

Korjausten ja rakennuttamisen suunnittelu

Tehty

Suunnittelu
Suorituspvm
pintamateriaalien valinnassa ja asennuksessa on
huomioitu materiaalien siivottavuus ja huolto
lian kulkeutuminen ulkoa sisälle on
suunnitteluratkaisuissa ennaltaehkäisty
lattiapinnat on suunniteltu yhteen tasoon
lattian päällysteissä on ylösnostot seinille
siivouskoneiden kuljetusmahdollisuudet tilojen ja
kerrosten välillä on huomioitu
siivouksen vaatimat pistorasiat on huomioitu
sähkösuunnitelmissa
siivouksen vaatimat tilat on huomioitu pohjakuvissa
ja tilat ovat riittävän suuret
kalustuksessa hyödynnetään ovellisia kaappeja
aikataulun laadinnassa on huomioitu mahdolliset
poikkeamat ja suunnitelmamuutokset
suunnittelulle, osastoinnille ja liikenneohjaukselle on
varattu aikataulussa 10 % lisäaikaa
purku-urakan jälkeen on varattu lisäaikaa
tarkastelulle ja suunnitelmien täydentämiselle
uusien kalusteiden riittävä tuuletusaika on
huomioitu
on lueteltu, mitkä työt ovat mahdollisia
toimintakokeiden jälkeen
aikatauluun on kirjattu, että rakennus valmistuu
vähintään 2 kuukautta ennen käyttöönottoa, jolloin
kalusteiden tuuletus tapahtuu rakennuksen
valmistumisen jälkeen, eikä rakennusta tarvitse
kalustaa urakka-aikana

Lisätiedot

Tehty

Laadunvalvonnan erityiskysymykset
"BY45 Betonilattiat 2002" on vanhentunut, siihen
ohjeeseen ei saa viitata
tehtyjen korjausten ja toimenpiteiden
seurantamenetelmistä on sovittu, ks. alalehti
'Seuranta ja jälkihoito'
asiakirjoissa on mainittu sääsuojat, kosteus- ja
merkkiainemittaukset sekä mahdollinen
ulkopuolinen tarkastaja
urakoitsijan laatimassa laatusuunnitelmassa on
suunnittelijoiden ja konsulttien laatima kohta
riskikohdille (=riskinarvion laadinta
hankesuunnitteluvaiheessa)
kriittisten työvaiheiden onnistumisen valvonta ja
todentaminen on määritelty asiakirjoissa
(tarkastusasiakirjassa)
suunnitelmissa on otettu kantaa, kuka hoitaa
kriittisten työvaiheiden valvonnan työmaalla,
valvoja vai urakoitsija

Lisätiedot

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67

68

69
71
72

73

74
75

76

77

78
79
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suunnitelmissa on esitetty, miten riskirakenteet,
menetelmät ja työtavat auttavat riskien poistossa
tai minimoinnissa. Jos riskejä jää, urakoitsijalle on
ilmoitettu urakkalaskennassa riskit ja pyydetty
selvitys, miten urakoitsija aikoo ne hoitaa.
kriittiset työvaiheet tarvittavine tarkastuksineen on
korostettu asiakirjoissa ja kaikki urakoitsijat
täydentävät riskianalyysiä omilla näkemyksillä
rakennuttajalta / valvojalta edellytetään kuvallisia
valvontamuistioita, joihin viikoittain kirjataan, mitä
on tehty (määritettävä, mistä asioista ja millä
laajuudella)
kosteudenhallintasuunnitelma on kytketty kiinteästi
aikatauluun

80

puhtausmittausten vaatimukset on kirjattu tarkasti

81

urakoitsija on listannut itse ne toimet, joilla aikoo
puhtaudenhallintaa ja työnaikaista valvontaa
toteuttaa

82

urakoitsija on esittänyt, ja tilaaja hyväksynyt,
laadunhallintamenettelyn rakennekosteusmittausten
(ja kosteudenhallintaan ylipäätään) tekemiselle.

Suorituspvm

Korjausten ja rakennuttamisen suunnittelu

Tehty

Laadunvalvonnan erityiskysymykset
Kaksi viemärikuvausta on vaadittu: 1) kun
pohjaviemärit on asennettu ja täytöt päälle tehty
(ennen betonivaluja) ja 2) juuri ennen luovutusta,
jolloin on todennäköisintä, että rakennusjätettä
löytyy putkista.
työnaikaisten vahinkojen ilmoitus ja merkintä
suunnitelmissa on kunnossa (esim.
kosteusvaurioissa vaikuttaa rakennusosan
seurantaan ennen pinnoitusta)

Suorituspvm

Lisätiedot

Tehty

Viestintä ja koulutus
sisäilma-asioista on tehty koulutussuunnitelma.
Koulutusta annetaan pääsuunnittelijoille,
rakennuttajakonsultille, valvojille.
korjausten tavoitteista on viestitty käyttäjille
muuttoajankohdista on tiedotettu
urakoitsijan on laadittava viikkotiedotteet

Suorituspvm

Lisätiedot

83

84

85
86
87
88
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Korjausmenetelmät

1/3

Tarkistanut:
Maanvarainen alapohja (kaksinkertainen betonilaatta, jonka välissä eriste)
Onko kohteessa

Ongelmalliset materiaalit mikrobien (ja haittaaineiden) kannalta

1

mineraalivilla

2

koksikuona

3

Toja-levy

4

hiekka

5

muottilaudoitus

6

kevytsora

7

solumuovi
asbesti ja PAH-yhdisteet bitumisivelyssä ja
valusuojapahvissa

8
Tarkastettu/
huomioitu

Olosuhteet

Lisätiedot

Lisätiedot

alustäytön rakeisuus ja kapillaarisuus

9
10

maapohjan lämpötila

11

kapillaarinen kosteus

12

pintamateriaali

13

pohjaveden sijainti

14

jäljellä oleva käyttöikä

15

17

toksiineja tuottavat mikrobit
eristekerroksessa mahdollisesti olevat
lämpöjohdot selvitetty
rakennuspaikan sijainti

18

putkikanaalit LVI-kuvista

16

Tarkastettu

Korjausmenetelmien valinnassa huomioitavat seikat

Kaksinkertainen betonilaatta, välissä bitumisively

20

säilytetään rakenne edellyttäen, että ulkopuolinen kosteus on hallinnassa (salaojitus,
kattosadevedet ja pintavedet) ja että pintamateriaali on hyvin vesihöyryä läpäisevä
laatan yläpinnan kapselointi epoksilla ja muovimatto on sen sijaan riskialtis vaihtoehto

21

kevyet väliseinät purettava, tiiliseinät lähtevät usein alemman laatan päältä

22

peruskorjauksessa uusitaan koko rakenne

24

tiivistyskorjaus väliaikaisena ratkaisuna peruskorjausta odotellessa

25

peruskorjauksessa uusitaan koko rakenne: kevyet väliseinät purettava, tiiliseinät lähtevät usein
alemman laatan päältä

26

kuivapuristelaatta on ainoa vaihtoehto, jos halutaan varautua esim. diffuusioon

27

28

muovimatto tiloissa, joissa vaaditaan lattiamateriaalin hygieenisyyttä tai sähkönjohtavuutta
tapauksissa, joissa esiintyy diffuusiokosteutta, on kaksi vaihtoehtoa toteuttaa "tuuletettu lattia",
uralevyllä tai nystyrälevyllä. Suunnittelussa pitää kiinnittää huomiota rakenteeseen nousevan
kosteuden määrään, tuuletusjärjestelmän toteutustapaan (miten tulo ja poisto on järjestetty),
pölyn pääsyn estämiseen tuuletusrakoon ja tuuletusaukkojen puhdistettavuuteen

29

tiivis pintamateriaali ei tule kysymykseen ilman pintamateriaalin ja betonilaatan välisen raon
koneellista tuulettamista

30

lattialuukkujen kaasutiiviys tarkistettava uusissakin alapohjissa

19

Kaksinkertainen betonilaatta, välissä bitumisively ja eriste

Lattioiden pintamateriaalit

Korjausmenetelmät
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Välipohjarakenteet
Kerroksellisen betonirakenteen
Onko kohteessa
(eristekerros+pintalaatta) ongelmalliset
materiaalit
mineraalivilla ja
31
valusuojapahvi/oksamassapahvi/kovalevy
koksikuona
32
Toja-levy
33
34

hiekka

35

solumuovi

36

kevytsora ja kovalevy

37
38
Onko kohteessa

39
40
41
Onko kohteessa

Lisätiedot

erityisesti väestönsuojan päällä

asbesti pintamateriaalissa ja PAH-yhdisteet
valusuojapahvissa
pintalaatan irrotuskaistat reunoilla ja lävistysten
ympärillä
Kaksoislaattarakenteen (betoni) ongelmalliset
materiaalit
jos yhtenäinen betonirakenne, muotit rakenteen
sisällä. Huom. tällaisen rakenteen päällä voi olla
lisäksi kerroksellinen rakenne
jos irrallinen ylälaatta, muotit palkkien päällä ja
täytteenä rakennusjätettä, sahanpurua,
sammalta/turvetta
portaiden alustiloissa muotit paikallaan
Käytönaikaisten olosuhteiden aiheuttamat riskit

Lisätiedot

Lisätiedot

42

siivousvedet

43

rakennusaikainen kosteus

44

vesipisteiden kohdat

45

kylmävesijohdot
pystyrakenteiden sisällä olevien syöksytorvien ja
sadevesiviemäreiden kohdat
Korjausmenetelmien valinnassa huomioitavat seikat, kerroksellinen betonirakenne

46

Kerroksellinen betonirakenne
47

peruskorjauksessa kaikki pois kantavan laatan yläpintaan asti

48

jäävän betonin mekaaninen puhdistaminen ja imurointi

49

kapselointi ja tiivistys ovat vain väliaikaisia toimenpiteitä

50

kevyet väliseinät purettava, tiiliseinät lähtevät usein kantavan laatan päältä

51

yhtenäisessä betonirakenteessa muottien purku yleisimmin alakautta (ellei alapuolinen valupinta ole

52

irrallinen ylälaatta ja täytteet helpointa poistaa yläkautta

53

jäävän betonin puhdistaminen (hiekka- tai hiilihappojääpuhalluksella)

54

kapselointi ja tiivistys väliaikaisia toimenpiteitä

55

laattojen ja mattojen materiaalivalintoihin vaikuttavia tekijöitä: hyvä vesihöyrynläpäisevyys on
tärkein materiaalin valintaperuste maanvastaisessa alapohjassa, kulutuksenkestävyys, joustavuus,
äänenvaimennus/askelääneneristys, siivottavuus (siivouksen kannalta hyvät materiaalit läpäisevät
huonosti vesihöyryä), hygieniavaatimukset terveydenhuollon tiloissa, tuotteessa käytetty pehmitin

56
57
58
59

Kaksoislaattarakenne

Lattioiden pintamateriaalit

PUR-pintaiset muovilaatat kestävät kulutusta ja ovat helppoja siivota, läpäisevät kuitenkin huonosti
vesihöyryä
linoleumia ei suositella päällystemateriaaliksi, koska joissakin kohteissa on havaittu käyttäjillä
tyytymättömyyttä linoleumin primääriemissioiden takia
betonin päälle vähintään 5 mm paksu matala-alkalinen tasoite
betonin ja tasoitteen kuivumisesta sekä kosteuden mittaamisesta huolehdittava ja tulokset
dokumentoitava

Korjausmenetelmät
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Muurattu ulkoseinä
Onko kohteessa

60
61
62
63
64
65

66
67

68
69
70
71
72

Lisätiedot

Riskit
rakenteessa ei ole käytetty tuuletusrakoa (yleistä
1980-luvulle asti)
moduulitiilen (paksuus 85 mm) käyttö
kahitiili näyttää märemmältä kuin poltettu tiili
tiilestä muurattu sisäkuori ei ole tiivis (toisin kuin
betoniseinä)
ikkunoiden puiset apukarmit eristekerroksessa
eristeenä lähes aina mineraalivilla
massiivitiiliseinissä käytetty paikallisesti palkkien
ja pilareiden kohdissa sekä patterisyvennyksissä
korkkia ja Toja-levyä

tiili kastuu kauttaaltaan viistosateessa,
kuivuminen hidasta tuuletusraon puuttumisen
vuoksi

katosten ja rintataitteiden kohdat
toimimattomat ikkuna- ja räystäspellitykset
(esim. ikkuna-aukon pielien peitelaudat
vääntyneet, jolloin rako johtaa suoraan
eristeeseen
Korjausmenetelmät
eristeen ja ulkokuoren uusiminen
koko rakenteen uusiminen, jos sisäkuori on tiiltä
tai puurunkoinen levyrakenne
rakenteen liittymien tiivistys vedeneristeellä ja
vahvikekankaalla
sisäkuoren kapselointi sisäpuolelta, jos sisäkuori
on muurattu rakenne

Marko Jokipii
Tuomo Kollanen
Harri Valkonen

Terve Tila -hanke
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1. JOHDANTO
1.1

Yleistä

Tämä ohje on laadittu osana Terve Tila -hanketta, johon kiinteistönomistajien
edustajina ovat osallistuneet Suomen Yliopistokiinteistöt Oy, Jykes Kiinteistöt Oy,
Jyväskylän koulutuskuntayhtymän kiinteistöliikelaitos, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja Jyväskylän Tilapalvelu. Hankkeeseen ovat osallistuneet myös konsulttitoimistot Insinööritoimisto Mittatyö Timo Holopainen Ky, Ramboll Finland Oy, Insinööritoimisto Controlteam Oy, PTS-Kiinteistötekniikka Oy sekä Vahanen Jyväskylä Oy.
Terve Tila -hankkeessa on ollut tavoitteena luoda yhteiset toimintamallit erityisesti
vanhojen kiinteistöjen korjausrakentamiseen. Toimintamallissa on pyritty ottamaan
huomioon sisäilmaongelmista kärsivien rakennusten korjausten onnistumisessa
tärkeät seikat.
Korjaustöissä tulee usein eteen vaurioituneita rakenteita, joiden säilyttäminen on
tarpeen niihin liittyvien historiallisten arvojen vuoksi tai yksinkertaisesti rakenteellisista syistä. Kantavien ja/tai massiivisten rakenteiden purkaminen ja korvaaminen kokonaan uusilla on kallista eikä välttämättä kaikissa tapauksissa järkevää.
Yleensä kyse on näissä tapauksissa kiviaineisista tiili- tai betonirakenteista, jotka
ovat huokoisia ja siten vaikeita puhdistaa epäpuhtauksista.
Tässä ohjeessa käsitellään säilytettävien kiviainesrakenteiden käsittelytoimenpiteitä siten, ettei niistä aiheudu sisäilmahaittoja. Säilytettävissä rakenteissa voi olla
mikrobikasvustoa pinnassa tai jopa sisällä rakenteessa, hajua tuottavia materiaaleja, hajua tuottavia rakenteeseen imeytyneitä aineita sekä rakenteeseen adsorptoituneita yhdisteitä. On kuitenkin muistettava, että vaurioituneiden rakenteiden säilyttämiseen sisältyy eriasteisista käsittelyistä huolimatta tietty riski, jota on arvioitava tapauskohtaisesti.
Käytettävissä olevia menetelmiä on tarkasteltu tutkimuksissa ja julkaisuissa, mutta
ohjetta, jossa menetelmät on koottu yhteen ja niiden soveltuvuutta arvioitu, ei ole
ollut saatavilla. Ohje käsittää purkutöissä huomioon otettavia seikkoja sekä korjaustyöhön liittyviä työvaiheita. Haitta-ainepurkuihin, kuten mikrobi- ja asbestipurkuihin liittyvät ohjeet on käsitelty purkutöitä koskevissa Ratu-korteissa, eikä näitä
vaiheita ole tässä ohjeessa käsitelty tarkemmin. /1,2,3,4,5/
Kyseessä on suunnittelijan ohje, jota tulee soveltaa aina tapauskohtaisesti harkiten. Jokaiseen rakennuskohteeseen tulee erikseen laatia tarkemmat työohjeet ottaen huomioon kyseisen kohteen erityisvaatimukset.
Asiakirjan ovat laatineet Marko Jokipii Ramboll Finland Oy:stä, Harri Valkonen
Controlteam Oy:stä ja Tuomo Kollanen Vahanen Jyväskylä Oy:stä.
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1.2

Korjattavat rakenteet ja vauriotyypit

Säilytettäviä kiviaineisia rakenteita, joita tässä ohjeessa käsitellään, esiintyy niin
ylä-, väli- ja alapohjissa kuin ulkoseinärakenteissakin. Tyypillisiä rakenteita, joissa
säilytettäviä vaurioituneita kiviainesrakenteita esiintyy, ovat kaksoislaattaväli- ja
yläpohjat. Myös betoniset lattiarakenteet ovat usein ongelmallisia. Muita yleensä
säilytettäviä rakenteita ovat mm. vanhempien rakennusten tiiliseinärakenteet,
maanvastaiset seinärakenteet sekä yleensä kantavat kiviaineiset rakennusosat.
Vaurioilla ymmärretään yleensä kosteuden seurauksena syntyneitä lahottaja- ja
homesienten aiheuttamia mikrobivaurioita. Kiviainesrakenteisessa materiaalissa ei
sinänsä esiinny merkittävää mikrobikasvua, vaan kyse on lähinnä rakenteessa
esiintyvistä orgaanisista epäpuhtauksista, joissa mikrobit voivat kasvaa. Mikrobien, kuten niiden itöidenkin, poistaminen yleensä huokoisesta kiviainesrakenteesta on hankalaa poistamatta itse rakennetta.
Mikrobikasvua merkittävämpi ongelma kiviainesrakenteissa ovat mikrobikasvun
tuottamat päästöt, jotka adsorptoituvat rakenteeseen. Ne voivat edetä rakenteessa
syvällekin ja tuottaa hajuja sisäilmaan itse vaurion poistamisen jälkeenkin.
Kosteusvaurion yhteydessä materiaalien hajoamistuotteet voivat jäädä kiviaineiseen rakenteeseen. Yksi merkittävimmistä tällaisista ongelmanaiheuttajista kostean betonisen pohjalaatan päälle asennettu muovimatto, jonka kiinnitysliimat hajoavat emäksisen kosteuden vuoksi aiheuttaen haitallisia päästöjä.
Myös materiaalit itsessään emittoivat päästöjä, jotka sisäilman lisäksi pääsevät
tunkeutumaan myös huokoisiin kiviainesrakenteisiin. Käytön seurauksena rakenteeseen on voinut päästä myös nestemäisiä aineita, kuten esimerkiksi jäteöljyä,
bensiiniä, polttoöljyä tms., joiden poistaminen rakennetta purkamatta on mahdotonta. Vanhemmissa rakennuksissa sisäilmahaittaa usein aiheuttava kivihiilipiki
PAH-yhdisteineen on jo sinällään vaikea poistettava pinnoilta ja hajuja aiheuttavat
yhdisteet jäävät helposti myös rakenteisiin.

2. OSASTOINTI JA SUOJAUKSET
Purku- ja korjaustyöhön sisältyvistä osastoinnista, alipaineistuksesta ja suojauksista on Terve Tila -hankkeessa laadittu erillinen ohje PTS-Kiinteistötekniikka Oy:n
Veli-Matti Hokkasen toimesta. Tässä yhteydessä asiaa ei erikseen käsitellä. /6/

3. PURKUTYÖT
Vaurioituneiden rakenteiden korjauksen edellyttämät purkutyöt ovat usein vain osa
rakennuksessa tehtävistä purkutöistä. Vaurioituneissa tai haitallisia/vaarallisia aineita sisältävien rakenteiden purkutöissä korostuvat erityisesti työntekijöiden henkilökohtainen suojaus ja epäpuhtauksien leviämisen estäminen rakennuksessa.
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Purkumenetelmiä ja tuentatapoja on käsitelty tarkemmin RATU-kortiston ohjeissa.
/7/ Pintojen käsittelymenetelmiä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin luvussa 4.

3.1

Purkutyöselostus

Purkutyöselostus on yleiskuvaus purkutyöstä, jonka avulla urakoitsija voi suunnitella purkutyön omaan kalustoonsa ja kokemukseensa soveltuvin menetelmin. Purkutyöselostus sisältää yleensä vähintään:
·

kohdetiedot

·

tiedot säilytettävistä ja purettavista rakenteista ja rakennusosista

·

vanhat suunnitelmat

·

tehdyt selvitykset

·

rakenneselvitykset

·

kuntotutkimukset

·

selvitys pilaantuneesta maasta

·

haitallisten aineiden -, ongelma-, erityisjäte-, kosteus-, home-, mikrobi- yms. selvitykset

·

purkutapaselostus

·

sallitut työkoneiden painot ja muut rasitukset

·

selvitys rakennuksen tai rakenteiden jäykistyksestä ja vakavuudesta

·

selvitykset rakenteiden kestävyydestä ja sallituista hyötykuormista

·

selvitys sallitusta purkujätteen pudottamisesta ja varastoinnista kantavien rakenteiden päälle

·

purkujärjestys

·

väliaikainen tuentatarve (esim. rungon tai ulkoseinän väliaikainen jäykistys)

·

ohjeet purkumenetelmän valinnasta ja räjäytysten käytöstä purkamisessa

·

ohjeet kastelun tai sumutuksen käytöstä pölyntorjuntaan

·

piirustukset purettavista rakenteista ja kaivettavasta maa-alueesta

·

tuentapiirustukset tarvittaessa

·

henkilöturvallisuus sekä tarvittavat suojaimet ja suojavaatetus

·

ympäröivien rakennusten ja rakenteiden, mukaan lukien piha- ja katualueiden suojauksen ja tuennan

·

ympäröivien alueiden, mukaan lukien vesikatot, sade-, pinta- ja pohjavesien ohjaus.

Rakennesuunnittelija tai purkusuunnittelija laatii purettavista rakenteista purkutyöselostuksen ja purkupiirustukset. Rakenteista selvitetään purettavien rakenteiden kantavuudet, vakavuudet, tuentatarve sekä materiaalit. Kohteen vanhojen
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suunnitelmien paikkansapitävyys varmistetaan ja selvitetään mahdollisia työturvallisuusriskejä sisältävät työvaiheet ja ilmoitetaan riskeistä. Lisäksi suunnittelijan
tulee tarkastaa urakoitsijan laatima purkutyösuunnitelma sekä avustaa tarvittaessa
suunnitelman teossa. /7/
Purkutyöselostuksen laadinnassa otetaan kantaa poistettaviin ja säilytettäviin rakenteisiin. Sikäli kuin purkutyö koskee vaurioituneita rakenteita, rakennesuunnittelijan tulee yhdessä rakenteiden kuntotutkimukset tehneen tutkijan kanssa selvittää, mitkä rakenteet ovat vaurioituneet siten, että niille on tehtävä toimenpiteitä.
Mikrobivaurioituneiden rakenteiden sekä asbestia ja muita haitallisia aineita (mm.
lyijy ja PCB) sisältävien rakenteiden purku toteutetaan RATU-korttien ohjeistuksen
mukaisesti.
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku tehdään tehtyjen tutkimusten ja suunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. Pölyävät työvaiheet ajoitetaan
eri aikaan muihin töiden nähden ja huolehditaan purkutyön aikaisesta ja jälkeisestä siivouksesta sekä jätteiden turvallisesta siirrosta. Mikrobivaurioituneet rakenteet
poistetaan aina ennen kuivausta. Säilytettävät rakenteet kuivataan yleensä mahdollisimman nopeasti rakennuskuivaajilla. /4/
Asbestipurkutyön pohjana on asbestikartoitus, jossa on esitetty asbestia sisältävät
rakenteet. Kartoituksen perusteella voidaan suunnitella asbestipurkutyön toteutus.
Asbestipurkutyömenetelmä valitaan purettavan rakenteen materiaalien, muodon,
koon ja sijainnin sekä materiaalien asbestipitoisuuden ja pölyävyyden mukaan,
Purkutyö tulee tehdä mahdollisimman pölyttömästi. Asbestipurkutyö tehdään
yleensä ennen muita purkutöitä. Aina, kun tavanomaisessa purkutyössä kohdataan
asbestia sisältävää materiaalia, purkutyö keskeytetään ja ryhdytään asbestipurkutyöhön. /3/
Kivihiilipien (PAH) purkutyö tehdään omana purkutyönä yleensä ennen muita purkutöitä. Mikäli kivihiilipikeä sisältävät rakenteet puretaan muun purkutyön yhteydessä, tulee purkaminen tehdä omana työvaiheena. Kivihiilipikeä sisältävät rakenteet ja materiaalit suojataan esimerkiksi muoveilla ja merkitään selvästi niin, ettei
niitä vahingossa pureta tavanomaisen purkutyön yhteydessä. /5/
Muiden haitallisten tai vaarallisten aineiden (mm. lyijy, PCB, jäteöljy, liuottimet,
noki, tuhka, kyllästetty puutavara) osalta selvitetään ennen purkutyösuunnittelua
niiden esiintyminen tutkimuksin. Rakenteet tarkastellaan suunnitelma-asiakirjoista
ja kohteessa tehtävässä kartoituksessa. Epäselvistä ja epäilyttävistä materiaaleista
otetaan näytteet, jotka analysoidaan. Purkutyössä ja niiden loppusijoituksessa
otetaan huomioon kunkin haitallisen aineen ominaisuudet sekä huolehditaan riittävästä suojauksesta ja siivouksesta. /2/
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3.2

Purkulaajuus

Vaurioituneen materiaalin poistaminen kokonaisuudessaan on varmin ja ensisijainen menettelytapa. Näin menetellen rakenteeseen jää mahdollisimman vähän
epäpuhtauslähteitä, jolloin korjauksessa päästään varmemmin onnistuneeseen
lopputulokseen.
Periaatteena purkutöissä on poistaa kaikki sellaiset rakenteet, joissa esiintyy mikrobiperäisiä vaurioita tai päästöjä tuottavia aineita, joita ei muilla keinoin voida
luotettavasti poistaa. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista rakenteiden sijainnin
tai laadun vuoksi. Omana erikoisuutenaan tässä kohtaa tulevat kyseeseen lisäksi
suojellut rakennusosat. Näiden kohdalla suunnitelma purkutöistä tehdään yhteistyössä vastaavien viranomaisten kanssa. Tietyissä tapauksissa rakenteet voidaan
myös purkaa ja palauttaa käsiteltynä takaisin paikoilleen (mm. tiiliseinärakenteet).
Purkulaajuuden määrittelyssä tärkeänä työkaluna ovat kohteessa tehdyt tutkimukset. Usein purkutöiden yhteydessä tulee kuitenkin vastaan yllätyksiä, jotka edellyttävät uutta harkintaa ja mahdollisesti lisäselvityksiä.
Rakenteiden purkutyössä tulee ottaa huomioon, ettei säilytettäviksi aiottuja rakenteita vahingoiteta siten, että niiden säilyvyys tai esimerkiksi kantavuus vaarantuisi.
3.2.1 Kaksoislaattavälipohja ja -yläpohjat
Betonirakenteiset kaksoislaattavälipohjat ja -yläpohjien rakenteet puretaan siten,
että niiden kantavuus säilyy. Vaihtoehtoisina tapoina suunnitellun rakenteen toimintatavan mukaan ovat ylälaatan purku tai alalaatan purku säilyttäen palkkirakenteet. Laattarakenteita ei pureta aivan palkkirakenteisiin saakka niiden rikkoutumisen välttämiseksi. Mahdolliset tuentatarpeet on aina määritettävä tapauskohtaisesti rakennesuunnittelijan toimesta.
Rakenteista poistetaan aina kaikki orgaaniset ainekset kuten eristeet, koolausrakenteet ja muotitukset. Betonirakenteiden sisään jääneet välipuut ja kiinnitysalustat poistetaan, sikäli kuin se rakennetta rikkomatta on mahdollista.
3.2.2 Kerrokselliset rakenteet
Tyypillisistä kerroksellisista rakenteista eli lattia- ja seinärakenteista puretaan
kaikki pinta- ja tasoitekerrokset pois. Lattiarakenteissa on tyypillisesti alusrakenteena betoni, jonka pinnasta poistetaan vauriotapauksessa 1-3 mm mekaanisesti.
Vastaavasti voidaan menetellä myös betonirakenteisten seinien osalla. Puurakenteisten lattioiden osalta menetellään, kuten kohdassa 3.2.3 esitetään. Puisesta seinärakenteesta poistetaan yleensä kaikki rakenteet pinnoitteineen ulottaen vaurioituneisiin eristerakenteisiin. Vaurioituneet orgaaniset rakenteet puretaan kokonaisuudessaan ulottaen purku vähintään 0,5 m terveeseen rakenteeseen asti. Arvio
vaurion laajuudesta on syytä tehdä puurakenteen kyseessä ollen leikatusta pinnasta eikä pelkästään rakenteen pinnalta.

PL 310, 33101 Tampere

Puh.nro.: 0207 424 010

Y-tunnus 22686373

www.sykoy.fi

Sivu 6 / 22

29.1.2014

3.2.3 Orgaaniset materiaalit
Lähtökohtaisesti kaikki vaurioituneet orgaaniset materiaalit poistetaan mekaanisesti. Vaurioituneet orgaaniset rakenteet puretaan kokonaisuudessaan ulottaen purku
esimerkiksi 0,5 m terveeseen rakenteeseen asti. Rakenteissa olevan mikrobivaurion laajuus on helpompaa todeta käytännössä, mutta rakenteisiin adsorptoituneiden
haitallisten yhdisteiden esiintymisen laajuutta on vaikeampaa määritellä. Tämä
saattaa joskus edellyttää mm. tarkentavia tutkimuksia purkulaajuutta arvioitaessa.
Tästä syystä on usein järkevää poistaa rakenteet huomattavasti laajemmalta alueelta kuin esimerkiksi rakenteen mikrobivauriot edellyttäisivät.
Vaurioituneet puurakenteet poistetaan kokonaisuudessaan, yleensä 0,5m terveeseen puurakenteeseen ulottaen. Kantavien puurakenteiden purkutyössä on otettava huomioon tarvittavat tuennat. Lahottajasienten osalta poistetaan paitsi vaurioituneet rakenteet myös sienen pinnoilla esiintyvät rihmastot. Mikäli rakenteissa
esiintyy lattiasientä (Serpula Lacrymans), poistetaan rihmastojen lisäksi myös rakenteet, joihin se on levinnyt.
Eristemateriaalit poistetaan vaurioalueelta kokonaan. Vaurioista tulevat päästöt
pääsevät yleensä leviämään laajalti huokoisissa eristemateriaaleissa, joten niiden
poistaminen laajemmin vaurioalueen ympäristöstä on suositeltavaa eristemateriaali
huomioon ottaen. Solupolystyreenin tai polyuretaanin osalta tulee poistaa ainakin
vauriokohtaan kosketuksessa oleva pinta. Betonirakenteiden sisälle jäävät vaurioituneet eristeet tulee poistaa, ellei betonirakenteiden purku ole täysin mahdotonta.
3.2.4 Haitalliset aineet
Kosteuseristeenä käytetystä kivihiilipiestä emittoituvien PAH-yhdisteiden pääsy sisäilmaan aiheuttaa tyypillisesti melko voimakkaan hajun. Kivihiilipiki poistetaan
purkutyön yhteydessä rakenteista. Kivihiilipikeä sisältäviä rakenteita ei aina voida
purkaa kokonaisuudessaan, jolloin ko. rakenteet joudutaan kapseloimaan (kohta
4.6). /5/
Asbestia sisältävien materiaalien poisto on syytä tehdä, mikäli asbestia sisältävät
rakenteet ovat rikkoutuneet (kuituja voi irrota sisäilmaan) tai asbestimateriaalit
ovat purkualueella. /3/
Muut haitalliset aineet kuten esimerkiksi lyijyä ja PCB:tä sisältävät materiaalit poistetaan purkutyöalueelta noudattaen niihin liittyviä säädöksiä. /2/

4. PINTOJEN MEKAANISET KÄSITTELYT
Betonipintojen mekaaniseen käsittelyyn löytyy helpommin monia ratkaisuja kuin
esimerkiksi tiiliseinien käsittelyyn. Käytettävä puhdistustapa riippuu pinnan laadusta sekä työteknisistä rajoituksista.
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Tässä osiossa pääpaino on betonipintojen käsittelyssä huomioiden eri vaihtoehtojen järkevyys kussakin valintatilanteessa. Mekaaninen piikkaus voi vaurioittaa rakenteita ja raudoitteita, eikä pinnan laatu yleensä vastaa vaatimuksia ja siksi pinta
joudutaan mahdollisesti lisäksi hiekkapuhaltamaan ja vähintäänkin korkeapaineella
pesemään. Vesipiikkausta on hankala käyttää, vaarana on muun muassa veden
johtuminen eristetiloihin. Muuten menetelmä on rakenteelle suosiollinen, se ei vahingoita jääviä betonirakenteita eikä teräksiä.
Lattioissa jyrsintä on syrjäyttänyt usein sinkopuhalluksen. Seinä- ja kattopinnoilla
kustannustehokkain menetelmä on yleensä suihkupuhallus.
Taulukossa 1 on esitelty käsittelymenetelmien soveltuvuutta erilaisille pinnoille ja
materiaaleille. Menetelmän valinta on aina harkittava huolellisesti tapauskohtaisesti huomioiden menetelmältä edellytettävä puhdistus- ja purkuteho ja toisaalta menetelmän pinnoille ja ympäröiville rakenteille mahdollisesti aiheuttamat riskit ja
vauriot.

Betonirakenteen alapinta
(väli/yläpohja, kotelorakenne)

Betonirakenteen pystypinta

Puhtaaksimuurattu tiilipinta

(X)

X

X

X

X

Vesihiekkapuhallus

(X)

X

X

X

Hiilihappojääpuhallus

X

X

X

X

X

Sinkopuhallus

X

Hionta

X

X

X

Jyrsintä

X

menetelmä soveltuu

(X)

menetelmä soveltuu
varauksin
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Kevytbetoni (Siporex)

Betonirakenteen yläpinta
(kotelorakenne)

Suihkupuhallus (kuiva)

X

Rapattu ja maalattu tiilipinta

Betonirakenteen yläpinta
(lattia)

Merkkien selitykset:

Puhtaaksimuurattu tiilipinta
(suojeltu rakenne)

Taulukko 1. Erilaisille pinnoille ja materiaaleille soveltuvia käsittelymenetelmiä.
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(X)
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Kuumentaminen (liekitys)

X

X

X

X

Tiivistäminen

X

X

X

X

X

X

Kapselointi

X

(X)

(X)

(X)

(X)

(X)

4.1

X

X

(X)

Puhallusmenetelmät

4.1.1 Suihkupuhallus
Yleisin menetelmä on hiekkapuhallus, jolla tarkoitetaan pinnan mekaanista puhdistusta paineilman avulla käyttäen rakeita mukana. Puhallusmateriaalina käytetään
yleensä luonnonhiekka, jonka raekoko 0,5…2,0 mm. Harkinnallisesti voidaan käyttää muitakin rakeisia materiaaleja kuten kalkkia, teräs- ja muovikuulia, lasia,
korkkia tai soodaa. Soodapuhallus on käyttökelpoinen, kun halutaan käyttää niin
sanottua pehmeämpää menetelmää. Se soveltuu hyvin metalli- ja puupintojen käsittelyyn.
Metallikuulien käyttöä on ansiokkaasti käytetty muun muassa kaksoisvälipohjien
puhdistuksessa. Kuonamurskeiden tummien jäänteiden havaitseminen on myös
helpompaa kuin hiekkajäänteiden, mikä helpottaa tarkastusta suihkupuhalluksen
jälkeen imuroinnin yhteydessä.
Kustannussyistä tällä hetkellä käytetyimmät puhalteet ovat luonnonhiekka ja
kvartsi.
Suihkupuhallus harvoin soveltuu lattiapintojen käsittelyyn.
4.1.2 Vesihiekkapuhallus
Huonoin puoli luonnonhiekan käytössä ovat sen pölyhaitat (työturvallisuus / pölykeuhkovaara), jota vähennetään käyttäen vettä. Menetelmästä käytetään nimitystä vesihiekkapuhallus. Syntyvä liete on välittömästi poistettava pinnoilta esimerkiksi korkeapainepesulla, jolloin on huolehdittava myös siitä, ettei tarpeettomasti
kastella ja vaurioiteta säilytettäviä rakenteita. Puhdistusteho riippuu ilmamäärästä,
rakeista (kovuus, muoto, koko) sekä suihkutusetäisyydestä. Yleensä käytetään
6…8 bar ilmanpainetta.
Betonipintojen puhdistusasteet hiekkapuhalluksen jälkeen luokitellaan 4 eri luokkaan:
1.
2.
3.
4.

Erittäin kevyt
Kevyt
Tavanomainen
Raskas

Yleensä käytetään luokkia 2 ja 3. Taulukko by 41 sivu 30./8/
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Ongelmallisimpia poistettavia on vanha bitumi. Siihen ei paljon muita keinoja ole
kuin vesihiekkapuhallus ja siinäkin laatutason määrittäminen on erityisen vaikeaa
huomioiden loppupinnoitteiden pysyminen kiinni alustassaan.
4.1.3 Hiilihappojääpuhallus (kuivajääpuhallus)
Hiilihappojääpuhallus on varsin mielenkiintoinen ja yleistyvä puhallusmuoto. Sen
suurimpia etuja on puhtaus ja haittapuolena taasen hitaus ja sen johdosta kalleus.
Vanhojen tiiliseinien puhdistamisessa se on osoittautunut hyväksi menetelmäksi.
Kuivajääpuhallus (hiilidioksidi) on 30 vuotta sitten ilmailuteollisuuden tarpeisiin kehitetty menetelmä. Euroopassa sitä on käytetty yli 10 vuotta.
Kuivajääpuhalluksessa hiilidioksidirakeita puhalletaan suurella nopeudella paineilman avulla. Puhdistus perustuu siihen, että rae ottaa lämmön pinnasta (jäähtyy -70 asteeseen) ja pinta jäähtyessään kutistuu niin nopeasti, että se rikkoutuu.
Kuivajää säilyy muutaman päivän (enintään 4 vrk) oikeanlaisessa kuljetuslaatikossa. Sulaessaan se muuttuu kaasuksi. Siksi menetelmä soveltuu erinomaisesti kohteisiin, joissa veden käyttö on kielletty.
Menetelmä on käyttökelpoinen muun muassa purukumien poistossa graniiteista ja
öljyjen ja liimojen poistoissa (alakattolevyt). Mainittakoon lisäksi, että se soveltuu
vanhojen hirsiseinien puhdistukseen ja sillä voidaan puhdistaa hygieniatiloissa
muun muassa vanhoja maaleja teräsosista turvallisesti.
4.1.4 Sinkopuhallus
Sinkopuhallus on puhdistusmenetelmä, jossa erikokoiset ja -muotoiset metallikuulat isketetään kovalla voimalla puhdistettavaan pintaan. Iskupaikassa on myös tehokkaan imurin imuaukko, joka imee pölyn ja kuulat pois; kuulat raskaampina
paalaavat uuteen kiertoon. Vaikutusalue on 1..2 mm pinnasta.
Sinkopuhallus on käyttökelpoinen suurien pintojen puhdistuksessa (kustannustehokas). Pinnan puhdistuksessa voi käyttää korkeapainepesua. Monesti joudutaan
kuitenkin käyttämään imuroinnin ja paineilmapuhalluksen yhdistelmää. Paineilman
käytössä tulee huomioida muun muassa öljynerottimet.
Sinkopuhalluksen ja mahdollisen pintakäsittelyn välinen aika ei saa olla liian suuri,
enintään 2 vuorokautta, koska mahdolliset epäpuhtaudet nousevat helposti takaisin pintaan heikentäen pinnoitteen tartuntaa. Toisaalta erityisesti vaurioituneesta
lattian muovipäällysteestä alusbetoniin imeytyneiden yhdisteiden tuulettaminen
edellyttää riittävää tuuletusaikaa. Menetelmä, kuten muutkin puhdistusmenetelmät, on siis sovitettava tapauskohtaisesti.
Menetelmää käytetään yleisesti lattiapintojen käsittelyssä.
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4.2

Hionta

Hionnalla tarkoitetaan jyrsintää kevyempää menetelmää epäpuhtauksien poistamisesta betonin pinnasta. Yleensä käytetään hiomakiviä (timantti) tai timanttikuppilaikkoja. Hiota jaetaan käsitteisiin kevyt-, pinta-, ja syvähionta.
Valittava hiontatapa riippuu käsiteltävän pinnan likaisuudesta, betonin tiiveydestä,
aikaisemman pintakäsittelytavan sideaineesta, sen kalvon paksuudesta ja tartunnasta alustaan. Huokoinen, pölyävä ja hauras betonilattia hilseilevin maalikerroksin on syytä syvähioa, jolloin karkea runkoaine tulee näkyviin.
Hiontaa käytetään lattiatasoitteiden poistossa. Monesti sitä joudutaan käyttämään
myös jyrsinnän jälkeen seinän vierustojen karhentamiseksi, koska jyrsimellä ei
päästä aivan seinän viereen.
Hionnan jälkeen pinnat tulee imuroida puhtaaksi HEPA-suodattimella varustetulla
teollisuusimurilla.

4.3

Jyrsintä

Hiontaa huomattavasti syvemmälle rakenteeseen ulottuva menetelmä on jyrsintä.
Jyrsimiä on pienistä käsikoneista aina suuriin asfalttijyrsimiin asti. Tapauskohtaisesti tulee valita sopivin kone.
Jyrsimet ovat joko paineilma-, polttomoottori- tai sähkökäyttöisiä. Terät ovat vaakasuorassa asennossa rummun kehällä (rumpujyrsin) ja rummun pyörivä liike aiheuttaa terien betonilattiaa rikkovan vaikutuksen. Jyrsintä tehdään yleensä kahteen kertaan (ristiin). Tehokkaimmilla jyrsimillä työstösyvyys on noin 10…20 mm.
Jyrsintä on tehokas keino epäpuhtauksien poistamisessa. Menetelmä soveltuu
muun muassa tasoitteiden, öljyjen tai muiden haitta-aineiden poistoon. Jyrsinnän
jäljiltä epätasaisessa pinnassa on mahdollisimman paljon haihduttavaa pinta-alaa
ja betonipinnan huokosrakenne on rikottu.
Lattiatasoitteet vaativat yleensä jyrsinnän jälkeen timanttihionnan ennen tasoitetöiden tekoa, jolloin myös tasoitemäärää saadaan vähennettyä.
Jyrsityt pinnat tulee yleensä puhdistaa kuten sinkopuhalluksen jälkeen.

4.4

Kuumentaminen

Kuumentamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä nestekaasupolttimella suoritettavaa rakenteen liekittämistä, jonka tavoitteena on poistaa rakenteen pinnalta kaikki
siihen jäänyt orgaaninen materiaali polttamalla se. Myös pinnalla olevat mikrobikasvustot ja itiöt tuhoutuvat. Syvemmällä betonissa olevia rihmastoja tai itiöitä
liekitys ei kuitenkaan tuhoa lämpövaikutuksen ollessa riittämätön. Menetelmällä
voidaan mahdollisesti vähentää myös rakenteessa esiintyviä hajuja.
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Betonia ei saa kuumentaa niin paljon, että lämpörapautumista pääsee tapahtumaan. Tähän vaikuttaa olennaisesti betonin kosteus. Mitä kosteampaa betoni on,
sitä helpommin rakenne vaurioituu betonin huokosissa olevan vesihöyrynpaineen
vaikutuksesta.
Kiviaineisessa pinnassa kiinni oleva orgaaninen aines tai bitumi poistetaan mahdollisimman tarkasti ennen kuumennuskäsittelyä mekaanisesti hiomalla tai hiekkapuhaltamalla. On myös varmistettava, ettei rakenteessa ole esimerkiksi vanerilla tai
kovalevyllä täytettyjä liikuntasaumoja tai yhteyksiä paikkoihin, jotka voivat syttyä
kuumennuksen yhteydessä.
Kuumennus toteutetaan ensin pienelle, muutaman neliön kokoiselle alueelle, jotta
nähdään miten se käytännössä onnistuu riittävän vaikutuksen aikaansaamiseksi
vaurioittamatta kuitenkaan rakennetta.
Kaikki betonipinnat käsitellään tasaisesti ja hitaasti nestekaasupolttimen liekkiä
pinnassa kuljettaen siten, että pinta on tullut käsitellyksi kauttaaltaan ja kaikki
mahdollinen orgaaninen aines pinnasta on palanut.
Pinnoilta voidaan ottaa kuumennuksen jälkeen sivelynäytteitä, joilla varmistetaan,
ettei pinnoilla ole enää mikrobikasvustoja.
Menetelmän käyttö vaatii aina tulityöluvan kiinteistönomistajalta.

4.5

Tiivistäminen

Ilmavirtauksen mukana kulkeutuvien mikrobiperäisten epäpuhtauksien sekä muiden hajujen ja sisäilman laatua heikentävien aineiden, yhdisteiden ja hiukkasten
kulkeutumista sisäilmaan voidaan vähentää tiivistämällä rakennuksen ulkovaippaa
ja rakennusosien liittymiä hallitsemattomien ilmavuotojen ehkäisemiseksi.
Tiivistämisessä käytetään yleisesti vedeneristysmenetelmiä, erityisesti Ardex Oy:n
tuotteita. Pääasiallinen syy nimenomaan Ardexin tuotteiden käyttämiseen tällä
hetkellä on tuotevalmistajan voimakas panostus tiivistyskorjausmenetelmien tuotteistamiseksi sisäilmakorjauksiin ja menetelmien aktiivinen kehittäminen sekä
suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kouluttaminen menetelmien käyttöön. Ardex on
myös hankkinut tuotteilleen rakennusmateriaalien M1-päästöluokituksen, jota useat kiinteistönomistajat edellyttävät käytettäviltä rakennustuotteilta.
Elastisella massalla suoritetavat kittauskorjaukset eivät yleensä täytä tiivistämiselle asetettuja vaatimuksia rakenteen tiiveyden ja pitkäaikaiskestävyyden suhteen.
Menetelmä tulee erottaa uudisrakentamisessa käytetystä menetelmästä, jossa
elastinen tiivistemassa asennetaan pohjanauhan kanssa uusille, puhtaille pinnoille,
jolloin voidaan paremmin varmistua tiivistemassan tartunnasta.
Ennen tiivistystöiden suorittamista tulee varmistua työvaihetta valmistelevien purku- ja avarrustöiden riittävästä laajuudesta, pintojen puhtaudesta ja kelvollisuu-
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desta. Tila- ja osastokohtaisesti on kaikkien pölyä aiheuttavien purkutöiden oltava
suoritettuna ennen pintojen käsittelyä pohjustusaineella, jotta korjaustyö voidaan
suorittaa tuoteohjeen mukaisesti pölyttömälle pinnalle. Tiivistyskorjaustöitä tekevien työntekijöiden on oltava perehtyneitä tiivistyskorjaustyömenetelmiin ja työntekijöillä on oltava käytynä tiivistyskorjaukseen liittyvät materiaalivalmistajan
käyttökoulutukset.
Tiivistyskorjausten tulee ehdottomasti jatkua yhtenäisenä ja tiiviinä koko tiivistettävän rakennusosan alueella. Tiivistyskorjausta ei missään tapauksessa saa tehdä
esimerkiksi kevyen levyrakenteisen väliseinän tai kotelon pintaan, vaan rakennetta
on purettava tiivistyskorjauksen edellyttämässä laajuudessa.
Korjaustyössä on huomioitava, että tilojen ilmatiiviyttä parannettaessa ilmavirtauksia pyrkii tapahtumaan yhä pienemmistä ilmavuotopaikoista. Tämän vuoksi on
ensiarvoisen tärkeää, että kaikki mahdolliset ilmavuotoreitit huomioidaan tiivistyskorjaustyössä.
Tiivistettävät kohdat korjataan siten, että valmis korjattu pinta jää nykyisten pintojen tasalle eikä erotu ympäristöstään. Pintamateriaalien asennuksen yhteydessä ei
saa rikkoa tehtyjä tiivistyksiä.
Tiivistyksen onnistuminen varmistetaan aikaisintaan 1 vuorokausi töiden jälkeen
tehtävällä merkkiainekokeella. Tutkittavat tilat on alipaineistettava 10…15 Pa paine-erolla viereisiin tiloihin verrattuna. Merkkiainekokeessa ilmavuotoreitteinä toimivien epäjatkuvuuksien paikallistamiseen tulee käyttää merkkiaineanalysaattoria
(ei merkkisavua). Merkkiainetutkimus tehdään ennen pinnoitustyövaiheita, jolloin
vuotopaikat on helposti korjattavissa. Merkkiainekokeesta on tehtävä mittauspöytäkirja, josta käy ilmi vähintään koepäivä, tilan numero, tulokset ja tutkimuksen
tekijän nimi.
4.5.1 Betonirakenteiden tiivistäminen
Tiivistyskorjauksen alustan tulee olla ehjä ja kiinteä. Huonosti alustassaan kiinni
olevat ”kopot” poistetaan myös korjauksen viereltä. Betonialusta pyritään saamaan
mahdollisimman tasaiseksi vähintään 50 mm leveydeltä halkeaman tai muun tiivistettävän kohdan molemmin puolin. Tiivistyskorjaus tulee ulottaa vähintään 150
mm molemmin puolin halkeamapituuden tai korjattavan rakenteen ohi.
Liikuntasaumojen ja halkeamien tiivistämisessä käytetään ARDEX STE -vahvikenauhaa. Tuoteohjeen mukaan pohjustettuun alustaan levitetään ARDEX 8+9 -vedeneristettä siten, että kiinnitysalustan epätasaisuudet täyttyvät ja vahvikenauha
voidaan asentaa tiiviisti paikoilleen. /9/
Liikuntasaumat tai erityistä liikkumavaraa vaativat kohteet tiivistetään siten, että
vedeneristeen vahvistusnauhaan jää liikkumavara. Vahvistusnauhaa (”pussin” kohta) ei saa liimata alustaan sauman kohdalta.
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Betonipinnoilla oleviin halkeamakohtiin imeytetään injektointihartsia, millä pyritään
estämään halkeaman eläminen. Halkeamaan asennetaan lisäksi ARDEX 8+9 -vedeneriste ja vahvistusnauha.
Alapohjissa ja maanvastaisissa seinissä tiivistetään kaikki läpiviennit. Mahdolliset
vanhat, läpivienteihin sullotut, tilkkeet poistetaan.
4.5.2 Tiilirakenteiden tiivistäminen
Tiilirakenteisen seinäpinnan tiivistyskorjaaminen voidaan suorittaa muutamilla eritasoisilla menetelmillä, joiden valinnassa on kiinnitettävä huomiota joihinkin perusasioihin. Ensimmäisenä on huomioitava rakenteelle asetettu tiiveysvaatimus,
joka on riippuvainen tiivistettävän rakenteen takana tai sisällä olevien vaurioiden
vakavuudesta ja laajuudesta sekä niiden mahdollisesti aiheuttamasta sisäilmahaitasta. Lisäksi menetelmän valintaa ohjaa tiivistettävän seinäpinnan kunto, eli halkeilu ja muut mahdolliset vauriot. Merkitystä on myös sillä onko seinäpinta puhtaaksi muurattu, tasoitettu vai rapattu.
Tiilirakenteisilla seinäpinnoilla tiivistys voidaan tehdä kauttaaltaan ARDEX 8+9 -vedeneristeellä, joka voidaan sivellä myös puhtaaksi muurattuun seinäpintaan. Tarvittaessa erityisen hyvää silloituskykyä alustan halkeilua vastaan, voidaan käyttää
lisäksi ARDEX SK100 vahvistusmattoa, joka kiinnitetään seinäpintaan ARDEX
8+9 -vedeneristeellä. Tällöin puhtaaksi muurattu seinäpinta on yleensä tasoitettava ennen vedeneristeen ja vahvistusmaton asentamista. /9/
Tiivistetty seinäpinta tasoitetaan ARDEX F 5 -kuituvahvistetulla viimeistelytasoitteella ennen seinäpintojen maalaamista. Tasoite levitetään noin 1 mm:n paksuuteen, minkä jälkeen märkään tasoitteeseen painetaan ARDEX BU-R -vahvistusverkko. Verkko painetaan tasoitteeseen kiinni ja verkon yli levitetään välittömästi sama
tasoite niin, että verkon struktuuri ei näy pintaan. /9/
Tiivistyskorjattu seinäpinta voidaan yleensä maalata tavanomaisilla M1-luokitelluilla sisämaaleilla. Peitelevyjen ja -listojen kiinnittäminen tehdään niin, ettei tiivistys
vaurioidu, käyttäen esimerkiksi asennusliimaa.
Vanhat massiiviset tiilirakenteet, jotka on rapattu sekä maalattu, ja joiden rappauskerrokset ovat ehyitä ja kiinni alustassa, voidaan käsitellä tapauskohtaista
harkintaa käyttäen myös kevyemmillä menetelmillä, samoin kuin uudemmat hyväkuntoiset tasoitetut tiili- ja karkaistut kevytbetonirakenteet. Tällaisten rakenteiden
tiivistämiseen on aiemmin käytetty Tikkurilan Luja -märkätilamenetelmää. Menetelmässä seinäpintaan liimataan kuitukangasvahvike, joka maalataan järjestelmään kuuluvilla pohja- ja pintamaalilla. Luja -märkätilamenetelmällä ei ole kuitenkaan voimassa olevaa CE-merkintää tai vedeneristyssertifikaattia, eikä sille ole sellaista tuotevalmistajan mukaan tarkoitus hakea.
Luja -märkätilamenetelmässä halkeaman silloituskykyä parannettiin kuitukangasvahvikkeella ja riittävä tiiveys saavutettiin paksuhkoilla maalikerroksilla. MenetelPL 310, 33101 Tampere
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män merkittävä etu on sen nopea ja helppo asennus. Yleensä ei tarvita tasoitustyötä laisinkaan. Tiivistyskorjaukset eivät vaadi vedeneristyssertifikaattia, joten
menetelmän mukaisten tuotteiden käyttö on edelleen mahdollista.

4.6

Kapselointi

Diffuusion vaikutuksesta kulkeutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC)
sekä muiden haitta-aineiden, kuten kivihiilipien (PAH), sisäilman laatua heikentävää vaikutusta voidaan vähentää käyttämällä hyvin suuren diffuusiovastuksen
omaavia rakennekerroksia.
Kapseloinnissa käytetään yleisesti epoksihartsia /10/, joka telataan joko suoraan
puhdistetun rakenteen pintaan tai erityisesti tiilirakenteissa, rakenteen päälle tehtävän tasoite- tai rappauskerroksen pintaan. Myös haitta-aineita sisältävien bitumisiveltyjen betonirakenteiden pintaan tehdään yleensä tasoitekerros, sillä epoksia ei
voida sivellä suoraan bitumoituun pintaan.
Maanvastaisten rakenteiden kapselointikäsittelyiden yhteydessä on tarkasteltava
kriittisesti myös rakenteen kosteustekninen toiminta. Kokemusten mukaan erityisen ongelmallisia ovat rakenteiden liittymät ja rajapinnat, joiden kosteusrasitus
saattaa muuttua oleellisesti. Mikäli maanvastaisissa rakenteissa esiintyy kapillaarista kosteuden nousua, ei kapselointiepoksin käyttöä voi suositella, sillä rakenteen
osmoottinen paine todennäköisesti ylittää epoksin tartuntalujuuden, jolloin kapselointikerros irtoaa alustastaan. Tällöin on harkittava muita menetelmiä, esimerkiksi
rakenteellista kapselointia ja tuuletusta (ks. luku 4.6.3).
4.6.1 Betonipintojen kapselointikäsittely
Betonipintojen kapselointikäsittely soveltuu erityisesti runsaasti haitta-aineita sisältävien välipohjarakenteiden käsittelyyn, joissa pelkkä rakenteen tuulettaminen ei
riitä. Harkinnanvaraisesti menetelmää voidaan käyttää myös maanvaraisille alapohjille ja kellarin seinille. Mikäli betonipinta on öljyn kyllästämä, tartunta ei todennäköisesti ole riittävä ilman öljyisten kerrosten poistamista raskaalla jyrsinnällä
tai piikkaamalla.
Betonin pinnan pitää olla karhea, luja, kiinteä ja puhdas tartuntaa heikentävistä
aineista. Mahdollinen sementtiliimakerros sekä purettujen pintamateriaalien liimat
ja tasoitteet puretaan esimerkiksi hiomalla tai jyrsimällä. Seinäpinnoilla voidaan
käyttää kohteeseen soveltuvaa suihkupuhdistusmenetelmää. Kapselointiin käytetään esimerkiksi ARDEX EP 2000 Höyrynsulkua tuoteselosteen ohjeiden mukaisesti. Viimeiseen tuoreeseen käsittelykerrokseen lattiapinnoilla sirotellaan hienoa
hiekkaa jatkotartunnaksi reunatiivistykselle ja lattian tasoitukselle. Vaihtoehtoisesti
epoksin kovetuttua voidaan tehdä pohjustus ARDEX P 82 -pohjustusaineella. /11/
Kapselointiin voidaan käyttää myös UZIN PE 460 NEW -epoksihartsipohjustinta, joka on koostumukseltaan ja käsittelyominaisuuksiltaan hyvin samankaltainen kuin
Ardexin höyrynsulkuepoksi. Eräissä kohteissa on käytetty myös BASF Masterseal
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255 epoksilakkaa. Tuotteen levitysominaisuudet poikkeavat edellä mainituista johtuen todennäköisesti ohenteena käytetystä vedestä, jolloin epoksiin syntyy hyvin
helposti ilmakuplia. Tuotteella on myös haastavampaa aikaansaada tarvittava kerrospaksuus.
Rakenteiden liittymät sekä läpiviennit on tiivistettävä kapseloinnin jälkeen luvussa
4.5 Tiivistäminen kuvatulla tavalla.
Pintarakenteet voidaan valita melko vapaasti, kunhan kapselointikerrosta ei rikota
pintarakenteiden kiinnityksillä. Käytettäessä suuren diffuusiovastuksen omaavaa
muovipäällystettä, on tasoitekerroksen oltava riittävän paksu ja kuiva niin, että
päällysteen kiinnitysliiman sisältämä kosteus pääsee tasaantumaan riittävästi, eikä
riskiä päällysteen tai liiman vaurioitumisesta pääse syntymään.
4.6.2 Tiilipintojen kapselointikäsittely
Vanhan kalkkilaastilla muuratun ja öljyn kyllästämän tiiliseinän rappaaminen tai
betonointi sekä kapselointi epoksilla sisältävät merkittäviä riskejä. Tartunta alustaan on erittäin heikko ja rappaus tai betonointi tulee todennäköisesti irtoamaan
alustastaan ainakin öljyn kyllästämillä alueilla. Ajan kuluessa tiilirakenteessa olevat
öljy-yhdisteet kulkeutuvat myös rappaus- tai betonikerrokseen. Ruiskubetoni on
materiaalina itsessään tiiviimpää kuin rappauslaastit.
Kapselointiin käytettävä epoksi on erittäin kovaa aiheuttaen alustaan kohdistuvia
jännityksiä. Pehmeämpi rappaus pysyy todennäköisemmin kiinni tiilimuurauksessa,
ainakin sen puhtaammissa yläosissa, mutta riskinä on epoksin irtoaminen rappauksesta. Kuituvahvistettu ruiskubetoni irtoaa suuremmalla todennäköisyydellä
tiilimuurista, mutta tarjoaa lujemman alustan kapselointiepoksille. Molemmissa
vaihtoehdoissa on hyväksyttävä rappaus- ja betonikerroksen irtoaminen alustastaan ja sen aiheuttamat ongelmat. Rakenne on 'kopo' ja se halkeilee helposti. Koska epoksilla ei ole silloituskykyä, haitta-aineet pääsevät tällöin kulkeutumaan halkeamien kautta sisäilmaan. Suurien yhtenäisten seinäpintojen hallitsemattoman
halkeilun vähentämiseksi on rakenteeseen suunniteltava liikuntasaumoja, joiden
on oltava kaasutiiviitä.
Paksut rappauskerrokset poistetaan piikkauskoneella varoen vahingoittamasta
alustaa. Jäävä rapattu ja maalattu seinäpinta puhdistetaan puhtaalle tiilipinnalle
vesihiekkapuhalluksella tms. soveltuvalla menetelmällä. Tavoitteena on poistaa
kaikki irtonainen aines sekä parantaa rappaus- tai ruiskubetonointikerroksen tartuntaa. Puretut rappauskerrokset sekä pesuliete ja -vesi sisältävät haitta-aineita,
joten ne tulee kerätä talteen ja toimittaa asianmukaisesti käsiteltäväksi.
Puhdistamisen jälkeen seinässä olevat halkeamat sekä muut vauriot on korjattava
kohteen rakennesuunnittelijan antamien ohjeiden mukaan. Tiilimuurauksen saumojen vähäisiä halkeamia avataan hiukan piikkaamalla.
Puhdistettuun alustaan kiinnitetään mekaanisesti kuumasinkitty rappausverkko.
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Seinäpinta rapataan kalkkilaastilla tai betonoidaan ruiskubetonilla. Mikäli seinän alkuperäinen muurauslaasti on kalkkisementtilaastia, voidaan myös rappaamisessa
käyttää kalkkisementtilaasteja ja kolmikerrosrappausta. Rappauslaastin tartunta
erityisesti seinän alaosien öljyisiin osiin on hyvin heikko, joten rappauskerroksen
on oltava riittävän paksu ja luja kestääkseen halkeilematta irtoamisen alustasta.
Lisäksi on varmistettava, että rappauslaasti on riittävän lujaa kestäen epoksin aiheuttamat jännitykset. Rappaustyössä on noudatettava tuotevalmistajan sekä mm.
Ratu-korteissa annettuja ohjeita /12, 13/.
Mikäli päädytään käyttämään ruiskubetonointia, käytetään esimerkiksi Insinööritoimisto Sulin Oy:n Solbruk T -laastia. Ensin ruiskutetaan tartuntakerros ja sen jälkeen 20…25 mm ruiskubetonikerros, joka hierretään haluttuun sileyteen. Betonointikerroksen kovetuttua noin 3…4 viikkoa tehdään kapselointikerros. Työssä on
noudatettava tuotevalmistajan antamia ohjeita.
Kapselointikerros, esimerkiksi Ardex EP 2000 Höyrynsulkuepoksi, levitetään rapattuun tai ruiskubetonoituun pintaan telaamalla pitkäkarvaisella maalaustelalla. Vaaditun kerrospaksuuden saavuttamiseksi tarvitaan todennäköisesti useita telauskertoja. Suositeltavaa on tehdä ensin mallityökorjaus, jossa työmenetelmää kokeillaan ja sovitetaan kyseisen kohteen vaatimuksia vastaavaksi.
Pintarakenteet tehdään arkkitehdin ohjeiden mukaan. Kapselointiepoksin sijaitessa
seinärakenteen sisäpinnassa, seinäpintaan ei voida tehdä mitään kiinnityksiä, jotka
edellyttävät kapseloinnin rikkomista. Muutoin riskinä on haitta-aineiden kulkeutuminen sisäilmaan.
4.6.3 Rakenteellinen kapselointi ja tuuletus
Haitta-aineita sisältävän rakenteen pintaan tehtävien kapselointikäsittelyn sisältämien merkittävien riskien vuoksi suositellaan myös muiden vaihtoehtojen harkitsemista. Suositeltavin menetelmä on erillisen tuuletusraollisen verhousrakenteen
tekeminen.
Seinien sisäpuolinen verhous voidaan tehdä joko levy- tai tiilirakenteisena. Olevan
rakenteen ja uuden verhousrakenteen välinen tila tuuletetaan koneellisesti haittaaineiden pääsyn estämiseksi sisäilmaan. Verhousrakenne voidaan vapaasti pinnoittaa halutulla pintarakenteella ja siihen voidaan myös tehdä pintarakenteiden vaatimia kiinnityksiä.
Lattiapintojen tuulettamiseen on markkinoilla olemassa useita eritasoisia valmiita
ratkaisuja. Näistä kevein on noin yhden millimetrin urituksella varustetun kumimaton asentaminen lattian pintamateriaalin alle. Järjestelmän vaatima korvausilma
otetaan tuuletettavan tilan huoneilmasta ja imetään kokoojakanavasta pienehköllä
putkella koneellisesti. Lattian pintamateriaalina käytetään yleensä muovimattoa,
laminaattia tai parkettia.
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Hiukan raskaammassa järjestelmässä käytetään ohutta nystyröityä muovilevyä,
jolla aikaansaadaan noin 6…7 mm ilmatila. Järjestelmän toimintaperiaate on edellä
kuvatun kaltainen, mutta ilmamäärät ovat jonkin verran suurempia. Nystyrälevyn
päälle tulevat lattian pintarakenteet ja -materiaalit voidaan valita melko vapaasti.
Molempien järjestelmien ongelmana on huonetilasta otettavan korvausilman sisältämien epäpuhtauksien kulkeutuminen tuuletustilaan. Ajan kuluessa ilmavirtaus
heikkenee tai estyy kokonaan. Lisäksi epäpuhtaudet voivat tarjota kasvualustan
mikrobeille. Järjestelmä vaatii toimiakseen koneellisen poistoilmajärjestelmän, jonka on oltava toiminnassa koko ajan. Myös korvausilmaventtiilien suodattimet vaativat säännöllistä huoltoa.

4.7

Muita menetelmiä

Erityisesti vanhoissa tiilirunkoisissa rakennuksissa, joissa on puurakenteiset ala- ja
välipohjat, esiintyy lahottajasieniä. Korjausperiaatteena on, että kaikki löydetty
lattiasienirihmasto poistetaan purkamalla sekä puurakenteet, että tiilirakennetta
riittävässä laajuudessa. Muiden sienilajien esiintymissä riittää pintarihmaston poisto.
Vanhat tiilirunkoiset rakennukset ovat pääsääntöisesti suojeltuja, joten korjausperiaatteista on aina neuvoteltava tapauskohtaisesti museoviraston edustajien kanssa. Suojellusta rakenteesta purettuja tiiliä on mahdollista lämpökäsitellä purkamisen ja tiilien mekaanisen puhdistamisen jälkeen, jolloin niiden uudelleen käyttöä
voidaan harkita.

5. PINTOJEN KEMIALLISET KÄSITTELYT
5.1

Hajunpoisto

Mekaanisesta pintakerroksen poistamisesta ja pinnan huolellisesta puhdistamisesta
huolimatta rakenteeseen voi jäädä hajuja. Paksumpi pintakerroksen poistaminen
yleensä vähentää hajuja. Hajujen poistumista rakenteista voidaan tehostaa lämmityksellä ja tilan tuuletuksella. Rakennusmateriaaliin sitoutuneiden kaasumaisten
yhdisteiden poistuminen materiaalista on kuitenkin hidasta. Tehostetun lämmityksen ja tuuletuksen aikajakso on yleensä noin 2-3 viikkoa, jonka jälkeen arvioidaan,
tarvitaanko muita lisätoimia. Hajujen poistumista voidaan tehostaa erityistapauksissa myös desinfiointikäsittelyillä. Näihin liittyy kuitenkin samat ongelmat kuin
kemikaalien käyttöön yleensä (katso luku 5.2). /14/
Mahdollinen kemiallinen käsittely, jota voidaan erityistapauksissa harkita, on 8…12
-prosenttisen vetyperoksidiliuoksen käyttö suihkuttamalla sitä säilytettävän rakenteen pinnoille. Tällöin on huomioitava, että vetyperoksidi on voimakkaasti hapettavaa. Lisäksi on huolehdittava henkilökohtaisen suojavaatetuksen ja -välineiden
käytöstä sekä riittävästä tuuletuksesta. Rakenteelle on varattava riittävä kuivu-
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misaika huomioiden ympäristön olosuhteet, muun muassa lämpötila (katso luku
5.2).

5.2

Desinfiointi

Desinfiointiaineilla tarkoitetaan aineita, joiden tarkoituksena on tappaa mikrobeja.
Kaikki yleisdesinfiointiaineet ovat biosideja. Biosidit ovat kemiallisia aineita, valmisteita tai pieneliöitä, joiden tarkoitus on tuhota, torjua tai tehdä haitattomaksi
haitallisia eliöitä, estää niiden vaikutusta tai rajoittaa niiden esiintymistä ja niitä
koskee EU:n biosidilainsäädäntö. Desinfiointiaineista ja -menetelmistä sekä niiden
terveysvaikutuksista ihmisiin on saatavilla toistaiseksi rajoitetusti puolueetonta
tutkimustietoa. Desinfiointiaineet aiheuttavat yleensä ainakin limakalvojen- ja
hengitysteiden ärsytystä. Tästä syystä rakenteiden puhdistaminen ja rakenteissa
olevien epäpuhtauksien hallinta tulisi yleensä toteuttaa käyttämättä desinfiointiaineita. /14/
Korjaustoimiin liittyvää mekaanista puhdistusta voidaan perustellusta syystä tehostaa desinfiointikäsittelyn avulla. Syy voi olla esimerkiksi hajuhaitan vähentäminen tai elinkykyisen mikrobin tappaminen niiltä osin kuin sitä ei ole voitu mekaanisella puhdistuksella poistaa esimerkiksi viemärivaurioiden korjaamisen yhteydessä.
Desinfiointikäsittely tulisi kohdistaa vain desinfioitaviin pintoihin mahdollisen kemikaalijäämän vähentämiseksi. /14/
Desinfiointikäsittely ei yksinään poista mikrobeja, mikrobien kappaleita, itiöitä tai
kaikkia kemiallisia yhdisteitä vaan ne jäävät materiaaliin, pinnoille ja ilmaan muodostaen näin mahdollisen epäpuhtauslähteen myös jatkossa. Sisäpinnoissa ja paikoissa, joista voi olla yhteys sisäilmaan, kemialliseen käsittelyyn tulisi käyttää vain
sellaisia tuotteita, joista ei jää käsiteltäville pinnoille kemikaalijäämiä. Ennen desinfioitujen pintojen maalaamista tai muuta jatkokäsittelyä tulee huolehtia riittävästä
varoajasta ja tuulettumisesta, jotta kemialliset reaktiot loppuvat ja niiden lopputuotteet ovat poistuneet sisäilmasta. Varoajat ovat valmiste- ja työmenetelmäkohtaisia ja vaihtelevat hyvissäkin olosuhteissa joistakin vuorokausista useampiin viikkoihin. /14/
Kaupalliset desinfiointiaineet koostuvat yleensä useammasta tehoaineesta. Suunnittelijan on varmistuttava siitä, ettei yksikään tehoaineista tai niiden yhdistelmistä
aiheutua haitallisia jäämiä rakenteisiin. Siksi desinfiointiaineiden käyttöä tulee harkita tarkkaan ja ne tulee tuntea hyvin. Väärillä desinfiointikäsittelyillä tai työmenetelmillä voidaan aiheuttaa terveysvaaraa tiloissa tai ympäristössä työskenteleville
niin käsittelyn aikana kuin myös käsitellyn tilan myöhemmän käytön aikana. Herkistyneet asukkaat tai tilankäyttäjät saattavat reagoida voimakkaasti paitsi rakennuksessa esiintyviin mikrobeihin ja niiden aineenvaihduntatuotteisiin, mutta myös
niitä tuhoaviin kemikaaleihin. /14, 16/
Suoraan homehtuneeseen rakenteeseen käytettynä desinfiointiaineet voivat jopa
lisätä rakenteessa olevien mikrobien mikrobitoksiinien tuotantoa ja muuttaa
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mikrobistoa haitallisemmaksi /15/. Lisäksi rakenteille voi syntyä vaikeasti korjattavia kemiallisia vaurioita. /14/
Mikäli päädytään käyttämään biosidisia aineita, huomioitavia seikkoja ovat esimerkiksi:
·
·
·
·
·

·
·
·
·

onko aine sopiva sisäkäyttöön, vai tarkoitettu ainoastaan ulkokäyttöön
kontaktiajan ja levitystavan tulee olla ohjeen mukainen
miten aine tehoaa poistettaviin/tuhottaviin organismeihin
aineen konsentraation eli väkevyyden tulee olla oikea, eli aine laimennetaan
valmistajan ohjeen mukaisesti.
pintojen mekaaninen puhdistus ja mahdollinen pesu ennen desinfiointia on
välttämätöntä; läsnä oleva orgaaninen aines, lika ja pöly vaikuttavat heikentävästi usean vaikuttavan aineen tehoon
lämpötila
kemikaalijäämät ovat mahdollisia tietyissä vaikuttavissa aineissa
käyttäjien turvallisuus; onko aine kuluttaja vai ammattikäyttöön
ympäristönäkökulmat ja kustannukset /16/.

Desinfiointikäsittelyihin liittyvien erityispiirteiden ja suoranaisen hengenvaaran
vuoksi desinfiointikäsittelyt tulisi toteuttaa AINA desinfiointikäsittelyihin liittyvän
koulutuksen saaneen erikoisammattilaisen toimesta. /14/
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ei suosittele biosidien käyttöä/17/.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkimusprofessori Hannu Komulainen on käsitellyt kriittisesti desinfiointiaineiden terveysriskejä esityksessään Itä-Suomen yliopiston ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen järjestämillä Valtakunnallisilla 34.
ympäristöterveyspäivillä. /18/
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1.

JOHDANTO
Tämä ohje on laadittu osana Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n organisoimaa Terve Tila –hanketta, johon ovat osallistuneet lisäksi Jykes Kiinteistöt Oy, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, Keski-Suomen
sairaanhoitopiiri sekä Jyväskylän kaupungin tilapalvelu kiinteistönomistajien edustajina.
Hankkeen tavoitteena on ollut laatia yhtenäinen toimintamalli uudisrakentamiseen sekä erityisesti
vanhojen kiinteistöjen korjausrakentamiseen. Toimintamallin tavoitteena on edesauttaa korjaushankkeiden onnistumista, varsinkin sisäilmaongelmaisissa kohteissa. Toimintamallissa on korostettu
rakentamisen puhtaudenhallintaa, joka on huomioitu muun muassa Valtionneuvoston asetuksessa
205/26.3.2009. Asetuksessa on kirjattu velvoitteet vähentää työmaalla työskentelevien henkilöiden
altistusta epäpuhtauksille, kuten rakennuspölylle. Koneellinen pölynhallinta ja osastointimenetelmät
ovat oleellinen osa epäpuhtauksien vähentämisessä ja tämä asiakirja on laadittu vastaamaan muun
muassa VNa 205/2009 vaatimuksiin.
Ohjeen tavoitteena on antaa yleiset ohjeet rakennustyönaikaisesta tilojen osastoinnista sekä koneellisesta pölynhallinnasta. Ohje käsittää ainoastaan normaaliin purkuun ja rakentamiseen liittyvät työvaiheet. Haitta-ainepurkuihin, kuten mikrobi- ja asbestipurkuihin, liittyvät osastoinnit ja pölynhallinnan ohjeet on käsitelty purkutöitä koskevissa Ratu –korteissa, eikä näitä vaiheita ole tässä ohjeessa
käsitelty.
Jokaiseen rakennuskohteeseen tulee erikseen laatia tarkemmat ohjeet osastoinnista ja koneiden mitoituksesta. Kohdekohtaisessa ohjeessa tulee käsitellä aina kohteen erityiset vaatimukset.
Asiakirjan on laatinut PTS-Kiinteistötekniikka Oy yhteistyössä LVI-Insinööritoimisto Mittatyö Timo Holopainen Ky:n ja Ramboll Finland Oy:n kanssa. Asiakirjan sisältö perustuu pääasiassa PTSKiinteistötekniikka Oy:n henkilöstön kokemukseen koneellisen pölynhallinnan toteutuksesta sekä yrityksen teettämiin opinnäytetöihin.
Tässä asiakirjassa mainitut materiaalien ja laitteiden valmistajat tai heidän tuotemerkkinsä ovat esimerkkejä. Toteutuksessa voidaan käyttää materiaaleja ja laitteita, joiden tekniset ominaisuudet ovat
esimerkeissä mainittuja vastaavat.
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Käsitteistöä
Alipaine
Alipaineistuslaitteisto

Tarkoittaa korjauskohteen pienempää painetta verrattuna ympäröivien tilojen
paineeseen.
Kone, joka siirtää riittävän määrän ilmaa pois tilasta luoden alipaineen.

Koneellinen pölynhallinta
Tilan sisäilman olosuhteen hallintaa alipaineistuslaitteistolla ja / tai kohdepoistolla tai imurilla.
HEPA-suodatin

Erittäin korkean erotteluasteen omaava suodatin

Kohdepoisto

Pöly poistetaan työkohteen välittömästä läheisyydestä ja näin estetään sen leviäminen tilaan.

Korvausilma

Osastoinnin läpi tuleva hallittu, puhdas ilmamäärä, jolla korvataan tilasta poistettua ilmaa.

Osastointi

Tilojen rajaaminen pienempiin, erillisiin osastoihin

Jäteilma

Alipaineistajan kautta poistuva suodatettu ilma, joka johdetaan ulko- tai sisäilmaan mahdollisuuksien mukaisesti.

Pöly

Pöly koostuu kiinteistä, erittäin pienistä ainehiukkasista, jotka leijailevat ilmassa ja laskeutuvat hitaasti.

Suodatin

Poistaa ilmasta epäpuhtauksia.

Tuulikaappi

Suojarakenne osastojen välisen kulkuaukon edessä, joka estää pölyn leviämistä tilojen välillä.

Sulkuosasto

Osastoitavien rakennusosien väliin kahdella osastoivalla seinärakenteella toteutettu osasto, johon on asennettu alipaineistuslaitteisto.

5

2.

OSASTOINTI
Työmaan pölynhallinnan oleellinen osa on työalueen osastointi pienempiin osastoihin, jotta pölyn leviämistä voidaan estää. Osastot tulee mitoittaa siten, että niiden koneellinen pölynhallinta on toteutettavissa luotettavasti. Mikäli osastointien tiiveys on puutteellinen tai osastot ovat liian laajoja, ei
alipaineistus onnistu.
Jäljempänä on kuvattu rakenneratkaisuja sekä osastoinnin tavoitteita.

2.1.

Osastointi käytössä olevassa rakennuksessa
Työskenneltäessä kohteessa, jossa osa rakennusta on käytössä urakka-aikana, tulee osastointiin
kiinnittää erityistä huomiota. Osastoinnissa tulee ensisijaisesti hyödyntää olemassa olevia rakenteita, kuten väliseiniä ja niiden ovia. Kiinteät seinärakenteet ovat luotettavampia osastoinneissa
kuin väliaikaiset osastoivat rakenteet. Olemassa olevien rakenteidenkin tiiveys tulee kuitenkin
tarkastaa. Mikäli rakenteiden tiiveydessä havaitaan puutteita, tulee rakenteet tiivistää soveltuvaa
menetelmää käyttäen.
Kun olemassa olevat rakenteet eivät ole tarkoituksenmukaisia osaston muodostamiseen tai niiden tiivistyksillä ei saada luotua toimivaa osastointia, tulee käyttää erikseen rakennettavia suojaseiniä.

2.1.1.

Läpiviennit ja aukot osaston rajalla
Ennen töiden aloittamista osastoa rajaavien rakenteiden läpi menevät ilmanvaihto- ja putkiosat
tulee purkaa pois ja jäävät osat tulpata siten, ettei kanavien kautta pääse leviämään pölyä. Mikäli
talotekniikkaosat poistetaan kokonaan käytöstä, ne on suositeltavaa purkaa pois kokonaan osastoivasta rakenteesta. Kanavien ja putkien purkamisen jälkeen rakenteeseen jäävät läpivientireiät
tulee sulkea, esimerkiksi kipsi-mineraalivilla-kipsi rakenteella, jonka levyt tiivistetään rakenteeseen elastisella massalla tai talotiivisteellä. Mikäli seinä on paloa osastoiva, tulee läpivientien
aukkojen suojauksen täyttää muuta rakennetta vastaavat vaatimukset. Palo-osastointiin liittyvät
rakenteelliset ohjeet tulee aina selvittää hankkeen rakennesuunnittelijalta.
Kaikki rakenteiden liittymäkohdat (kattojen ja seinien liitokset, yms.) tulee tarkastaa silmämääräisesti ja tarvittaessa tiivistää käyttäen elastista massaa. Suuremmat raot rakenteissa, esimerkiksi
tiilimuurattujen väliseinien ja holvirakenteiden väliset liittymät, tulee tarkastaa ja arvioida tiivistysmenetelmä erikseen, koska tiivistettävä rako voi olla haasteellinen tiivistettäväksi kittaamalla.
Tällaisten rakenneliitosten tiivistykseen voidaan käyttää esimerkiksi itseliimautuvaa butyylisaumanauhaa, kuten codex BST 75.
Kulkua osastoivan rakenteen läpi tulee rajoittaa. Jos rakennuksessa on hätäpoistumisteitä, joiden
kautta on esimerkiksi tulipalotilanteessa päästävä kulkemaan, merkitään nämä reitit erikseen ja
rajoitetaan kulku siten, ettei osastoitavalla alueella kuljeta kuin hätätilanteessa.
Mikäli mahdollista, kulku ohjataan kokonaan muita reittejä pitkin työskentelyalueella. Jos osastoivan rakenteen läpi on pakko järjestää kulku, rajataan reitit yhteen. Kulkemisen rajoittamiseksi
raja-alueella olevat kulkuaukot (ovet, väliseinäikkunat, yms.) suljetaan ensisijaisesti omilla rakenteillaan. Esimerkiksi oviaukoissa suljetaan ovi ja poistetaan helat ovet avaamisen estämiseksi. Ovi-
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levyn saumat karmiin tiivistetään teippaamalla liittymärakenteet suojaukseen soveltuvalla teipillä, esimerkiksi Stokvis ST suojausteipillä (mikäli rakenne tullaan myöhemmin korjaamaan, voidaan
käyttää myös pintoja särkeviä teippejä, kuten esimerkiksi Rakonor Sitko -höyrynsulkuteippi) molemmin puolin ovilevyä.
Tämän jälkeen oviaukon molemmille puolille asennetaan muovitus, joka suojaa koko oviaukon.
Riippuen suojauksen kestosta, muovi voidaan asentaa joko teippaamalla tai rimoittamalla ja mekaanisin kiinnikkein. Muovi tulee ulottaa karmirakenteen ulkopuolelle siten, että ovi karmeineen
on muovin peitossa kokonaan. Käytettävän muovin tulee olla ns. rakennusmuovia, jonka minimipaksuus on vähintään 0,2 millimetriä.
Rakenteen tiiveyden tarkastamiseksi työalueelle tulee rajapinnan läheisyyteen asentaa alipaineistuslaitteisto, jotta tiloihin saadaan aikaiseksi ilmavirtaus käytöstä olevista tiloista työalueelle päin.
Tämän jälkeen rakenneliittymät ja läpiviennit tulee tarkastaa merkkisavuin, jotta voidaan varmistua siitä, että rakenteen läpi ei virtaa ilmaa.
Mikäli osastoitavissa tiloissa on alakattorakenteita, tulee ne purkaa osastoivan seinän kohdalta siten, että osastoiva seinärakenne saadaan liitettyä luotettavasti alakaton yläpuoliseen holvirakenteeseen. Osastoivaa rakennetta ei saada tehtyä luotettavasti alakaton alapintaan ja tällöin alakaton yläpuolella muodostuu ilmavuotoreittejä.
2.1.2.

Sulkuosasto
Mikäli rakennetta ei tiivistämällä saada luotettavasti riittävän tiiviiksi, tulee alueiden rajalle rakentaa väliaikainen sulkuosasto suojaseinin varsinaisen seinärakenteen lisäksi. Suojaseinä rakennetaan vähintään noin puolen metrin etäisyydelle osastoivasta rakenteesta käytössä olevien tilojen puolelle. Seinärakenteena voidaan rakentaa esimerkiksi rakennusmuovista ja puurimoista
pingottamalla.
Suojaseinän ja osastoivan seinärakenteen väliseen sulkuosastotilaan asennetaan alipaineistuslaitteisto, joka poistaa ilmaa seinien välistä. Koneen kapasiteetin tulee olla vähintään kaksi kertaa
suurempi kuin osaston tilavuus. Esim. 50 kuutiometrin tilavuuteen tulee asentaa kone, joka kykenee poistamaan yli 100 kuutiometriä ilmaa tunnissa. Koneen riittävyys voidaan todeta merkkisavulla kokeilemalla. Ilmavirtauksen tulee olla käytössä olevalta alueelta rajapinnan sulkuosaston
sisään ja osastosta työskentelyalueelle. Jäteilma tulee ohjata joko suoraan ulos rakennuksesta tai
työskentelyalueelle. Kun jäteilma ohjataan työskentelyalueelle, tulee koneessa käyttää karkeaa
suodatinta sekä hienoa suodatinta.
Osasto on syytä rakentaa siten, ettei siihen erikseen ohjata korvausilmaa työskentelyalueelta tai
käytössä olevalta alueelta, vaan osastoinnin toimivuus perustuu siihen, että mahdollisten tiivistysten pettämisten yhteydessä osastoon leviävät epäpuhtaudet virtaavat luotettavasti alipaineistuslaitteen kautta pois.
Osastoon asennettua alipaineistuslaitetta ei saa ylimitoittaa siten, että se vetää työskentelyalueelta ilmaa osaston sisään. Työskentelyalueella osaston rajapinnan läheisyydessä tulee olla alipaineistuslaite, joka poistaa rajapinnan tilavuuden ilmaa niin usein, että ilmavirtaus on sulkutilaan asennetusta koneesta riippumatta työskentelyalueelle päin. Sulkuosastoon asennetun alipainekoneistuslaitteen tulee olla asennettu siten, että sen virranlähdettä ei pystytä irrottamaan,
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esimerkiksi kytkemällä laite virtaan suljetussa jakorasiassa käytössä olevalla puolella. Koneen
toimivuus tulee tarkastaa päivittäin työn alkaessa.
2.1.3.

Tuulikaappirakenne
Mikäli työskentelyalueelle joudutaan kulkemaan käytössä olevan alueen läpi, tulee kulkuovelle
rakentaa tuulikaappirakenne. Tuulikaapin leveys ja korkeus tulee olla vähintään puoli metriä kulkuovea leveämpi, jotta tuulikaapin osastoivat rakenteet saadaan kiinnitettyä luotettavasti osastoivaan rakenteeseen. Osastoivan tuulikaapin tulee olla vähintään kolme metriä pitkä. Tuulikaapin oven tulee olla itsestään sulkeutuva, esimerkiksi painolla varustettu rakennusmuovinen ovi,
joka painuu kiinni kulkemisen yhteydessä.
Tuulikaappirakenteeseen tulee asentaa alipaineistuslaitteisto, joka poistaa tuulikaapin tilavuuden
ilmaa vähintään kerran tunnissa. Koneen mitoitus tulee olla sellainen, että ilmavirtauksia ei muodostu työskentelyalueelta tuulikaappiin tai siitä käytössä olevalle alueelle. Koneen päälle kytkentä
tulee olla tehty siten, että ilma osastosta ohjataan työskentelyalueelle. Koneen virta tulee ottaa
lähteestä, jota ei pystytä purkamaan ilman sähköasennuksia, kuten esimerkiksi suljetusta jakorasiasta.
Tuulikaapin sisään tulee asentaa vaihtomatto, jonka lian pysäytyskyky on riittävän hyvä. Matto
tulee tarvittaessa imuroida päivittäin. Matto tulee vaihtaa riittävän usein, jotta maton lian pysäytyskyky pysyy riittävän hyvänä. Työskentelyalueen puolelle tulee asentaa ruohomatto, jotta työskentelyalueelta ei kulkeudu jalkineiden mukana suurempaa likaa tuulikaappiin ja sitä kautta käytössä olevalle alueelle. Käytettäviä mattoja on käsitelty tarkemmin kohdassa 2.3.3.
Ensisijaisesti kulkeminen työskentelyalueelle tulee pyrkiä kuitenkin järjestämään suoraan ulkoa,
eikä käytössä olevien tilojen läpi.

2.2.

Osastointi työskentelyalueilla
Työskentelyalueilla tilojen osastointia tulee tehdä työvaiheisiin sovittaen. Esimerkiksi ilmanvaihdon asennusalueet tulee olla osastoitu erityisellä huolella erilleen muista tiloista, jotta asennusalueen puhtaus ja pölyttömyys saadaan taattua. Oikein suunnitelluilla ja toteutetuilla osastoilla
koneellisen pölynhallinnan toimintaa pystytään tehostamaan ja osastoinnit käytännössä ovat koneellisen pölynhallinnan elinehto.
Osastojen koko tulee mitoittaa siten, että käytettävissä olevan alipaineistuskaluston kapasiteetti
pystyy vaihtamaan alueiden tilavuuden riittävän useaan kertaan. Osastojen koko on suositeltavaa
mitoittaa siten, että yksi alipaineistuslaitteisto osastoa kohden riittää.
Osastointeihin voidaan työskentelyalueella mahdollisuuksien mukaan käyttää olemassa olevia väliseiniä ja muita rakenneosia. Mikäli olemassa olevilla rakenteilla ei saada tiloja rajattua sopivan
kokoisiksi osastoiksi, tulee aluetta rajata suojaseinin. Suojaseinien toteutustapa tulee päättää sen
mukaisesti, miten pitkään osastoivan rakenteen tulee kestää työmaalla ja onko osastoivan rakenteen kestettävä mekaanisia rasituksia vai pelkästään rajattava ilmavirtauksia tilojen välillä.

8

2.3.

Osastoivat rakenteet
Tässä asiakirjassa osastoivilla rakenteilla tarkoitetaan ensisijaisesti väliaikaisesti rakennettavia
suojaseiniä, joilla työskentelyaluetta jaetaan erilaisiin osastoihin. Ensisijaisesti kaikissa tiloissa tulee hyödyntää olemassa olevia rakenteita, mikäli niitä on olemassa. Jäljempänä on annettu ohjeita erilaisten osastoivien rakenteiden toteuttamisesta.
Kaikkien osastoivien rakenteiden tiiveyden tarkastamiseksi tulee suorittaa merkkisavuilla tiiveyskokeet, kun osaston alipaineistuslaitteisto on asennettu. Mikäli osastoivassa rakenteessa havaitaan vuotoja savulla, tulee tiivistyksiä korjata.

2.3.1.

Seinärakenteet
Käytettävän seinärakenteen valinnassa tulee huomioida aikajakso, jolle seinärakenne toteutetaan. Alla on erilaisia aikajaksoja ja niille sopivia seinärakenteita.
1 – 2 viikkoa
Lyhytkestoiseen käyttöön soveltuu hyvin osastoinniksi rakennusmuovi, joka on pingotettu lattiasta kattoon. Pingotus voidaan toteuttaa joko valmiilla järjestelmävarsilla, joissa on teleskooppisesti kiilattavat rakenteet tai kiilaamalla muovit puurimoilla (20 x 50 mm). Muovin ylä- ja alapäät tulee kääntää puuriman (20 x 50 mm) ympäri.
Katto- ja lattiapintoihin kiilattujen rimojen ja rakennepintojen liittymä tulee tiivistää teippaamalla
rajapinta molemmin puolin rimaa teipillä, joka soveltuu suojaukseen. Muovin liittymät seinärakenteisiin tulee tiivistää teippaamalla muovi tiiviisti kiinni rakenteeseen.
Muoviseinän heikkous on huono mekaanisen rasituksen kesto. Tästä johtuen muoviseinin tehdyn
osastoinnin kunto tulee tarkastaa päivittäin ja puutteet suojauksessa tulee korjata. Erityisesti
teippauksien tartunnat rakenteisiin tulee tarkastaa, sillä teippaukset ovat heikoin osa rakenteen
toimivuudessa.
2 viikosta 6 kuukauteen
Pidempi aikaista suojaseinää tarvittaessa seinärunko ja sen kiinnittäminen tulee toteuttaa kestävämmin rakentein. Rungoksi on suositeltavaa käyttää puista väliseinärunkoa 66 mm, joka kiinnitetään mekaanisin kiinnikkein katto-, seinä- ja lattiarakenteisiin.
Rakennusmuovi käännetään rungon rakenteita vasten tulevien puiden ympäri ja puun rakenteen
väliin asennetaan talotiiviste. Rungon puut asennetaan mekaanisin kiinnikkein rakenteisiin siten,
että talotiiviste tiivistää liittymärakenteen. Rakenneliittymä tiivistetään vielä elastisella massalla.
Rakennusmuovinen osa ulotetaan lattiasta kattoon. Muovin suojaamiseksi seinärakenteen alaosaan asennetaan 8 millimetrin vahvuinen vanerilevy. Levytyksen korkeus lattiasta tulee olla
1200 millimetriä, jolloin muovi ei rispaannu alaosastaan ja seinämä suojaa osastojen rajapintaa
mekaanisilta vaurioilta.
6 kuukautta tai pidemmät suojausjaksot
Pitkäkestoisilla työmailla, joissa joudutaan käyttämään erikseen rakennettavia osastoivia suojaseiniä, tulee mieluiten käyttää rakenneratkaisuja, jotka vastaavat kevytrakenteisia väliseiniä,
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joita käytetään normaalissa rakentamisessa. Esimerkiksi rakenne voidaan toteuttaa kipsilevyseinänä.
Seinän ala- ja yläohjauspuut sekä risteäviin seinärakenteisiin kiinnitettävä pystyrunkojen puut
kiinnitetään mekaanisin kiinnikkein rakenteisiin. Puun ja rakennepinnan väliin tulee asentaa talotiiviste, jonka lisäksi puun ja rakennepinnan rajapinta tiivistetään elastisella massa.
Runkopuuna on suositeltavaa käyttää vähintään 66 mm puurunkoa, jonka runkojako k on 600
mm tai vähemmän. Seinä tulee levyttää molemmin puolin erikoiskovalla kipsilevyllä. Mikäli rakenteen tulee täyttää paloteknisiä tai ääniteknisiä vaatimuksia, tulee seinärakenne eristää käyttäen mineraalivillaa, esimerkiksi Paroc eXtra.
Tämän kaltaiset seinärakenteet soveltuvat hyvin sellaisille alueiden rajoille, joissa on tarve eristää
käytössä oleva alue urakka-alueesta. Kiinteillä väliseinärakenteilla voidaan tarvittaessa eristää
työmaan alueen äänet sekä suojata urakkaraja-alue paloltakin.
Pitkäaikaisempien suojaseinärakenteiden suunnittelu tulee tarvittaessa ohjata kohteesta vastaavan rakennesuunnittelijan tehtäväksi. Tällaisia rakenteita tarvittaessa tulee arvioida mahdollisuus
käyttää kohteen lopullisia väliseiniä osastointiin ja mahdollisuuksien mukaan toteuttaa ne mahdollisimman nopeasti kustannusten vähentämiseksi.
2.3.2.

Ovirakenteet
Kuten osastoivien seinien valinnassa, myös osastojen ovien valinnassa tulee huomioida osastoivan rakenteen käyttöaika. Koska oven rakenteet joutuvat rasitukselle ovesta tapahtuvan kulun aikana, tulee myös kulkutiheys arvioida ja valita ovi sen mukaisesti. Tiheään käytettävällä kulkureitillä pelkästä muovista tehty ovirakenne ei tule olemaan käyttöiältään pitkäikäinen ja vaatii usein
korjauksia, jolloin kiinteän ovirakenteen käyttäminen on järkevämpää.
Muoviovet
Muoviovet soveltuvat lyhytaikaisiin suojaseiniin, jotka niin ikään ovat muovista toteutettuja. Näiden ovien kauttakulkua tulee rajoittaa, jotta rakenne kestää paikoillaan. Muoviovet eivät kestä
sellaisilla kulkureiteillä, joissa on runsaasti kulkua.
Muoviovi voidaan toteuttaa joko tehdasvalmisteisena ovena, eli vetoketjuovena, joka liimataan
joko omalla liimateipillään muoviseen väliseinään tai teipataan esimerkiksi Rakonor Sitko – höyrynsulkuteipillä, joka on riittävän tiivis ja tarttuva muovien toisiinsa liittämiseen.
Tehdasvalmisteisten ovien sijaan voidaan käyttää myös rakennusmuovista paikan päällä rakennettua ovea. Tällöin ovi on suositeltavaa toteuttaa siten, että yläreunan kiinnittämistä varten
asennetaan seinän pystyrimoihin kiinni vaakarima, johon muovioven yläreuna kiinnitetään. Muovi katkaistaan siten, että se päättyy n. 20 mm korkeudelle lattiasta ja muovin alareunaan asennetaan rima 20 x 50 mm, joka vetää oven automaattisesti paikalleen ja suoraksi.
Oven kohdalla muoviseinään tehdään T-viilto, joka tehdään alaspäin. T-viillon vaakaviilto alhaalla
pitää jättää 200 mm kapeammaksi kuin oven muovilaskos ja pystyviilto niin ikään 400 mm lyhemmäksi kuin muovilaskoksen korkeus. Tällä tavoin muovilaskos peittää luotettavasti kulkuaukon.
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Kulkuaukkoon tulee jättää kynnykseksi noin 200 – 300 millimetriä ehjää muovia kynnykseksi, jotta
ei-toivotut ilmavirtaukset oviaukon alaosasta saadaan estettyä. Mikäli aukosta on säännöllisesti
kulkua, kynnys on syytä tukea puurimoin, jotta muovi pysyy muodossaan.
Kevyet, kiinteät ovet
Oviaukkoihin, joissa on runsaasti kulkua ja jotka on asennettu kiinteämmin toteutettuihin seinärakenteisiin, voidaan käyttää raskasrakenteisempia ovia, jotka kestävät paremmin käytössä kuin
muoviset ovet.
Kevyemmiksi, väliaikaiseksi tarkoitetut ovet voidaan toteuttaa esimerkiksi muovilaskoksilta.
Muovilaskokset asennetaan kolmanneksen päällekkäin. Laskosten pituus tulee mitoittaa siten, että niiden pituus on noin 30 - 50 millimetriä suurempi kuin aukon korkeus kiinnitykseen tarvittavan pituuden päälle, jolloin laskosten alapää sulkee aukon alapään. Käytettävän muovin vahvuus
on oltava niin suuri, että laskos sulkeutuu itsestään. Laskokset tulee limittää päällekkäin noin 30 50 mm, jolloin laskosten väliin ei jää rakoa.
Vaihtoehtoisesti oveksi voidaan asentaa rakennuslevystä rakennettu ovi (esim. 8 mm vanerilevystä), joka saranoidaan osastoivan seinän runkoon ja osastoivaan seinään rakennetaan oviaukko
karmeineen. Oven tulee olla itsestään sulkeutuva. Oven sulkeutumisen takaamiseksi levyyn voidaan asentaa esimerkiksi Habo 330 – ovijousi, joka vetää oven kiinni. Jousen asennukseen on
kiinnittää huomiota, ettei jousi kuoleennu tai irtoa käytössä.
Kiinteät väliovet
Kun osastoivan rakenteen kulkuaukko tulee olemaan käytössä pitkään, tulee ovirakenne toteuttaa esimerkiksi valmis laakaovea käyttäen, jolloin ovi voidaan tarvittaessa varustaa lukolla ja tiivistää ovilevyn ja karmin välistä. Ovet tulee varustaa kynnysrakenteella, joka estää ilmavirtaukset
ovilevyn alta. Kynnyksen on suositeltavaa olla laahusmallinen, esimerkiksi ovilevyn alalaitaan
kiinnitetty solukumikaista, joka on niin pitkä, että se taittuu riittävästi lattiapintaa vasten.
Valmiiden ovien vaihtoehtona voidaan käyttää paikan päällä oviaukon mukaan rakennettavia,
puurakenteisia ovia. Paikan päällä rakennettavat ovet ovat hyvä vaihtoehto silloin, kun käytettävä
oviaukko ei ole ns. standardimittainen. Tällaisia kulkuaukkoja voivat olla esimerkiksi laahausaukkoina käytettävät reitit.
Paikalla rakennettavien ovien rakenne voi olla suojaseinärakennetta vastaava, eli rakennuslevyvilla-rakennuslevy. Oven tiiveyden parantamiseksi ovilevyn reunoihin tulee asentaa esimerkiksi
solumuovista kaistat, jotka ulottuvat ovilevyltä noin 100 millimetriä karmien päälle. Ovilevyn alareunaan tulee niin ikään asentaa solumuovikaista, joka taittuu laahuksena lattiaa vasten ja tiivistää alaosan ovesta.
2.3.3.

Matot
Osastojen välisille kulkuaukoille tulee aina laittaa matot, jotka vähentävät irtolian kulkeutumista
tilojen välillä työntekijöiden jaloissa. Erityisen tärkeää mattojen käyttö on sellaisten osastojen rajalla, joissa on erilainen puhtausluokka. Esimerkiksi erilleen osastoidulle ilmanvaihdon asennusalueelle kulku tulee aina tapahtua mattojen yli osaston rajalla, jotta likaisemmilta alueilta ei kulkeudu pölyä ja irtolikaa asennusalueelle.
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Karkean lian irrottamiseen tulee käyttää muovisia ruohomattoja, jotka ovat karkeita pinnaltaan.
Nämä matot eivät kuitenkaan poista kosteutta tai hienoaineslikaa kenkien pohjista, joten tällaisten mattojen lisäksi kulkureiteille tulisi aina tuoda ns. vaihtomatto. Vaihtomatoista yleisin on nailonmatto, mutta suositeltavampaa olisi käyttää mikropuuvilla- tai supermattoa, joiden lian irrotuskyky on parempi.
Erityisesti ulkoalueilta sisälle kuljettaessa on tärkeää, että kulkuaukolla on sekä ruoho- että vaihtomatot, jotta karkea irtolika poistetaan jalkineista ennen vaihtomattoa, johon pyyhitään kosteus
ja hienojakoinen lika.
Sisätiloissa, rakennustyövaiheen huomioiden, olisi suositeltavaa käyttää osastojen välisillä kulkuaukoilla vaihtomattoja, koska rakennuspöly on pääsääntöisesti hienojakoista ja kulkeutuu helposti jalkineissa alueelta toiselle. Matto on syytä aina sijoittaa puhtaammaksi oletetun osaston puolelle heti oven eteen. Muutoin mattoon voi kulkeutua likaa tilasta niin paljon, ettei sen puhdistusteho jalkineisiin ole enää riittävä.
2.4.

Työskentelyalueella erityistä huomiota vaativat osastoinnit
Työskentelyyn käytettävällä alueella tulee huomioida, että kaikki osat rakennuksesta eivät välttämättä ole yhdenveroisia ja niiden pölynhallintaa ei voida toteuttaa yleisohjeita noudattaen,
vaan osastointi ja pölynhallinta tulee toteuttaa erikseen suunniteltuna. Tällaisia osastoja voivat
olla esimerkiksi työalueen sisälle jäävä, käytössä oleva tila tai ilmanvaihdon asennusalueet.
Käytössä olevia tiloja, jotka jäävät työalueelle, voivat olla esimerkiksi kiinteistön sähköpääkeskus,
puhelinrelehuoneet tai muut vastaavat tilat, jotka ovat kiinteistön toiminnan kannalta kriittistä
pitää puhtaina, pölyttöminä ja toimivina. Tällaisten tilojen osastointi tulee toteuttaa, kuten edellä
on kuvattu muiden toiminnassa olevien tilojen osastointia. Tällaiseen tilaan tulee lisäksi järjestää
erikseen alipaineistuslaitteisto, joka pitää tilaa selvästi ylipaineisena muihin tiloihin nähden. Ylipainetta tuottavan koneen suodatustaso tulee aina olla HEPA –luokiteltu, eli G3 esisuodatin +
H13 pääsuodatin, jotta ylipaineistukseen käytettävän ilman mukana tilaan ei kulkeudu hienojakoista pölyä, joka voi aiheuttaa tilassa olevalle tekniikalle toimintahäiriöitä.
Ilmanvaihdon asennusalueet on niin ikään suositeltavaa osastoida erilleen ja asentaa alipaineistuslaitteisto luomaan ylipainetta tilaan, jotta ympäröiviltä työskentelyalueilta ei pääse leviämään
asennuksen aikana tilaan pölyä. Ilmanvaihdon asennusaikana ylipainetta tuottavan alipaineistuslaitteiston suodatustasoksi riittää karkea suodatin G3 sekä pääsuodattimena F7, jolloin ilma vastaa normaalia, käytössä olevan rakennuksen tuloilman suodatustasoa.
Tällaisten erityisosastojen pölynhallinta ja osastointi tulee aina suunnitella erikseen, huomioiden
olemassa olevat rakenteet sekä työmaan työvaiheet, jotta toteutettavat järjestelmät ja osastointirakenteet saadaan ylläpidettyä mahdollisimman luotettavasti.

3.

KONEELLINEN PÖLYNHALLINTA
Koneellisella pölynhallinnalla tarkoitetaan tässä asiakirjassa erilaisilla puhaltimilla työalueelle
muodostettua ilmanvirtausta, jonka vaikutuksesta tilojen ilmassa leijuvat irtohiukkaset saadaan
poistettua työskentelyalueelta joko ulos tai suodatettua pois tiloista. Koneelliseen pölynhallin-
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taan viitataan usein alipaineistuksena, mutta kyseinen termi on teknisesti virheellinen työmaaolosuhteissa. Työmaana olevien rakennusten, erityisesti raskaassa peruskorjauksessa olevien,
ilmantiiveys on niin huono työaikana, että rakennuksen ulkovaipan yli on käytännössä mahdotonta muodostaa sellaista paine-eroa, joka voidaan katsoa ilmavirtausten kannalta merkitykselliseksi (≥ 20 Pa).
Tästä johtuen pölynhallintaan käytettävien koneiden mitoitukseen on annettu alla ohjeet, jotka
perustuvat ilmanvaihtomääriin tuntia kohden sekä määritelty erilaisia tapoja todeta koneiden
riittävyys työmaakäyttöön.
Koska työmaan sisäilman pölynhallintaan käytettävä koneet ovat paikallisia ja tehostaan huolimatta ne eivät pysty aina käsittelemään koko työmaan ilmatilavuutta, tulee työmaalla kiinnittää
huomiota pölynhallintaan myös työskentelymenetelmissä. Kaikkiin pölyäviin työvaiheisiin tulee
mahdollisuuksien mukaan käyttää sellaisia työvälineitä, jotka on varustettu kohdepoistolla. Tällöin tiloihin vapautuvan pölyn määrää sisäilmassa pystytään vähentämään jo pölyn syntyvaiheessa.
Mikäli työskentelyalueen tilat sijoittuvat rakennuksessa siten, ettei niistä saada ohjattua poistoilmaa ulos, voidaan pöly kerätä ilmasta pois tarkoitukseen soveltuvilla, erillisillä ilmanpuhdistimilla, jotka on tarkoitettu rakennustyö käyttöön tai vaihtoehtoisesti alipaineistuslaitteistoilla,
joissa on riittävän hyvä suodatus.
Koneellista pölynhallintaa käytettäessä työmaalla sisäilmassa leijuvan hienon rakennuspölyn
määrä vähenee hengitysalueella ja yleensä siivoustarve pitkällä aikavälillä työmaalla on vähäisempi. Lisäksi koneellisesti muodostettu ilmavirtaus yleisesti parantaa esimerkiksi betonivalurakenteiden kuivumista, kun kosteus pääsee ilmavirtausten myötä poistumaan tiloista. Näin ollen
koneellisen pölynhallinnan käyttäminen työmaalla aina toimintakoesiivoukseen asti on perusteltua, vaikka kohteessa ei tehtäisikään voimakkaasti pölyä tuottavia vaiheita, kuten tasoitteiden
hiontaa.
3.1.

Alipaineistuslaitteiston asennustapa
Alipaineistuslaitteiston sijoittaminen työskentelyalueella tulee suunnitella siten, etteivät ulkovaipan kulku- tai laahausaukot ole koneen välittömässä läheisyydessä. Mikäli alipaineistuslaitteisto asennetaan liian lähelle ulkovaipan aukkoa, ilma ei vaihdu koko osastossa, vaan ainoastaan aukon ja koneen välisellä alueella. Laitteet tulee sijoittaa siten, että niiden ja korvausilmareittien väliin jää mahdollisimman suuri etäisyys, jolloin ilma virtaa koko osaston läpi tehokkaammin.
Jäteilma tulee aina ensisijaisesti ohjata suoraan ulos rakennuksesta. Poiston asennukseen tulee
hyödyntää olemassa olevia ulkovaipan aukkoja, kuten ikkunoita. Poistoletku tulee asentaa aukkoon siten, että poistoletkulle tehty aukko on tiiviisti mitoitettu ja aukko on muutoin suljettu tiiviisti. Asennus voidaan tehdä käyttäen sovitetta, kuten esimerkiksi muotoon leikattua XPS- tai
PUR –eristelevyä, johon on tehty aukko poistoletkua varten. Sovite kiinnitetään aukkoon ilmatiiviiksi käyttäen esimerkiksi höyrynsulkuteippiä, joka on riittävän sitkeää kiinnittämiseen.
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Mikäli ulkovaipan aukko on sellaisella alueella, että riskinä on asiattomien henkilöiden pääseminen työmaalle työajan ulkopuolella, tulee aukon sovite tehdä esimerkiksi vanerista ja asentaa
niin, että levytystä ei pysty poistamaan ulkopuolelta särkemättä levyjä.
Jäteilman poistoletkun asennuskohtaa valittaessa tulee huomioida ympäristö sekä lähirakennuksien ilmanvaihto, jottei työmaan jäteilmaa ohjata suoraan kulkualueille tai rakennuksien ilmanvaihtoon. Työskenneltäessä käytössä olevassa rakennuskohteessa tulee huomioida myös rakennuksen ikkunat ja jäteilman letkun etäisyys ikkunoihin, jottei jäteilma ohjaudu käytössä oleviin
tiloihin
Mikäli poistoilmaa ei voida ohjata ulos rakennuksesta, tulee alipainekone varustaa vähintään
EU3 karkea suodattimella ja EU7 luokan hieno suodattimella, jolloin koneen jäteilmailma on
suodatettu normaaliin asuinrakennuksien tuloilman puhtaustasoon ja eikä näin ollen vain kierrätä pölyä työmaalla. Kun jäteilmaa ohjataan sisälle, tulee huomiota kiinnittää jäteilman ohjauskohtaan, jottei työmaalle muodostu epäedullisia ilmavirtauksia. Lisäksi tulee huomioida, että jäteilma ei aiheuta työmaalle alueita, joissa ilmavirtaus kääntyy korjausalueelta poispäin virtaavaksi.
Laitteiden päällä pysyminen on oleellinen osa pölynhallinnan toimivuutta ja kokemus on osoittanut, että koneiden virransaanti työmaalla on erittäin epävarmaa, mikäli käytetään jatkojohtoja. Kaikki alipainekoneet on syytä kytkeä virtaan kiinteillä, sähköasentajan suorittamilla kytkennöillä, jotta laitteiden virransaantia ei voida katkaista. Laitteiden omat kytkimet on suositeltavaa
ohittaa ja asentaa koneisiin erilliset kytkimet, jotta laitteita voidaan tarvittaessa ohjata, mutta
niitä ei voida kytkeä pois työntekijöiden toimesta.
3.2.

Koneellisen pölynhallinnan mitoitus
Lähes kaikki alipaineistuslaitteistojen valmistajat ilmoittavat laitteidensa kapasiteetin kuutiometreinä ilmaa tunnissa ilman suodattimia. Laitevalmistajien ilmoittamat kapasiteettilukemat on todettu käytännössä olevan riittävän tarkat konemäärän mitoitukseen. Mitoituksessa tulee kuitenkin huomioida, että suodattimien käyttö koneissa alentaa koneiden kapasiteettia.
Esimerkiksi LifaAir HepaClean 1100 laitteen kapasiteetiksi ilmoitetaan laitevalmistajan tiedoissa
1100 kuutiometriä tunnissa. Kun laitteeseen asennetaan karkeasuodatin EU3 sekä HEPAsuodatin, laitteen kapasiteetti laskee 800 kuutiometriin tunnissa. Mikäli laitevalmistajan ohjeista
ei löydy tietoa laitteen kapasiteetin muutoksesta suodattimien asennuksen myötä, on laitteen
kapasiteetti syytä selvittää mittaamalla.
Osastoon tarvittavien koneiden määrä on laskettavissa osaston ilmanvaihtoluvun kautta. Esimerkiksi normaalissa rakennustyössä on suositeltavaa käyttää ilmanvaihtolukuna 2 1/h ja purkutöissä, jotka eivät ole haitta-ainepurkua, ilmanvaihtolukua 4 1/h. Tällöin esimerkiksi 1 000 kuutiometrin tilasta purkutyöaikana tulee ilma vaihtaa neljä kertaa tunnissa. Tällöin koneen kapasiteetin tulee olla 4 000 kuutiometriä tunnissa. Mikäli osaston vaadittu koneiden kapasiteetti ylittää 10 000
kuutiometriä tunnissa, on syytä harkita osaston jakamista pienempiin osiin.
Edellä kuvatun 1 000 kuutiometrin tilan pölynhallintaan voidaan käyttää esimerkiksi yhtä Lifa Air
HepaClean 4000 alipaineistuslaitetta, jos poistettavaa ilmaa ei ole tarpeen suodattaa. Vaihtoeh-
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toisesti voidaan käyttää kahta HepaClean 2 500 laitetta, jolloin osaston pölynpoisto ei lakkaa kokonaan, vaikka yksi laite sammuisi.
Osastojen tilavuuden laskennan tarkkuudeksi riittää pohjapinta-alan kertominen tilan keskimääräisellä korkeudella lattiapinnan tasosta ylemmän holvin alapintaan, jolloin osaston tilavuuden
kautta tulee varmuuskerrointa mitoitukseen, kun olemassa olevia kantavia rakenteita tai väliseiniä ei vähennetä tilavuudesta.
Tilaan asennettujen koneiden riittävyys osaston pölynhallintaan on helpoiten todennettavissa
merkkisavuilla osaston rajalla. Mikäli ilma virtaa osaston rajalta epätiiviin rakennekohdan (esim.
kulkuaukon) kohdalta kohti alipaineistuslaitetta, voidaan ilmavirtauksien ohjausta pitää onnistuneena. Myös osastojen välisten suojaseinien muovitukset ovat hyvä indikaattori osaston pölynhallinnan toimivuudesta. Jos muovi on lommolla osastoon päin, jossa on alipaineistuslaitteisto,
on ilmavirtaus oikeaan suuntaan.
Alipaineistettujen osastojen välillä ei yleensä ole merkitystä, kumpaan osastoon päin ilma virtaa,
mutta rakennuksessa, jossa osa on käytössä urakointiaikana, tulee ilmavirtaukset aina olla työskentelyalueelle.
3.3.

Suodatustasot
Koska tässä asiakirjassa ei käsitellä erikoispurkutöitä, on suodattimien mitoitus esitetty sellaiseen
tasoon, joka soveltuu käytettäväksi normaaleissa purku- ja rakennustöissä.
Kaikissa alipaineistuslaitteistossa tulee käyttää aina esisuodatinta, eli karkeaa suodatinta, koska
rakennuspölyssä on partikkeleita, jotka hienolle suodattimelle joutuessaan tukkeuttavat suodattimen ja heikentävät koneen toimintaa. Esisuodattimeksi soveltuu esimerkiksi G3/EU3 luokan
kangas- tai paperikasettisuodatin, joka erottelee isommat partikkelit pois ilmasta. Suodattimien
vaihtoväliksi on usein todettu riittävän yksi viikko. Purkutöiden yhteydessä suodattimien vaihto
tulee tarvittaessa tehdä päivittäin.
Pääsuodattimeksi, eli hieno suodattimeksi, soveltuu F7/EU7 tason pussisuodatin, kun poistoilma
ohjataan ulos rakennuksesta. Tällöin poistoilman suodatustaso vastaa ns. normaalia asuintalon
tuloilman suodatustasoa ja ilman voidaan katsoa olevan ”puhdasta”. Hienosuodattimien vaihtoväli vaihtelee noin 1…2 kuukauden välillä, riippuen työmaan työvaiheesta. Suodattimen vaihto tulee tehdä, kun koneen kapasiteetin voidaan katsoa oleellisesti laskeneen.
Mikäli jäteilmasta on tarpeen poistaa vielä pienempiä hiukkasia, esimerkiksi poistoilman ollessa
ohjattuna sisätiloihin, tulee koneeseen asentaa pääsuodattimeksi HEPA – luokan suodatin. HEPA
–suodattimiksi lasketaan H13…H14 tasojen suodattimet. Näiden suodattimien hiukkasten erottelukyky on kolmen mikrometrin hiukkasilla 98 %. HEPA –suodattimen eteen on suositeltavaa asentaa karkean esisuodattimen lisäksi myös hienosuodatin, mikäli laitteessa siihen on mahdollisuus.
Tällöin HEPA –suodattimen rasitus vähenee ja suodatin toimii pidemmän aikaa.
Mikäli HEPA –suodattimen edessä ei käytetä hienosuodatinta, joudutaan HEPA-suodatinta vaihtamaan useammin. Karkeaa ja hienoa esisuodatinta käytettäessä suodattimen vaihtoväli on
yleensä noin kaksi kuukautta.
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Harvinaisissa tapauksissa työmaan koneissa voidaan joutua käyttämän aktiivihiilisuodatinta, joka
suodattaa ilmasta kemiallisia yhdisteistä. Tällaisen suodattimen käyttö työmaaolosuhteissa on
erittäin harvinaista. Yleensä kemikaalipitoinen ilma (esim. akryylibetonin asennushuurut), voidaan poistaa suoraan ulos rakennuksesta, jolloin kemikaalien pitoisuus laimenee siinä määrin,
ettei niillä ole enää merkitystä. Mikäli kuitenkin joudutaan käyttämään aktiivihiilisuodatinta, on
alipaineistajassa aina käytettävä esisuodattimina ennen aktiivihiiltä karkeaa suodatinta sekä HEPA-suodatinta, jotta hienojakoiset hiukkaset eivät tuki aktiivihiilen huokosrakennetta ja estä suodattimen toimivuutta. Aktiivihiilisuodattimien käyttö tulee aina harkita tapauskohtaisesti ja vasta
viimeisenä vaihtoehtona. Aktiivihiilisuodattimen valmistaja antaa suodattimen vaihtamisvälin ohjeistuksen.
3.4.

Kohdepoistot
Edellä kuvatut menetelmät pölynhallintaan ovat olleet ns. matalapainejärjestelmiä, joilla pyritään
hallitsemaan työmaan kokonaistilavuuden pölymäärää. Tehokkaimmin pölyä kuitenkin poistetaan
työvälineisiin kytketyllä, korkeapaineisella imulaitteistolla. Kohdepoistot ovat yleensä korkeapainejärjestelmiä, joissa imusuulake tai imuputki tuodaan suoraan työstettävän kohteen lähelle tai
kiinnitetään työkalun/-kojeen kohdepoistoliitäntään. Kohdepoistojen käyttö on yksi oleellinen
osa VNa 205/2009 määräyksien noudattamisessa.
Kohdepoistoilla pystytään oleellisesti vähentämään välitöntä pölyn määrää, jolle ihminen altistuu
työpisteessä työskennellessään sekä yleisesti työmaan sisäilmaan ja tasopinnoille päätyvän pölyn
määrää. Tehokkaimmat keskuspölynimurijärjestelmät voivat poistaa myös työstöjätteet suoraan
rakennuksen ulkopuolelle asennettuun säiliöön tai konttiin.
Ensisijaisesti kohdepoistoina toimivat suoraan työkoneisiin asennettavat järjestelmät. Laitevalmistajilla on olemassa erilaisia järjestelmiä, jotka vaihtelevat imuriletkujen kytkennöistä erilaisiin
koneen oman mekanismin toimintaan liittyviin keräysjärjestelmiin. Muun muassa tasoitteiden hiontaan seiniltä on kehitetty hiontalaite, joka on varustettu imuriliitännällä (Esim. Flex WST 1000
FV Betoni-Kirahvi).
Hankittaessa työmaalle työkoneita, kuten sirkkeleitä, iskuporakoneita, yms. laitteita, joilla työstäminen muodostaa pölyä, tulee laitevalmistajalta aina selvittää laitteeseen soveltuvat kohdepoistojärjestelmät. Työkoneita ei saa nykyisellään käyttää Terve Talo – ja P1-työmailla ilman kohdepoistolaitteita, joten kalusto tulee hankkia kohdepoistollisena.
Kohdepoiston käyttämisen velvoitteet tulee aina olla kirjattuna kohteen urakkalaskentaasiakirjoihin yksiselitteisesti.

3.5.

Keskuspölynimurijärjestelmä
Pidempi aikaisiin, laajempiin rakennuskohteisiin voidaan asentaa keskitetty korkeapaineinen pölynpoistojärjestelmä, eli yleisemmin keskuspölynimuri. Keskuspölynimurin etuja ovat yleensä
huomattavasti voimakkaampi imuteho kuin erillisissä rakennusimureissa sekä pölyn poistaminen
kokonaisuudessaan rakennuksen sisältä. Rakennusimureissa, suodatusluokasta huolimatta, osa
pölystä kulkeutuu yleensä jossain määrin imurin läpi takaisin sisäilmaan.
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Keskuspölynimurijärjestelmää pystytään myös hyödyntämään kohdepoistoissa, jolloin pöly saadaan kokonaisuudessaan pois sisäilmasta, eikä hienojakoisin pöly pääse palautumaan suoraan sisäilmaan, kuten rakennusimureita käytettäessä usein käy.
Keskuspölynimurin poisto ja lian keräys tulee toteuttaa siten, että jäte kerätään umpinaiseen astiaan pihalla, joista poistuva ilma tulee suodattimen läpi. Astian sijoittelussa piha-alueelle tulee
huomioida ympäröivien rakennusten julkisivut ikkunoineen ja ovineen sekä mahdolliset ilmanvaihdon ilmanotot. Astiaa ei ole myöskään suositeltavaa sijoittaa lähelle materiaalien varastointialuetta, jotteivat mahdolliset jäteilmasta tulleet epäpuhtaudet pääse kulkeutumaan materiaalien
mukana takaisin sisälle.
Keskuspölynimurin putkistoa asennettaessa tulee huomioida kiinteistöön asennettavan talotekniikan reitit ja asennusalueet, jotta pölynimurin putkisto ei jää asennusten edetessä sellaiseen
asemaan, ettei sitä enää voida purkaa pois. Putkisto tulee aina ensisijaisesti purkaa pois rakennuksesta ennen käyttöönottoa. Mikäli putkiston poistaminen ei ole mahdollista, tulee se tulpata
ja tiivistää erityistä huolellisuutta noudattaen, ja puhdistaa ulkopuolisilta pinnoiltaan kuten muukin talotekniikka siivouksen yhteydessä. Putkistoon voi jäädä epäpuhtauksia, jotka sisäilmaan
päästessään kohteen käytön aikana voivat olla haitallisia.
Tiivistykset tulee toteuttaa esimerkiksi Rakor SitkoFlex –teipillä tai muulla menetelmällä, jolla
saavutetaan riittävä tiiveys.
3.6.

Pölynkeräys
Työmaan pölynhallinnassa käytännössä aina kerätään pölyä sisäilmasta alipaineistuslaitteiston
suodattimille sekä ulos asti siirrettäväksi, mutta tässä kappaleessa pölynkeräyksellä tarkoitetaan
laitteita, joilla pöly kerätään tilan sisäilmasta ainoastaan suodattimille ja ilma palautetaan välittömästi samaan tilaan. Tällainen järjestely on usein välttämätön esimerkiksi kokonaan maan alla
sijaitsevissa tiloissa, joista poistoilman ohjaaminen suoraan ulos rakennuksesta on käytännössä
vaikeaa, ellei mahdotonta.
Pölynkeräämiseen on olemassa erillisiä laitteita, kuten esimerkiksi Kiekens Aircleaner –
ilmanpuhdistaja. Nämä laitteet perustuvat puhtaasti sisäilman kierrättämiseen laitteen suodattimien läpi ja palauttamiseen takaisin sisäilmaan. Laitteet on tarkoitettu varustettavaksi aina karkealla suodattimella sekä hienosuodattimella, joka voi olla joko EU7/F7 pussisuodatin tai H13 HEPA –suodatin, laitteesta ja suodatustason vaatimuksista riippuen. Kaikkiin laitteisiin ei pysty asentamaan esimerkiksi pussisuodattimia, jolloin ainoa vaihtoehto ovat HEPA –suodattimet.
Yleensä pölynkerääjät / ilmanpuhdistajat ovat kapasiteetiltaan pienempiä kuin varsinaiset alipaineistuslaitteistot, mikä tulee muistaa laitteita mitoitettaessa. Tehoero perustuu muun muassa
laitteiston puhallintyyppiin. Pölynkerääjissä moottori on usein keskipakoismoottoripuhallin, kun
alipainekoneet käytännössä toimivat aksiaalipuhaltimilla, jolloin tehossa on merkittävä ero.
Valmiiden pölynkerääjien vaihtoehtona voidaan käyttää alipainekoneita, joihin asennetaan riittävä suodatus (vähintään edellä mainittua karkea suodatin EU3/G3 + hieno suodatin EU7/F7 yhdistelmä). Alipaineistuslaitteistojen ongelmana ovat kuitenkin jäteilman aiheuttamat, hallitsemattomat turbulenssit, jos laitteen jäteilmaa ei saada hajotettua tilaan. Tätä varten alipainepuhaltimien jäteilmaan olisi suositeltavaa asentaa normaaleista ilmanvaihdon osista koottu hajottaja.
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Alipaineistuslaitteiston hajottaja voidaan rakentaa käyttäen poistoventtiiliin sopivaa 90 asteen
käyräosaa kanavan kääntämiseksi suoraan ylöspäin. Käyrään liitetään sopivan pituinen osa esimerkiksi ns. Activent –tuloilmakanavaa, joka hajottaa poistoilman tasaisemmin tilaan, eikä pelkästään yhteen kohtaan lattianrajaan. Activent –kanavan pituus tulee valita sen mukaan, miten
suuri kapasiteetti koneessa on, jottei jäteilman rajoittaminen ylikuumenna konetta.
3.7.

Paine-eron seurantajärjestelmä
Pidempi kestoisissa, vaativissa rakennuskohteissa voi olla tarpeen järjestää osastoivien rakenteiden yhteyteen mittalaittein seuranta ilmavirtauksien ja paine-erojen oikeellisuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi käytössä olevaa kohdetta saneerattaessa on äärimmäisen tärkeää, että osaston rajalla ilmanvirtaus on jatkuvasti työmaalle päin.
Tällainen järjestelmä voidaan rakentaa paine-eron mittalaitteella, joka asennetaan osastojen rajalle, mielellään sulkuosaston sisään. Paine-eroa tulee mitata vähintään sulkuosaston ja käytössä
olevan alueen välistä, mutta myös työskentelyalueen ja sulkuosaston välisen rakenteen yli vallitseva paine-ero on suositeltavaa mitata.
Paine-eron mittajohteet tulee liittää mittalaitteeseen, joka on yhdistetty esimerkiksi GSM-verkon
kautta valvomoon. Laitteen tulee kyetä antamaan hälytys, mikäli paine-ero rakenteen yli laskee
alle asetetun raja-arvon.
Paine-eroa tulee ennen laitteiston säätämistä mitata manuaalisesti ja tutkia esimerkiksi ovien
avaamisen vaikutusta, jotta häiriöhälytyksiä voidaan vähentää. Jos paine-eron alarajaksi asetetaan vaikka 10 Pa, jonka alle mentäessä laite antaa hälytyksen. Hälytykseen tulee kuitenkin asettaa paine-eron muutokselle esimerkiksi 15 sekunnin viive, jonka aikana paine-ero voi korjaantua.
Tällöin vältetään turhia hälytyksiä.
Yleensä tällaisen järjestelmän toimivuus tasaantuu noin kuukauden kuluessa käyttöönotossa, jolloin häiriötilanteet, joissa pölynleviäminen ei ole riski, on saatu kartoitettua ja hälytykset ohjelmoitua siten, että turhat hälytykset on saatu karsittua pois. Tästä johtuen järjestelmän asentaminen lyhytkestoisille työmaille on harkittava erityisen tarkkaan. Vähimmäiskesto tällaisen järjestelmän käytölle on suositeltavaa olla kuusi (6) kuukautta, johtuen järjestelmän käyttökustannuksista lyhyemmällä ajalla.

4.

ESIMERKKEJÄ OSASTOINNIN JA KONEELLISEN PÖLYNHALLINNAN TAPAUKSISTA
Tässä kappaleessa on esitetty muutamia esimerkkitapauksia ja niihin soveltuvia osastoivien rakenteiden rakenneratkaisuja.
Esimerkki 1: Toimistohuoneen kosteusvaurioituneen alueen purkutyö, tilavuus 30 m3
Käytössä olevassa toimistokiinteistössä yhden yksittäisen huoneen korjaustyöt on helpointa osastoida erilleen käyttäen huoneen omia rakenteita osastoivina rakenteina. Tilaan on suositeltavaa
ensimmäiseksi asentaa alipaineistuslaitteisto ja kytkeä se päälle. Kun ilmanvaihdon pääte-elimet
on muovitettu ja teipattu tiiviisti umpeen, tarkastetaan osastoivien rakenteiden läpivientien ja
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rakenneliittymien tiiveys merkkisavulla. Mikäli havaitaan vuotoja, ne tiivistetään joko elastista kittiä käyttäen tai teippaamalla suojaukseen tarkoitetulla teipillä.
Alakattorakenne voidaan pienemmissä tiloissa suojata kauttaaltaan rakennusmuovilla, joka kiinnitetään rakenteisiin suojaukseen soveltuvalla teipillä, joka ei riko kiinnitysalustan pintaa. Muovitus on mahdollisuuksien mukaan tuettava esimerkiksi puurimoin, mikäli se työteknisesti on mahdollista. Tällä tavalla toimittaessa suojauksen asennus on tarkastettava säännöllisesti ja korjattava välittömästi, mikäli asennuksessa havaitaan esimerkiksi roikkuvia teippauksia.
Isommissa tiloissa ripustettu alakattolevytys tulee aina purkaa pois, jotta osastointi päästää tekemään kattoon asti tarvittavilta osin. Alakaton purkaminen osastointia varten on varmempi
myös pienissä tiloissa, jolloin pystytään varmistumaan siitä, että alakaton yläpuoliset läpiviennit
ovat tiiviit osaston rajoilla ja alakatto ei itsessään pääse vaurioitumaan tai likaantumaan suojauksien pettäessä.
Huonetilan ovelle rakennetaan tuulikaappirakenne kappaleessa 2.1.3 kuvatulla tavalla. Tuulikaappiin tulee asentaa pieni alipainekone tai puhallin, joka poistaa ilmaa tuulikaapista työskentelytilaan. Tuulikaappitilan lattialle tulee järjestää vaihtomatto, esimerkiksi mikropuuvillamatto.
Alipaineistaja tulee varustaa esisuodattimella ja pääsuodattimella, eli karkealla suodattimella
G3/EU3 ja pussisuodattimella F7/EU7. Mikäli poiston kohdalla on riski ilman ohjautumisesta kiinteistön ilmanvaihdon tuloilman ottoon, tulee pääsuodattimen olla tasoa H13.
Esimerkki 2: Toimitilakiinteistön yhden kerroksen saneeraus, tilavuus n. 4 000 m3
Saneerattavan kerroksen ylä- ja alapuolisen holvin kaikki läpiviennit kartoitetaan ja purettavat talotekniikan osat merkitään. Talotekniikan poistettavat osat puretaan mahdollisuuksien mukaan
pois ennen varsinaista purkutyötä. Kaikki läpiviennit käydään läpi ja niiden tiivistykset korjataan.
Läpiviennit, joista on purettu pois tekniikka, suljetaan vaneri- tai kipsilevyin molemmilta puolilta
ja levyjen väli täytetään kivivillalla. Levyjen asennus holvipintoihin tiivistetään käyttäen levyn ja
holvin välissä talotiivistettä. Levyjen reunat tiivistetään kittaamalla.
Osaston kulkuun tarkoitetulle ovelle rakennetaan tuulikaappi alipaineistuslaitteistoineen. Alueen
rajalle asennetaan työmaan puolelle osastoivaa rakennetta ruohomatto ja työmaa-alueen ulkopuolelle mikropuuvillamatto.
Kulku kerrokseen rajoitetaan yhteen ainoaan pisteeseen, johon rakennetaan tarvittaessa osastoiva suojaseinä kiintein rakentein. Alueet, joissa voi olla riski ilmavuodoista tai asiattomien pääsystä työmaa-alueelle, tulee niin ikään sulkea kiinteärakenteisin suojaseinin.
Suojaseinien ja osastojen välisten läpivientien tiivistysten jälkeen työskentelyalueelle tulee asentaa alipaineistuslaitteistot, jotka kytketään kiintein sähköasennuksin toimintaan. Kun koneet ovat
päällä, tarkastetaan osastojen rajapintojen tiiveys merkkisavuilla. Mikäli savuilla havaitaan osastojen tiiveydessä puutteita, ne korjataan, jonka jälkeen tiiveydet tarkastetaan uudelleen. Kun
puutteita ei enää havaita, voidaan työt alueella aloittaa.
Alueelle valittavat alipaineistajat tulee valita siten, että ne pystyvät purkuaikana tuottamaan 4
1/h ilmanvaihdon tuntia kohden ja jälleenrakennusaikana vähintään 2 1/h ilmanvaihdon. Tällöin
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purkuvaiheessa koneiden kapasiteetti koko kerroksen alueella tulee olla yhteensä vähintään
16 000 m3/h ja rakennustöiden edetessä vähintään 8 000 m3/h suodatettuna.
Koneiden suodatustasoksi tulee valita HEPA –suodatus, koska rakennuksen muut osat ovat käytössä ja halutaan ennaltaehkäistä mahdollisen haitan aiheutumista näihin tiloihin. Suodattimiksi
tulee siis asentaa karkea esisuodatin, hieno suodatin sekä HEPA –pääsuodatin, eli EU3/G3 +
EU7/F7 + HEPA/H13.
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5.

VALOKUVIA ESIMERKKIRAKENTEISTA
Kuva 1
Esimerkki käytössä olevan tilan keskelle
rakennetusta kevyestä osastointiseinästä
Muovin alaosat on suojattu kovalevyllä

Kuva 2
Läpiviennit on tiivistetty teippaamalla

Kuva 3
Seinän liittymän välipohjaan on tiivistetty
elastisella massalla
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Kuva 4
Esimerkki muoviovesta

Kuva 5
Kevyttä muovisuojaseinää

Kuva 6
Tuulikaappi työskentelyalueen rajalla
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Kuva 7
Osastojen välinen kulkureitti

Kuva 8
Alipaineistuslaitteiston kytkentämalli

Kuvat PTS-Kiinteistötekniikka Oy

6.

LÄHDEKIRJALLISUUTTA
Karhu T, Työmaan sisäilman olosuhdehallinta, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2010.
Sorsa E, Työohje pölynhallinnasta alipaineistusmenetelmällä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2011.

Korjaustoimet ja valvonta

1/2

Tietojen kokoaja:
Tehty

Työnjako ja vastuutus

1

pää- ja sivu-urakoitsijoille on annettu
perehdytyskoulutusta: rakennustyömaalla on annettu
"yleiskoulutus" ja Terve Talo-koulutus (mitä tehdään,
korjausten tavoitteet, korjausmenetelmät, pintojen
puhdistus, tiivistyskorjauksen ja mikrobireittien sekä
sisäilmaongelmien välisten yhteyksien selvitys,
kapseloinnin ja VOC-siirtymän välinen yhteys)

2

työmiehet ovat mukana "aloituskokouksessa"

3

vastuunjako sisäilmatutkijan, rakennuttajakonsultin
(valvojan) ja urakoitsijan välillä työtapavalvonnan ja
laadunvarmistusmittausten tekemisen suhteen on
tehty selväksi

5
6

8
9
10

Tehty
12

Dokumentointiin liittyvät asiat
rakennussiivous ja IV-kanavien tarkastus on Terve
Talo -periaatteiden / P1-rakentamisen periaatteiden
mukainen

15
16
17
18
19
20
21
22
23

tilat ovat P1-tasoisia myös toimintakokeiden jälkeen
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Pääurakoitsija on laatinut luovutusvaiheen
tarkeaikataulun hyväksytysti
Tehty

30
31
32
33
34

Lisätiedot

suunnitelmia ei ole muutettu työmaan aikana ilman
tilaajan ja suunnittelijan lupaa
piiloon jäävät rakenteet on dokumentoitu ohjeiden
mukaan kattavasti
tarvittavat lisätutkimukset on tehty
purkuvaiheen tarkastus ja dokumentointi on
kohdallaan purku- ja korjauslaajuuden
selvittämiseksi
"riskiloki" eli virheiden esiinnosto työmaa-aikana on
ollut kannustettua ja sille on mahdollistettu matala
kirjauskynnys
työnaikaisten vahinkojen ilmoitus on kunnossa ja
käsitelty urakoitsijapalavereissa viikoittain
on tehty kuvalliset valvontamuistiot, joihin on
viikoittain kirjattu, mitä on tehty
kohdetta ei ole otettu vastaan isoilla puutelistoilla
muutokset on viety suunnitelmiin, pelkkä
punakynäkorjaus ei ole riittänyt

14

29

Suorituspvm

on noudatettu Terve Talo ja P1-puhdasrakentamisen
ohjeita; Terve talo -tarkastukset on tehty viikoittain

13

28

Lisätiedot

suunnittelija on ollut mukana urakoitsijapalavereissa/
on ollut velvoitettu lukemaan muistiot

11

27

Suorituspvm

suunnittelijat ovat olleet mukana työmaavalvonnassa
suunnittelijat ovat vierailleet työmaalla etenkin
erityistöiden ja kriittisten työvaiheiden aikana
korjausmenetelmän yksityiskohtainen koulutus
annettu ennen työvaiheen aloitusta
iv:n vastaanottotarkastus ja tarkastusmittaukset
ovat kolmannen osapuolen tekemät tai suunnittelijan
tarkastamat
pinnoitus"lupa" on saatu valvojalta tai
rakennesuunnittelijalta; (urakoitsijalla kuitenkin
säilyy vastuu)

7

26

Lisätiedot

päällystettävyysarvion tekeminen on vastuutettu
urakoitsijalle
käytetty pätevöitynyttä sertifioitua
kosteudenmittaajaa

4
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Suorituspvm

"Sisäilmadetaljit"
IV-koneen raitisilmakammion rakenteet ovat riittävän
tiiviit estämään veden ja lämmön vuodot rakenteisiin
ilmanvaihdon muutokset on toteutettu
remonttialueelle hallitusti
kosteusmittaukset on tehty ennen lattioiden
päällystystä
on käytetty asiallista sääsuojausta (ei pelkkiä
pressuja)
läpiviennit ja liittymät on tiivistetty (myös esim.
kiintokalusteiden kohdalta)
merkkiainemittauksella on varmistettu tiivistämisen
onnistuminen
sokkelin vedeneristys on tehty kauttaaltaan
hyväksytyn mallisuorituksen mukaisesti
vesipainekokeet on tehty vesieristetöiden
laadunvarmennukseksi
höyrynsulun tiivistykset monimuotoisissa
pilaripalkkirungoissa ja kevyissä ulkoseinissä on
kunnossa
pohjaviemäreiden kallistukset maanvaraisten
lattioiden alla on kunnossa (kuvattu kameralla)

Korjaustoimet ja valvonta

Tehty

"Sisäilmadetaljit"

Lisätiedot

viemäreihin (mm. kattokaivojen viemärit) ei ole
jätetty rakennusaikaista jätettä (kuvattu kameralla)

35

tilaaja on tehnyt tarvittaessa rakennekosteuden
tarkistusmittauksia ja valvonut mittauksia
kosteusmittausmenetelmät, kosteusmittaajan
pätevyys, raportin sisältö ja tulosten arviointi ovat
kunnossa
IV-järjestelmän toimivuus, säätöjen pysyvyys ja
automaation hallinta on tarkastettu riittävän
kattavasti
sadevesiviemärit ja salaojat on kuvattu työmaaaikana
lämpökamera- ja ilmanvuotoluvun määrittämistä
varten tarvittavat tiiveysmittaukset on tehty työmaaaikana
loppusiivousohje ja puhtaudenhallintaohje on laadittu
sovitusti

36
37
38
39
40
41
Tehty
42
43
44
45
46
47

vastaanotossa on tiedossa lisätyöt (eikä vasta sen
jälkeen)

49

laadunvalvontaa on käsitelty tarkemmin
viikoittaisissa urakoitsijapalavereissa

50

kosteuden ja puhtauden laadunvalvontamittaukset on
toteutettu suunnitellusti

51

materiaalit ja jätteet on käsittelty asiallisesti

52

korjausten aikainen suojaus on tehty huolella
laadunvalvonta on dokumentoitu muistioin ja
valokuvin

53
Tehty

laadittava oma tarkistuslistansa LVIA-toimintakokeiden yhteyteen

Laadunvalvonnan erityiskysymykset
Suorituspvm
työmaan aikana on tehty laatuun liittyviä
tarkastuksia
työmaan valvoja on todennut, että urakoitsija on
menetellyt sopimuksen ja esitettyjen vaatimusten
mukaisesti
urakoitsijalla on nimetty vastuuhenkilö puhtauden- ja
kosteudenhallintaan
huonoa suoritusta ei ole hyväksytty, vaan on
vaadittu virheen korjaus urakoitsijalta
laiminlyöntien varalle nimetyistä sanktioista on myös
pidetty kiinni
urakoitsijalle maksetaan bonusta siitä, jos jokin
tehtävä onnistuu ja se todetaan sopimuksen
mukaisin menettelyin

48

54

Suorituspvm

2/2

Viestintä
korjausperusteista, korjaustoimenpiteistä ja
korjausten suorittajasta ja urakoitsijan lopullisesta
aikataulusta on tiedotettu

55

käyttäjille osoitetuissa tiedotteissa on kuvia mukana

56

viestinnän ja koulutuksen vastuutus ja työnjako on
tehty selväksi

57

viikkotiedotteet käyttäjille on laadittu (korjaustöiden
alettua vastaanottoon saakka), urakoitsijan toimesta

58

käyttäjille on järjestetty työmaakäyntejä

59

ohjeet tiloihin tuotavan irtaimiston käsittelystä (mm.
tuuletusajat, rajoitukset) on toimitettu käyttäjälle

60

talotekniikkaohjeet on tuotettu käyttäjälle

Suorituspvm

Lisätiedot

Lisätiedot
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Huom. Ohje koskee suunnitelman sisältöä, mutta ei fontteja, asetteluja, ulkoasua eikä otsikointia

YLIOPISTON/KAMPUKSEN NIMI
RAKENNUKSEN NIMI JA RAKENNUSNRO
KORJAUSTEN ONNISTUMISEN SEURANTA- JA
JÄLKIHOITOSUUNNITELMA
Kampusalueen karttakuva, johon
tutkimuksen kohteena oleva
rakennus on osoitettu

Rakennuksen kuva, jos käytössä

hankenro
revisionrot
päivityspvm (tarkoitushan on, että suunnitelma päivittyy myös korjausten aikana, jolloin uusia
päivityksiä tulee useitakin)
Sisällysluettelo

Uimalankatu 1, 5. krs, 33540 Tampere
PL 310, 33101 Tampere
Puhelin 0207 424 010
Y-tunnus 22686373

etunimi.sukunimi@sykoy.fi
www.sykoy.fi

OHJE 40
SEURANTASUUNNITELMAMALLI
29.8.2013

1

Sivu 2 / 12

YLEISTIEDOT

Hanke
Kampus, osoite, ja hankenumero
Laajuustiedot pinta-ala br-m2, lämmin tilavuus m3
Suojeluluokka ja kaavamerkintä
ja esim. Museoviraston kanta
Seurannan tarkoitus
Arvioida sisäilmakorjausten onnistuminen ja todentaa korjauksille asetetut tavoitteet sekä
varmentaa tilojen hallittu käyttöönotto millä aikavälillä. Suunnitelman avulla seurataan ja
todennetaan tilojen sisäilman laatutason pysyvyyttä kahden (?) ensimmäisen käyttövuoden aikana
ja tunnistetaan työympäristön sisäilmaan liittyviä riskitekijöitä. Kahden vuoden seurannan jälkeen
1) päätetään prosessi tai 2) arvioidaan uudelleen, miten ja millä intensiteetillä sisäilman laadun
pysyvyyttä on jatkossa seurattava (=ennakointimallin laadinta).
Seurantasuunnitelma on a) ohjausryhmän ja sisäilmatutkijan työkalu, se on tutkimussuunnitelma
sisäilmamittauksille; b) dokumentti käyttäjän suuntaan siitä, että korjauksiin on panostettu ja
käyttäjien tilojen terveellisyydestä ja turvallisuudesta on pidetty huolta.
Tämä malli on ”maksimiversio” asioista, joita seurantasuunnitelmaan voidaan ottaa mukaan. Jos
jokin seurattava asia ei sovellu kohteeseen, silloin mainitaan, että tätä ei kohteessa siitä ja siitä
syystä (tarvitse) tehdä.
Huom. Peruskorjauksissa ei puhuta seurantasuunnitelmasta, vaan korjausten
laadunvalvontasuunnitelmasta, jota aletaan rakentaa samalla tavalla korjausten aikana.
Laadunvalvontasuunnitelma on suppeampi kuin seurantasuunnitelma. Sen osia ovat mm.
rakennuksen terveellisyyden osoittavat mittaukset (terveysperusteiset viitearvot), takuuajan
jälkeen toteutettava käyttäjätyytyväisyyskysely, tarkka ylläpito ja olosuhdeseuranta, tatemittaukset.
Suunnitelman vastuullinen kirjoittaja/päivittäjä
(=sisäilmatutkija)
Seurantasuunnitelman sisältöön vaikuttaneet käyttäjän edustajat
Nämä ovat projektiryhmän/ kampuksen sisäilmaohjausryhmän jäseniä, jotka ovat sitoutuneet ja
hyväksyneet suunnitelman sisällön ja korjausten onnistumisen arvioinnin perusteet.
Seurantasuunnitelmahan rakentuu korjausprosessin aikana sen perusteella, mitä ja miten korjataan
ja mitä yhteisesti kyseisten korjausten vaikuttavuuden seurannasta sovitaan.
Tilaaja
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Tutkimushenkilöt/ seurantamittausten tekijät (yritystasolla)
Muut osapuolet
- Rakennuttajakonsultti
- Valvontakonsultti
- Sisäilma-asiantuntija
- Suunnittelijat (ARK-, rakenne-, LVI-, sähkö-)
Urakoitsijat
Laboratoriot

2

TIIVISTELMÄ

Selkeä ja tiivis yhteenveto-osa: mitä ja miten tullaan selvittämään korjausten onnistuminen ja millä
aikataululla. Suunnitelma koostuu fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten olosuhteiden
mittauksista sekä käyttäjien kokemusten arvioinnista. Lisäksi arvioidaan korjaustöiden tekemisen
prosessia ja laadunvalvontaa.

3

TAUSTATIEDOT

Rakennuksen, havaittujen ongelmien ja tehtyjen korjausten kuvaus.
(Myös rakennusaikaisten sisäilmanlaatuun heti tai viiveellä mahdollisesti vaikuttavien kämmien,
esim. lukuisten vesivahinkojen tapahtuma- ja korjauskuvaukset.)
Pohjapiirroksiin oireilua aiheuttaneet / valituksen kohteina olleet / korjatut tilat. Osoitetaan myös,
mitä/miten korjattu (lattiapinnoitteet vaihdettu tältä alueelta, tiivistetty täältä, jne).
Projektiryhmän kokoonpano ja kokoontumiset kuvataan.

4

LAADUNVARMISTUKSEN TAVOITTEET JA TOTEUTUMINEN
TYÖN AIKANA

Arvioitavia asioita ovat: dokumentointi, korjausten toteutus, korjausten jälkeisen siivouksen
onnistuminen, työ- ja suojausmenetelmien toteutus.
Rakennuksen suunnittelu- ja hankevaiheessa asetettiin erilaisia tavoitteita, joiden onnistuminen
arvioidaan tässä suunnitelmassa esitetyillä tavoilla.
·

Rakennuksen suunnittelu-/hankevaiheessa uudisrakennukselle/ peruskorjaukselle asetettiin sisäilmaluokalle
tavoite S1 (yksilöllinen) tai S2 (hyvä). Valitun sisäilmastoluokan pohjalta ilmastointijärjestelmän tekniseksi
tasoksi ja toteutukseksi määriteltiin xxx. Rakennuksen sisäilmaston suunnitteluperusteita (LVI 05-10417)
sovellettiin. Tavoitteen saavuttaminen on arvioitu MITEN ja tuloksena MITÄ.
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·

Rakennustyöt suoritettiin puhtausluokitusluokan P1 mukaisesti. Tavoitteen saavuttaminen on arvioitu MITEN
ja tuloksena MITÄ.

·

Rakennusmateriaaleille asetettiin tavoitteeksi erittäin vähäpäästöiset (M1-luokan materiaalit) ja/tai
hajuttomat materiaalit. Tavoitteen saavuttaminen on arvioitu MITEN ja tuloksena MITÄ.

·

Tuloilman suodatusluokalle asetettiin tavoitteeksi korkea/ hyvä sisäilman laatutaso. Tavoitteen
saavuttaminen on arvioitu MITEN ja tuloksena MITÄ.

·

Rakennustöiden kosteuden- ja puhtaudenhallinnassa noudatettiin SYK:n laajennettuja Terve Talo –
periaatteita (RT 07-10832 + SYK-täsmennykset). Tavoitteen saavuttaminen on arvioitu MITEN ja tuloksena
MITÄ.

·

Laadunvarmistusta varten oli oma suunnitelmansa (laatija, nimi, pvm, mistä dokumentti löytyy).
Kosteudenhallinnasta oli oma suunnitelmansa (laatija, nimi, pvm, mistä dokumentti löytyy).

Kuvataan sisäilma-aspektia korjausprosessin aikana, mm. miten sisäilma-asiat otettiin
suunnittelussa ja korjausten aikana huomioon, miten käyttäjäviestintä hoidettiin:
Esim.
· Rakenteiden tiivistyskorjaukset toteutettiin suunnitelmien mukaisesti, hankkeenaikaiset
seurantatutkimukset on suoritettu.
· Rakennekosteuksien osalta noudatettiin kohteen kosteudenhallintasuunnitelmia ja
pinnoituskelpoisuusmittauksia.
· Päällystettävyysmittausraportit on hyväksytetty suunnittelijalla, valvojalla ja tilaajalla
(/tilaajan edustajalla) ennen betonirakenteiden pintamateriaalien asennusten aloittamista.
em. tiedot ovat käytettävissä.
· Puhtaudenhallinnan seuranta on suoritettu hankkeen aikana, ennen pinnoitusvaiheita on
suoritettu laaduntarkastukset ja kontrollikäynnit=>muistiot pistokokeista ovat käytössä.
· Painesuhteiden seurannat on toteutettu korjaustöiden aikana
· Rakenteiden avaukset on tarkastettu, suunnitelmia on täydennetty tarvittaessa ja
dokumentoitu
· Oliko käyttäjille järjestetty mahdollisuus opastettuihin kiertokävelyihin työmaa-alueella.
· Onko korjausten tietyistä vaiheista tuotettu video- ja kuvamateriaalia kaikkien nähtäville?
· Korjausten etenemisestä viestitty jatkuvasti käyttäjille.
· Käyttäjäviestinnässä on ollut myös vuorovaikutteinen osio.
· Väistössä olevien tuntemuksia on seurattu.
· Suunnitelmat tarkastutettiin sisäilmanäkökulmasta.
· Käyttäjän omien laitteiden ja järjestelmien asennukset tehtiin ennen seurantajakson
alkamista, mieluiten ennen paluumuuttohetkeä.
(Ks. Terve Tilan lomake korjausten suunnittelusta, korjaustoimista ja valvonnasta.)
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VÄISTÖ JA PALUUMUUTON ARVIO

Tähän kuuluvia asioita ovat esim.
· Tarkastellaan, sujuiko väistöön siirtyminen optimaalisesti (paluumuuton periaatteista
viestintä, yliopiston väistösuunnitelman laadinta, herkimpien oireilevien henkilöiden
käsittely).
· Tarkastellaan, miten kalusteiden käsittelyn ohjeistus ja toteutus sujui.
· Noudatettiinko muutto-ohjeita.
· Sisäänajovaiheesta ja seurantasuunnitelmasta on muistutettu käyttäjiä.
· Kerrotaan korjauksista ja korjaustenaikaisesta laadunvalvonnasta käyttäjille.
· Linjattu ne periaatteet ja toimenpiteet, joihin tiloihin palaavan henkilön uudelleen oireilu
johtaa.

6

TOIMINTA JA TOIMINNAN RISKIEN ARVIOINTI

Työnantajavelvoitteiden mukaisesti käyttäjä arvioi toimintansa fysikaaliset, kemialliset, biologiset,
tapaturman vaaraa aiheuttavat sekä ergonomiset riskit. Milloin. Raportti tästä toimitetaan
kiinteistönomistajalle tiedoksi?

7

TAKUUKORJAUKSET

Millaisia korjauksia on takuutyönä tehty.

8

HAITTOJEN JA VALITUSTEN KÄSITTELY

Sisäilmaa koskevat valitukset ilmoitetaan palvelupyyntöjärjestelmään kiinteistönomistajan
sisäilmatoimintamallin mukaisesti.

9

ENSIMMÄISEN KÄYTTÖVUODEN AIKAISET VARMENNUKSET

9.1 PUHTAUS, SIISTEYS JA SIIVOUS
Pölyttömäksi siivouksen jälkeen ylläpidetään tehostettua siivousta (mukaan lukien yläpölyt) 1-2 kk
sisäänmuutosta. Sisäilma-asiantuntija tarkastaa 2 kk:n kuluttua muuttovaiheesta siivoustason ja
huolehtii tarvittavat puhtaustason määritysnäytteet. Puhtaustasoksi on määritelty xx (INSTA 800 standardi).
Siivouksen tehtäväkuvaukset on saatettu käyttäjien tietoon.
Hiukkaset pinnoilla, ilmassa, pölyn koostumus
Pölyisyys, pintojen puhtaus (INSTA 800 –standardin mukainen puhtausluokkamittaus)
Kuidut ilmasta, pinnoilta, pölystä, iv-kanavasta (pistokoeluonteisesti muuttovaiheen jälkeen, 6 kk ja 1 v
kuluttua korjausten valmistumisesta.)

9.2 KÄYTTÄJÄN KOKEMUKSET
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Käyttäjätyytyväisyyskyselyllä selvitetään tyytymättömien osuudet lämpöolosuhteisiin, ilman
laatuun, valaistukseen ja akustiseen yksityisyyteen. Tavoite on, että enintään 25 % käyttäjistä on
tyytymättömiä. Kysely tehdään aikaisintaan X kk sisäänmuutosta.
-Keille kysely tehdään, kuka tekee, kenen kyselymallilla, kuka organisoi (sisäilmatutkija/
kampusmanageri), kuka maksaa (vrt. Sisäilmavastuunjakotaulukko). Oirekyselyä ei tehdä
siitepölyaikaan.
(- Jos tyytymättömiä yli 25 %, tai jos käyttäjillä on merkittäviä sisäympäristöön liittyviä oireita tai
jos käyttäjäpalautetta saadaan järjestelmien toimimattomuudesta, tehdään tarkemmat katselmukset
ja mittaukset syiden selvittämiseksi. ONKO TÄMÄ JÄRKEVÄ KRITEERI??)
Oirekysely tehdään osana käyttäjäkyselyä. Tavoitteena on, että oireilu vähenee vertailutasolle.

9.3 MITTAUKSET (BIOLOGISET, KEMIALLISET, HIUKKASMAISET,
FYSIKAALISET TEKIJÄT)
·
·
·
·
·
·

9.3.1

Ainakin samat mittaukset, joilla sisäilmaongelma aikoinaan todettiin
Mittaukset tehdään aikaisintaan x kk sisäänmuutosta
Mittauspisteet ja mittausajankohta
Kuka organisoi, kuka tekee
Mikä menetelmä, missä laboratorioissa analysoidaan
Viitearvot ja tulosten tulkinta-avain: mikä mittaustulos on ok, mikä poikkeava, ja mitä
poikkeava löydös aiheuttanee
Rakennuksen terveellisyys

Rakennuksen terveellisyys korjausten jälkeen todennetaan mittaamalla terveysperusteiset
parametrit, joille on olemassa terveysperusteiset viitearvot:
Bentseeni, häkä, formaldehydi, naftaleeni, typpidioksidi, PAH, radon, trikloorietyleeni ja
tetrakloorietyleeni.
Radon mitataan talvella.
Lisäksi sisäilman kemiallista laatua (mahdollisesti terveyshaittaa aiheuttavat yhdisteet)
tarkasteltaessa tarkkailun alaisia ovat joskus tulevaisuudessa asetaldehydi, asbesti, tuholaismyrkyt,
torjunta-aineet, palonestoaineet, glykolieetterit, heksaani, NO, O3, ftalaatit, styreeni, tolueeni ja
ksyleenit. Mutta näille ei ole vielä raja-arvoja, eli voidaan vain vertailla tasoja ennen-jälkeen
korjausten.
9.3.2

Rakenteiden tarkistus

Ilmavuodot/ merkkiainetutkimukset

Ajankohta harkittava.
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Kylmäsillat/ lämpökuvaukset

(Rakenteiden tiiveyden selvittäminen on ilman muuta yksi osa.) Merkkiainekoe 1 v, 2 v ja 5 v
kuluttua korjauksen valmistumisesta?
Pintakosteus, viiltomittauskosteus tai porareikämittauksen kosteus

Betonin kosteusmittaukset 1-2 v jälkeen.
9.3.3

Kohteen erityismittaukset (ennen-jälkeen)

Kohteen vaatimien korjausten perusteella päätetään seurattavat epäpuhtaudet. Mahdollisia
mitattavia tekijöitä ovat
Mikrobinäytteet ilmasta, pinnoilta, materiaaleista (huom. ajankohta: mikrobinäytteet talvella)
Kaasumaiset ja hiukkasmaiset yhdisteet (VOC, VVOC, SVOC, POM, NH3, HCHO) ilmasta, pinnoilta,
materiaaleista
Haitta-aineet (asbesti, PAH, PCB ja lyijy) ilmasta, pinnoilta, materiaaleista

9.4 TALOTEKNIIKKASELVITYS
Teknisten järjestelmien toiminnan varmentaminen ja käyttöönotto eri vuodenaikoina on tärkeä osa
korjausten loppusilausta. Muuttovaiheen jälkeen ilmanvaihtoa pidetään tehostetusti toiminnassa.
Kiinteistöhuolto tarkkailee järjestelmän käyntiohjausta sekä tekee siihen liittyvät tarkastukset ja
dokumentit.
Kerrotaan, miten ja mitä selvitetään, kuka ja milloin.
IV-Tate-palikka kokonaisuutena mukaan Terve Tila –lomakkeen mukaisesti.
Lämpöolosuhteiden ja ilmanlaadun pysyvyyttä seurataan operatiivisen lämpötilan ja
hiilidioksidipitoisuutta seuraamalla tiloissa, joissa on suuret henkilömäärät. Tavoite: pysyvyys
optimialueella 80-95 % käyttöajasta. Raportointi näistä esim. kuukausittain tilojen käyttäjille,
omistajalle ja ylläpidosta vastaavalle henkilökunnalle.
Tarkistetaan tilojen ilmanjako, päätelaitteiden (ilmanvaihto, lämmitys, jäähdytys) sijainti
työpisteisiin nähden. Varmistetaan, että kunkin tilan lopullinen käyttötarkoitus ja tekniset
suunnitteluarvot vastaavat toisiaan.
Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus varmistetaan Sisäilmastoluokitus 2008 –ohjeistuksen
mukaisesti luovutushetkellä. Tasapainotus ja säätö tehdään korjaustöiden valmistuttua.
Ilmanvaihtojärjestelmän toimivuus tarkastetaan 3 kk:n kuluttua muuttovaiheesta ja uudestaan
käyttöönottovuoden toisena vuodenaikana. LVI-asiantuntija tekee.
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Paine-eromittaukset muuttovaiheessa, 6 kk ja 1 v kuluttua sisäänmuutosta. Poistopuolen IMS
puhdistettava vuoden välein.
Olosuhdeseuranta (lt, RH, CO2, paine-ero)

10 HUOLTO-OHJELMA
Vuosittaisen tai kuukausittaisen kiinteistökatselmuksen yhteydessä tarkistettavat asiat on
listattu huoltokirjaan. Nämä ovat normaaleja talotekniikkajärjestelmien säännölliseen/ jatkuvaan
huoltoon ja ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä.
Kiinteistöhuollon ja ylläpidon laadunarviointi tehdään miten.

11 SEURAAVIEN VUOSIEN SEURANTA
Millä ajalla seurataan mitäkin, listataan.
Viittaus kuvaan (malli liitteenä).

12 SEURANNAN VASTUUTUS
Tehtävien vastuutus ja työnjako. Vastuutukset voi esittää myös kunkin asian kohdalla ja jättää
”yleiset” asiat tänne.
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Kampusmanageri/ projektiryhmä/ ohjausryhmä/ sisäilmatutkija/ yliopiston tilapalvelut/
kiinteistöhuolto/ käyttäjä

13 VIESTINTÄ
·
·
·
·
·
·

Seurantamittauksista ja niiden tuloksista tiedotetaan kenelle, miten usein, missä,
kenen toimesta.
Tutkijoiden ohjeistus
Kiinteistöhuollon ja siivoustoimen ohjeistus
Viestintäsuunnitelman laadinta
Korjattujen tilojen käyttö- ja huolto-ohjeet: urakoitsija kokoaa, siivousohjeet ja
talotekniikan käyttö, iv-järjestelmän ja muiden taloteknisten järjestelmien vaatimat
huoltotoimenpiteet.
Kiinteistöhuollon ja tilojen käyttäjien perehdytykset

14 KORJAUSTEN ONNISTUMISEN ARVIOINTI
Esitetään malli siitä, miten eri tekijät ja niiden tulokset vaikuttavat arvioon korjausten
onnistumisesta ja siitä, miten tämä esitellään raportoinnissa.
Joko hyödynnetään TTL:n lomaketta tai laaditaan sovellettavat perustelut itse:
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Lisätietoja

Asetetut tavoitteet ja
laadunvarmistusasiakirjat
· sisäilmaluokka Sx
· puhtausluokka Px
· rakennusmateriaalien
päästöluokka Mx
· tuloilman suodatusluokka korkea
· Terve Talo –periaatteet
· Laadunvarmistussuunnitelma
· Puhtaudenhallintasuunnitelma
· Kosteudenhallintasuunnitelma
· Suunnitelmien tarkastus
sisäilmanäkökulmasta
Korjausten toteutus
· Pinnoituskelpoisuus
· Tiivistys
· Rakennekosteus
· Puhtaudenhallinta
· Painesuhteiden seuranta,
alipaineistus
· Rakenneavaukset
· Käyttäjäviestintä
Väistö ja paluumuutto
Käyttäjäkysely
Mittaukset
· Terveysperusteiset
· Olosuhdeseuranta
· Paine-ero
· Mikrobit
· Kaasumaiset
· Haitta-aineet
· Kuidut
· Hiukkaset, pölyt
· Siivous
· Tiiveys
· Kosteus
Tekniset järjestelmät
Viestintä
Kokonaisarvio korjausten onnistumisesta
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15 ALLEKIRJOITUKSET
Suunnitelman hyväksyvät allekirjoituksellaan: tilaaja, sisäilmatutkija, käyttäjän edustaja.

KIRJALLISUUSLUETTELO
LIITTEET
- Pohjapiirroksiin merkattu korjausalueet ja näytteenottopisteet.
- Sisäilman tavoite- ja viitearvot tarvittaessa.
- Konkreettinen mittausaikataulu (malli alla)
- TTL:n mallilomake

RAPORTOINTIIN LIITTYVÄÄ
·
·
·
·

Käyttäjille esitettävä versio tuloksista (Power Point –esitys)
Mittaustulosten raportointi SYK-malliraportin ohjeiden mukaisesti.
Johtopäätöksenä esitetään kyseisen tarkasteluajankohdan mukainen arvio korjausten
onnistumisesta kokonaisuutena.
Laaditaan yksi seurantaraportti, jota täydennetään ja päivitetään mittausten edetessä.
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Tietojen kokoaja:
Tehty

Seurantasuunnitelman osa-alueet

2
3
4
5

puhtaustason ja siisteyden selvittäminen
tiiveysmittaus ja lämpökamerakuvaus
(toteutetaan talvikaudella)
sisäympäristökyselyn (olosuhdehaitat,
oireet) teettäminen
tilojen katselmointi, käyttäjien
haastattelu

6
7
8

10

linkitys korjausten takuutarkastuksiin

11

betonin kosteusmittaukset 1-2 v jlkn

13
14

15

16

17

24
25
26
27

lattia- ja betonirakenteiden päällystämisen
onnistumisen arviointi; mittausmenetelmistä on
keskusteltava tapauskohtaisesti

huoltokirjassa seurantatoimenpiteet,
jotka liittyvät rakennukseen
takuuaikaisten vikojen korjaaminen
painesuhteiden säilyminen
suunnitelluissa arvoissa on tarkistettava
säännöllisesti
koko korjausprosessin arviointi (esim.
TTL korjausprosessin seurantalomake,
jota täytetään reaaliaikaisesti tai
laaditaan oma lomake, jonka osat
muodostuvat seurannan osa-alueista)
tilaan palaavan henkilön
uudelleenoireiluun on otettava kantaa ja
linjattava ne periaatteet ja toimenpiteet,
joihin oireilu johtaa
toimitaan seurantasuunnitelman
mukaisesti ja arvioidaan korjausten
onnistumista niiden kriteerien
mukaisesti, jotka suunnitelmassa on
asetettu

12

23

3-6 kk korjausten jälkeisestä siivouksesta.
Huomioi vuodenaika (mikrobit ja radon talvella,
oirekyselyä ei siitepölyaikaan eikä talvella
kovimpien pakkasten aikaan)

ennen-jälkeen mittaukset (listataan
mitkä)

9

22

Lisätiedot

toiminnan arviointi suhteessa tilojen
käyttötarkoitukseen
TATE-selvitys (Liite 2)
olosuhdemittaukset ja iv-mittaukset heti
käyttöönoton jälkeen
poistopuolen IMS:t puhdistettava vuoden
välein

1

18
19
20
21

Suorituspvm

Tehty

Viestintä
aikataulun viestittäminen
käytönopastus huoltohenkilökunnalle
seurantamenetelmistä tiedottaminen
käyttökoulutus käyttäjille
varmistettu, että käyttäjä on saanut
käyttöohjeet (email, ilmoitustaulu,
intra…)
takuuaikaisten ilmoitusten kirjaaminen
seurantatulosten läpikäynti käyttäjien
kanssa
kerrottu, mitä kaikkea korjattiinkaan ja
miten ja millaista laadunvalvontaa
korjausten aikana tehtiin
siivouksen tehtäväkuvaukset /
siivoussopimuksen sisällöstä on
tiedotettu käyttäjiä
sisäilmakyselyn tulosten läpikäynti

Suorituspvm

Lisätiedot

Käytön aikainen seuranta ja jälkihoito

Tehty

29

31
32
33
34

Suorituspvm

bentseeni, häkä, formaldehydi,
naftaleeni, typpidioksidi, PAH, radon,
trikloorietyleeni, tetrakloorietyleeni
asetaldehydi, asbesti, tuholaismyrkyt,
torjunta-aineet, palonestoaineet,
glykolieetterit, heksaani, typpioksidi,
otsoni, ftalaatit, styreeni, tolueeni,
ksyleenit

28

30

Mittaukset rakennuksen terveydellisen
turvallisuuden osoittamiseksi

Tehty

Käyttöönottovaihe
tehostettu ilmanvaihdon seuranta
tehostettu siivous, mukaan lukien
yläpölyt
käyttäjäpalautteen aktiivinen ja nopea
käsittely
käyttäjän tiedottaminen tehdyistä
selvityksistä ja todetuista vioista
teknisten järjestelmien osalta
sisäänajovaihe kestää vuoden. Tänä
aikana tulee laitehäiriöitä.

2/2

Lisätiedot
Näille yhdisteille on terveysperusteiset raja-arvot
(WHO).
Potentiaalisesti terveyshaittaa aiheuttavat haittaaineet, joille luotettava terveyshaittoihin
perustuvia ohjearvoja ei vielä ole

Vaiheen kesto

Lisätiedot

Käytön aikainen seuranta ja jälkihoito
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Toimistotilojen käyttöohje
Jotta tiloissa säilyy hyvä sisäilmaston laatutaso tilojen käytön aikana, tilan käyttäjän velvollisuutena on
noudattaa näitä ohjeita:
·

Tilat on tarkoitettu toimistotiloiksi tai niiden aputiloiksi, ja kunkin tilan toiminnan tulee
vastata suunniteltua käyttötarkoitusta. Tilan käyttäjä ei saa toiminnallaan heikentää
sisäilmaston laatutasoa. Toimistotilaa ei ole ensisijaisesti tarkoitettu ruokailuun, mutta
jos tilassa syödään, ruoantähteet ja elintarvikepakkaukset on toimitettava niille
tarkoitettuihin jäteastioihin taukotiloihin.

·

Käyttäjän tulee pitää huonetilan lattia-, pöytä- ja muut pinnat siivottavina, jotta
siivoojien on mahdollista siivota huone siivousohjelman mukaisesti. Tämä tarkoittaa
mm. sitä, että johdot nostetaan pois lattialta, pinnoilla ja työtasoilla on mahdollisimman
vähän tavaroita, irtomattoja ei käytetä.

·

Tilaan ei saa tuoda sellaisia vanhoja, likaisia tai mikrobivaurioituneita huonekaluja,
esineitä, tekstiilejä, arkistomateriaalia tai muuta irtaimistoa, jotka voivat pilata
sisäilmaa.

·

Jos tilaan tuodaan irtaimistoa muualta, se on puhdistettava edellisen kiinteistön
epäpuhtauksista
(noudattaen
joko
normaalia
muuttosiivousohjetta
tai
mikrobivaurioituneen irtaimiston puhdistusohjetta).

·

Uudet huonekalut pitää tuulettaa muualla siten, että niistä peräisin olevat hajut
haihtuvat ennen kalusteiden tuomista tiloihin.

·

Ilmanvaihtoon ja sen tasapainotukseen liittyen pitkäkestoista ikkunatuletusta pitää
välttää. Ikkunoiden kiinnipitäminen vähentää myös siivoustarvetta ja pölyjen pääsyä
sisätiloihin. Lyhytaikaisen ikkunatuuletuksen jälkeen ikkuna on suljettava huolellisesti
(talvella avoin ikkuna aiheuttaa ikkunavetoa, kesällä voi sataa vettä sisälle ja kulkeutua
pölyä).

·

Ilmanvaihdon tulo- ja poistoventtiileitä ei saa tukkia eikä säätää omatoimisesti, eikä
kalustesijoitteluilla, kattoripustuksilla tai sermeillä saa estää ilman vapaata kiertoa
huonetilassa.

·

Lämmityspattereiden termostaatteja ja irtoantureita sekä itse pattereita ei saa peittää
kalusteilla tai verhoilla. Myös esim. ATK-laitteiden puhaltimien ilmavirta on
suunnattava pois patteritermostaateista. Näin turvataan lämmön jakautuminen
tasaisesti.

·

Lattiapintojen ja ulkoseinien tiiveyttä ei saa rikkoa asentamalla nauloja, ruuveja tai
muita pinnan rikkovia kiinnikkeitä. Mikäli pintarakenteisiin halutaan tehdä kiinnityksiä,
on otettava yhteyttä kampusmanageriin, joka varmistaa, mihin kiinnityksiä on
mahdollista tehdä.

·

Tilaan ei saa tuoda omaa sähkölämmitintä, ilmankostutinta eikä jäähdytintä.

·

Havaituista puutteista ja toimintahäiriöistä tulee tehdä ilmoitus FacilityInfon
palvelupyyntöjärjestelmään.

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy omistaa, rakennuttaa ja vuokraa tiloja yliopistojen ja korkeakoulujen tarpeisiin
pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Kiinteistöalan tutkimus- ja kehityshankkeet ovat vahvasti läsnä yrityksen
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toiminnassa ja yritys on mukana kehittämässä kampusalueita kokonaisuuksina. Toiminnassa hyödynnetään vain
alan parhaita asiantuntijoita ja toimijoita. Tavoitteena on kehittää innovatiivisia oppimisympäristöjä, jotka
tukevat tutkimustyötä ja opiskelua. www.sykoy.fi
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