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1.

KOHTEEN YLEISTIEDOT
Kohde

Keskustan terveysasema
Saaristonkatu 22
90100 Oulu

Tilaaja

Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Kiilakiventie 1
90250 Oulu

Yhteyshenkilö

Riikka Vesteri /
Tarja Huusko

Tutkimusajankohta

4.4.-14.8.2012

044 703 2523

Tutkimuksen tekijät
Heidi-Johanna Jokelainen
040 7690 359
Kiratek Oy
Myyntimiehenkuja 4
90410 Oulu
heidi-johanna.jokelainen@kiratek.fi
Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää eri kerroksissa sijaitsevien toimistotilojen sisäilman laatua
sekä kartoittaa näkyviä vaurioita rakenneavauksin.
Tutkimuksen lähtötiedot
Keskustan terveysasema on kellarillinen kolmikerroksinen rakennus, joka on rakennettu vuonna
1935. Rakennukseen on tehty laajennusosa vuonna 1952. Saatujen lähtötietojen mukaan rakennuksen ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili -rakenteiset, joiden ulkopinnat on rapattu ja rakennuksessa on
alalaattaholvirakenteiset välipohjat. Rakennuksen vesikattona on bitumikermikatteinen tasakatto,
joka on uusittu 2000-luvulla. Rakennukseen on tehty vuosien varrella lukuisia muutos- ja korjaustöitä.
Rakennuksen toimistotilojen muovimatoissa on ilmennyt hilseilyongelmaa, minkä vuoksi tilojen
lattiapinnoitteet on uusittu.
Rakennuksen usean eri kerroksen toimistotilojen käyttäjillä esiintyy mm. äänen käheyttä, silmien
kuivumis- ja ärsytysoireita, hengenahdistusta sekä yskää. Käyttäjät kokevat myös ilmanvaihdon
heikoksi / puutteelliseksi ja huoneilman talvisin kuivaksi. Käyttäjät kokevat huonelämpötilojen
olevan kesäisin liian korkeat ja talvisin huoneet koetaan liian kylmiksi.
Kohteesta oli käytettävissä mm. lvi-, sähkö-, julkisivu- ja pohjapiirustuksia sekä Instaro Oy:n laatimia sisäilma- ja kuntotutkimusraportteja vuosilta 2008-2012.
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Lähtötietojen mukaan ilmanvaihtokoneen tuloilmakammion villa eristeet on vaihdettu Dacron -eristeeseen, ilmanvaihtojärjestelmä, kanavisto ja venttiilit on puhdistettu sekä tilojen ilmamäärät mitattu ja tasapainoitettu.
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2.
2.1

TUTKIMUKSET
Suoritetut tutkimukset, tutkimusmenetelmät ja -kalusto
Kohteeseen tehtiin lähtökartoitus 4.4.2012, jonka perusteella määriteltiin sisäilmanäytteiden ja kuitunäytteidenottopisteet.
Tutkimusten yhteydessä tilat tarkasteltiin aistinvaraisesti. Aistinvaraisen havainnoinnin avulla arvioidaan tiloissa esiintyvä poikkeava, mikrobivaurioon viittaava tai kemikaalimainen haju sekä
tarkistetaan rakenteiden näkyvät vauriokohdat.
Tämän tutkimuksen yhteydessä tiloista otettiin mikrobien sisäilmanäytteitä sekä tuloilmakanavan
ja tasopintojen mineraalivillakuitunäytteet 5.4.2012 tiloista, joissa käyttäjillä on esiintynyt oireita.
Kuitunäytteiden ottoja jatkettiin 8.5.2012 ja 14.8.2012.
Mikrobien ilmanäytteiden avulla saadaan tietoa tilojen hetkellisestä sisäilman mikrobipitoisuudesta. Mikrobien määrä kuitenkin vaihtelee olosuhteiden, vuoden ja vuorokauden ajankohtien mukaan, joten yksi näyte antaa tiedon tutkittavan tilan mikrobipitoisuudesta vain mittaushetkellä.
Mikrobitulokset ovat vain yksi osa kiinteistöön liittyvää kokonaistutkimusta, jonka perusteella
tehdään tarvittavat johtopäätökset.
Tutkimusten yhteydessä kartoitettiin rakenneavauksin neuvotteluhuoneen 330 seinän vesivuotojäljen aiheuttajaa ja lähtökartoituksessa valitun yhden toimistotilan alaslasketun katon yläpuolista tilaa. Lisäksi avattiin huoneen 330 vesivuotokohdan yläpuolista vesikaton liitos. Rakenneavauksista
ei otettu materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Rakenneavauskohdat ja havaitut vauriokohdat valokuvattiin.
Näytteiden ottokohdat on merkitty raportin piirustukseen 1.

2.2

Analyysit
Mikrobien viljely ja tunnistus tehdään Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hyväksymän Asumisterveysohjeen 2003 ja Asumisterveysoppaan 2009 menetelmillä. Ilmanäytteet kerätään Andersenkeräimellä suoraan kasvatusalustoille.
Mineraalivillakuitunäytteiden avulla tarkistetaan ilmanvaihtokanavien ja/tai tasopintojen kuitupitoisuus. Kuitunäytteet otetaan tuloilmakanavasta ja/tai kalusteiden tasopinnalta ns. pölynkeräysteipin avulla. Teipin sisältämät kuidut tutkitaan valomikroskoopilla. Tulokset ilmoitetaan mineraalivillakuituja kpl/cm2. Tavallisimmat sisäilman kuitulähteet ovat ilmanvaihtokanavien rikkoontuneet tai vanhentuneet äänenvaimentimet ja sisäkaton osittain pinnoittamattomat akustolevyt.
Yksityiskohtaiset määritysmenetelmät ja vertailuarvot on esitetty mikrobi- ja kuituvastauksissa (liite 1 ja 2).

3.

TUTKIMUSTULOKSET

3.1

Aistinvaraiset havainnot
Tiloissa ei havaittu mittaus-/tutkimushetkillä mikrobivaurioon viittaavaa tai kemikaalimaista hajua, sen sijaan sisäilman havaittiin olevan tunkkainen/raskas ja huonelämpötilan korkea (kesä).
Rakennuksen vanhan ja uuden osan porrashuoneen liitoskohdan huoneiden ulkoseinissä on halkeamia ja tummia viuhkamaisia jälkiä. Seinien liitoskohtien viuhkamaiset tummumat ovat ilmavirtausten mukana kulkeutuneista ilmansaasteista peräisin.

3.2

Rakenteelliset riskitekijät
Paikallisia kosteusvauriojälkiä havaittiin toimistotilassa 152 ja 312/2 sekä neuvotteluhuoneessa
330.
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Tilojen 152 ja 312/2 sisäkattojen kosteusjälkien aiheuttajasta tai ilmaantumisajasta ei ole varmuutta.

3.2.1

Kokoushuoneen 330 vuotojälki, vesikatto ja julkisivut
Tässä tutkimuksessa keskityttiin neuvotteluhuoneen 330 seinälle talven 2011-2012 aikana ilmestyneen kosteusvauriojäljen lähteen selvittämiseen.
Lähtötietojen mukaan kokoushuoneen 330 laajennuksen ja vanhan osan liitoskohdalle on ilmestynyt vuotojälkiä sekä maali on kupruillut kosteuden vaikutuksesta (kuvat 1-3) talven 2011-2012 aikana. Myös vastakkaisella sivulla olevan tilan (tila 312/2) laajennuksen liitoskohdassa on ollut
vuoto, joka näkyy katon akustolevyjen tummentumina.
Näytteenottojen yhteydessä tarkastettiin kokoushuoneen 330 seinän kosteusvaurion aiheuttajaa
huoneen sisäkaton ilmanvaihtoputkikoteloa avaamalla (kuvat 4-8) sekä vesikattoa kartoittamalla
(kuvat 9-12).
Kokoushuoneen seinän vuotokohta osuu sähkörasian kohdalle (kuva 3). Kotelon sisäpuolisissa rakenteissa on kosteusjälkiä sekä paljon irtoroskia ja pölyä (kuvat 5-8). Kotelon yläosa on yläpohjalaatan alapintaa. Yläpohjalaatan alapinnan ja ulkoseinän väliin jää rako, josta näkyy auringonvaloa
(kuva 8). Kotelon ilmatila on yhteydessä yläpohjan ilmatilaan.
Vuotokohdan yläpuolinen vanhan ja laajennusosan liitoskohta on vesikatolta peltiverhoiltu (kuvat
9-10). Vesikatolla on neuvotteluhuoneen vuotokohdan läheisyydessä, noin metrin säteellä, tuuletusputki, joka on juuresta epätiivis (kuvat 9 ja 11). Vesikatto oli muutoin hyväkuntoinen, eikä muita puutteita havaittu.
Jatkotutkimuksissa avattiin rakennuksen uuden ja vanhan osan liitoksen vesikaton peltiverhousta
(kuvat 10 ja 12). Vanhan ja uuden osan seinäliitoksen harjapellit on taitettu vastakkain (ns. myrskypelti). Myrskypellin tehtävänä on estää seinärakennetta pitkin ylös nousevan veden pääsy rakenteisiin. Myrskypellin alla ei ole huopaa, joka estäisi pellin alapinnan kondensoitumisen. Bitumialuskermin tarkoitus on suojata rakenteita kondenssi- ja vuotovedeltä.
Rakennuksen julkisivun liikuntasauma, vanhan osan ja laajennuksen liitos, on etupihan puolella
haljennut. Lisäksi liikuntasauman vieren julkisivupinnoite on halkeillut. Halkeaman ja epätiiviin
liikuntasauman kohdalta voi päästä sadevettä rakenteeseen (kuva 13).
Pääoven betonirakenteisen sisääntulokatoksen etunurkan betoni halkeilee ja lohkeilee kosteusrasituksen aiheuttaman pakkasrapautumisen vuoksi (kuva 14). Betonilaatan reuna on päässyt rapautumaan katolta valuneiden vesien johdosta. Veden havaittiin valuvan reunapellin ja betonilaatan
välistä, mikä viittaa vesikatteen pinnoitteen olevan epätiivis ja kallistusten olevan puutteelliset.
Talvella ko. kohdassa on havaittu jääpuikkoja.

Kuva 1. Kokoushuoneen 330 avauskohta

Kuva 2. Kokoushuoneen seinällä on vuotojälkiä
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Kuva 3. Vesi on vuotanut sähkörasiaan

Kuva 4. Kokoushuoneen kotelon rakenneavaus

Kuva 5. Kotelossa on runsaasti roskaa ja pölyä ja
läpivientejä (nuoli)

Kuva 6. Kotelon rakenteissa sekä seinässä on kosteusjälkiä

Kuva 7. Kotelon ilmatila on suoraan yhteydessä ulos

Kuva 8. Aurinko paistaa vesikaton liitoskohdalla

Kuva 9. Vesikaton liitoskohta vuotokohdan yläpuolella ja epätiivis läpivienti

Kuva 10. Vanhan ja uuden puolen vesikattojen liitoskohta
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Kuva 11. Läpiviennin liitos on epätiivis

Kuva 13. Etupihan seinissä halkeamia ja
liikuntasauma epätiivis.

3.3

Kuva 12. Myrskypellin avauskohta

Kuva 14. Pääoven katoksen betonilaatan etureuna
lohkeilee rapautumisen vuoksi

Ilmanäytteet
Toimistotiloista 112, 146, 243 ja 304/3 otettiin sisäilmanäytteet torstai aamupäivänä 5.4.2012. Tarkemmat näytteidenottopaikat on merkitty raportin liitteenä 1 olevaan pohjakuvaan. Lisäksi ohessa
on esitetty kuvat ilmanäytteidenottopaikoista.

Ilmanäyte 1. Toimisto 146

Ilmanäyte 2. Toimisto 304/3
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Ilmanäyte 3. Toimisto 112

3.4

Ilmanäyte 4. Toimisto 243

Kuitunäytteet
Kolmannen kerroksen muutamien toimistojen sisäkatoissa on käytetty äänieristeenä mineraalivillalevyjä. Toimistotilan 312/2 katon akustiikkalevyn reunat ovat paljaat ja katon akustiikkalevissä on
kosteuden aiheuttamaa tummumaa.
Pääosassa kolmannen kerroksen toimistotiloista on alaslasketut katot. Alaslaskettujen kattojen reikälevyjen yläpuolella on käytetty äänieristeenä mineraalivillalevyjä (kuvat 15 ja 16). Toimiston
324/2 alaslaskua avattiin, jossa havaittiin reikälevyn ja villan välistä puuttuvan pahvin/muovin,
joka estäisi villan kulkeutumista sisäilmaan (kuva 16).

Kuva 15. Toimiston 324/2 sisäkatto

Kuva 16. Reikälevyn ja äänieristevillan välistä puuttuu paperi/muovi

Toimistojen 304/4, 307/1 ja 324/2 tasopinnoilta otettiin kuitunäytteet varmistamaan kulkeutuuko
alaslaskettujen kattojen reikälevyjen kautta villakuitua tasopinnoille. Kolmannen kerroksen tilojen
toinen mahdollinen kuitulähde on ilmanvaihtojärjestelmä.
Ensimmäisen ja toisen kerroksen toimistotilojen sisäkatoissa ei ollut äänieristelevyjä, minkä vuoksi
tarkastettiin tuloilmakanavien venttiilien pintojen kuitupitoisuudet toimistotiloista 119 ja 243 (kuvat 17 ja 18). Tuloilmaventtiilin pintanäytteiden avulla pyrittiin selvittämään kulkeutuuko ilmanvaihtojärjestelmästä tuloilmavirtausten mukana villakuitua huonetilaan.
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Kuva 17. Tuloilmaventtiilien pinnoilta otettiin kuitunäytteitä

Kuva 18. Tuloilmaventtiilien näytteiden ottopaikka

Näytteenottojen yhteydessä toimiston 119 tuloilmaventtiilin havaittiin olevan likainen. Lisäksi
harvemmin siivottavilla pinnoilla, kuten lamppujen ja kaappien päällä, on runsas pölykertymä
(kuvat 19-20). Kyseisille pinnoille on voinut kulkeutua mineraalivillakuituja, jos niitä liikkuu sisäilmassa.

Kuva 19. Harvoin siivottavat pinnat ovat pölyiset

Kuva 20. Toimisto 324/2 lampun pinta ja näytteen
ottopiste

Tutkimuksia jatkettiin kuituanalyysin valmistuttua. Toimistotilan 119 kuitulähteen selvittämiseksi
tutkittiin ilmanvaihtojärjestelmä sekä huoneen 119 ja sen edustalla olevan tuloilmaventtiilin painekammiot.
Ilmanvaihtojärjestelmän tuloilmakammion äänieristeet on vaihdettu 2000-luvulla Dacron –
eristeeseen (kuvat 21 ja 22) villakuituepäilyn vuoksi. Poistoilmakammiossa on alkuperäiset äänivillaeristeet paikallaan. Tuloilmakammiosta otettiin kuitunäyte (KTK 7) kammion puhtauden varmistamiseksi.
Tuloilmakammion Dacron -eristeet olivat tummuneet (kuvat 21 ja 22), minkä vuoksi haluttiin varmistaa Dacron -eristeen mahdollinen vaurioituminen materiaalinäytteen avulla. Materiaalinäyte oli
tavanomainen eli ei viittaa materiaalin kosteusvaurioitumiseen.
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Kuva 21. Tuloilmakammion eristeet on Dacronia

Kuva 22. Tummunut Dacron -eriste

Toimiston 119 (kuva 23) sekä käytävän (kuva 24) tuloilmaventtiilien yläpuolisten painekammioiden eristeenä on villaa (kuva 25 ja 26). Villan päällä on musta suodatinkangas (kuva 25), joka ei
peittänyt villoja kokonaisuudessaan huoneen 119 ja huoneen käytävän kohdalla.

Kuva 23. Toimiston 119 tuloilmaventtiilin yläpuolinen paineenalennuskammio

Kuva 24. Käytävän tuloilmaventtiilin yläpuolella on
on myös paineenalennuskammio

Kuva 25. Paineenalennuskammion eristeen pinnalla Kuva 26. Paineenalennuskammion eriste on mineraaon suodatinkangas
livillaa

Edellä mainittujen havaintojen ja kesken tutkimusten saatujen analyysitulosten vuoksi varmistettiin käyttäjien valitsemista tiloista 112, 154, 224, 304/2 ja 308/3 säännöllisesti siivottavien tasopintojen kuitupitoisuuden kahden viikon kuitulaskeumanäytteiden. Tilasta 226 oli irrotettu näytteidenottopaikan merkinnät ja pinnat pyyhitty, minkä vuoksi ko. tilasta ei voitu ottaa kahden viikon laskeumanäytettä.
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4.

TULOKSET

4.1

Ilmanäytteet
Näyte
1.

Tila
Toimisto 146

(1.kerros)

Tulkinta
Tavanomainen

2.

Toimisto 304/3

(3. kerros)

Tavanomainen

3.

Toimisto 112

(1.kerros)

Tavanomainen

4.

Toimisto 243

(2. kerros)

Tavanomainen

Yksityiskohtaiset näytetulokset on esitetty raportin liitteenä 2 olevassa Työterveyslaitoksen analyysivastauksessa O12329IA.
Näyte 1 sisälsi vähäisen määrän (2 pmy/m3) kosteusvaurioon viittaavaa A. fumigatus sieni-itiöitä.
Näyte 2 sisälsi vähäisen määrän (2 pmy/m3) kosteusvaurioon viittaavaa Acremonium sieni-itiöitä
sekä (2 pmy/m3) Trichoderma sieni-itiötä.
Näytteessä 3 ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Näytteet 1-3 olivat tavanomaisia niin kokonais-sieni-itiöpitoisuuksien kuin bakteeripitoisuuksienkin osalta. Näytteissä voi esiintyä vähäisiä määriä poikkeavia mikrobeja ilman erityistä syytä eivätkä satunnaiset pitoisuudet yleensä aiheuta sisäilmaongelmaa. Mikrobipitoisuudet alittivat
Asumisterveysohjeen ja toimistotiloille asetetut viite-arvot eikä tilojen käytölle ole estettä.

Tulosten arviointi
Mikrobitulokset ovat vain yksi osa kiinteistöön liittyvää kokonaistutkimusta, jonka perusteella
tehdään tarvittavat johtopäätökset. Yksittäisen näytetuloksen perusteella ei voida aina riittävästi
arvioida sisäilman laatua, koska mikrobien määrä vaihtelee olosuhteiden, vuoden ja vuorokauden
ajankohtien mukaan ja näyte antaa tiedon tutkittavan tilan mikrobipitoisuudesta vain mittaushetkellä.
Mikrobituloksista ei voida vetää suoraa johtopäätöstä käyttäjien kokemiin sisäilmaongelmiin, jotka
voivat johtua useista eri ilmanlaatuun liittyvistä tekijöistä tai niiden yhteisvaikutuksesta.

4.2

Materiaalinäytteet
Näyte
1.

Tila
Tuloilmakammio, Dacron -äänieriste

Tulkinta
Tavanomainen

Yksityiskohtaiset näytetulokset on esitetty raportin liitteenä 3 olevassa analyysivastauksessa
MIK3170/12.
Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Näyte on tavanomainen.

4.3

Kuitunäytteet
Näytenro: Näytteenottopaikka:
KTK 1.

KTK 2.
KTK 3.
KTK 4.

Sp-kotelo, toimisto 304/3,
säännöllisesti siivottava pinta,
niukka pölykertymä
Tuloilmaventtiili, toimisto
119, runsas pölykertymä
Tuloilmaventtiili, toimisto
243, niukka pölykertymä
Lampun päältä, toimisto
324/2, harvoin siivottava

Mineraalivillakuituja kpl/cm2:
ei kuituja

7,8
1,2
1,2

Muun pölymateriaalin määrä:
- kohtalaisesti hienoa pölyä
- kohtalaisesti orgaanisia kuituja
- kohtalaisesti hienoa pölyä
- kohtalaisesti orgaanisia kuituja
- kohtalaisesti hienoa pölyä
- kohtalaisesti orgaanisia kuituja
- runsaasti hienoa pölyä
- todella runsaasti orgaanisia kui-
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KTK 5.

KTK 6.

KTK 7.

KTK 8.
KTK 9.
KTK 10.
KTK 11.
KTK 12.

pinta, runsas pölykertymä
Pöytätaso, toimisto 324/2,
säännöllisesti siivottava pinta,
niukka pölykertymä
Kaapin päältä, toimisto 307/1,
harvoin siivottava pinta,
niukka pölykertymä
IV-kone, tulopuolen kammion
seinämä, kohtalainen pölykertymä
Työpöytätaso, toimisto 112,
pölykertymä kaksi viikkoa
Hyllytaso, toimisto 154, pölykertymä kaksi viikkoa
Työpöytätaso, toimisto 224,
pölykertymä kaksi viikkoa
Hyllytaso, toimisto 308/3,
pölykertymä kaksi viikkoa
Työpöytätaso, toimisto 304/2,
pölykertymä kaksi viikkoa

0,2

tuja
- niukasti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja

0,5

- niukasti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja

1,2

- runsaasti hienoa pölyä
- kohtalaisesti orgaanisia kuituja

ei kuituja
ei kuituja
ei kuituja
ei kuituja
ei kuituja

- niukasti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja
- kohtalaisesti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja
- kohtalaisesti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja
- niukasti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja
- niukasti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja

Kuitunäytteiden yksityiskohtaiset näytetulokset on esitetty raportin liitteenä 3 olevassa analyysivastauksessa K317/12.
Mineraalivillakuidut eivät yleensä aiheuta ongelmia, jos kahden viikon laskeuma-ajan kuitupitoisuudet säännöllisesti siivotuilla tasopinnoilla ovat alle 0,2 kpl/cm² ja harvoin siivotuilla tasopinnoilla alle 3 kpl/cm². Jos harvoin siivotun tasopinnan kuitupitoisuus ylittää 10 kpl/cm², tulee siivousta tehostaa.
Kuitunäytteet KTK 1–7 on otettu tutkimusten yhteydessä, jolloin pinnoille kertyneiden kuitujen
laskeuma-aika ei ole tiedossa. Kuitunäytteet KTK 8-12 on otettu kaksi viikkoa (14 vrk) pintojen siivouksen jälkeen, jolloin tuloksia voidaan verrata ohjearvoihin.
Tuloilmakammion (KTK 7) pinnan kuitumäärä 1,2 kuitua/cm2 oli vähäinen. Kuidut eivät kuitenkaan välttämättä keräänny kammion pinnoille, vaan kulkevat kevyinä hiukkasina ilmavirtojen
mukana kanavaan ja sieltä sisäilmaan. Tuloilmakammioon on vaihdettu Dacron -eriste, jolloin
kammiossa olevat villakuidut voivat olla peräisin vanhoista eristeistä, joita ei ole saatu eristeen
vaihdon yhteydessä tehdyllä siivouksella kokonaan poistettua.
Toimiston 119 ja toimiston 304/4 tuloilmaventtiilien pinnalta otetut näytteet KTK 2 ja KTK3 sisälsivät kohtuullisesti (1,2-7,8 kpl/cm²) mineraalivillakuituja. Kyseisissä toimistoissa ei ole muita kuitulähteitä kuin ilmanvaihtojärjestelmä. Tutkimusten yhteydessä todettiin venttiilien yläpuolisten
paineenalennuskammioiden sisältävän villaeristeitä, jotka ovat todennäköisin kuitujen lähde. Kuidut voivat kulkeutua tuloilmakanavan ilmavirtausten mukana sisäilmaan.
Käyttäjien valitsemien toimistotilojen kahden viikon kuitulaskeumanäytteissä KTK 8-12 ei esiintynyt kuituja.
Muut kuitunäytteet sisälsivät yksittäisiä mineraalivillakuituja.

5.

JOHTOPÄÄTÖKSET
Rakennuksessa havaittiin paikallisia sisäilmaongelma- ja vauriokohtia, jotka kohdistuvat muutamiin toimisto- ja neuvottelutiloihin. Löydettyjen ongelmatilojen neliöt ovat hyvin pienet verrattuna
rakennuksen pinta-alaan. Tutkimuksessa ei löydetty sellaista sisäilmaongelman lähdettä, joka voisi
selittää usean käyttäjän oireet.
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Sisäilma ja lämpötila
Ilmanäytetulokset olivat tavanomaiset. Ilmanäytteiden alhaisten mikrobipitoisuuksien vuoksi
näytteenottotilojen käytölle ei ole estettä.
Rakennuksessa havaittiin muita sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä, kuten sisäilman korkea
lämpötila, joka voi pahentaa käyttäjien kokemia oireita. Myös tunkkaisuuden ja kuivuuden tunteet
yleistyvät lämpötilan noustessa.
Vanhan puolen ja uuden osan liitoskohdan toimistohuoneisiin on kulkeutunut ilmansaasteita rakenteiden liitosten epätiiveyskohdista. Ilmavirtausten mukana tulleiden ilmansaasteiden merkitystä sisäilman laatuun tai käyttäjien oireisiin ei voida arvioida.

Paikalliset vauriot
Rakennuksen etupihan ulkoseinän epätiiviin liikuntasauman kohdalta voi päästä sadevettä ulkoseinärakenteeseen. Myös vesikaton epätiiviin läpiviennin kautta voi päästä sadevettä yläpohjarakenteeseen.
Pääsisäänkäynnin betonisen katoslaatan etureuna on rapautunut. Lohkeavat betonikappaleet voivat irrotessaan aiheuttaa vaaratilanteen. Sisääntulokatoksen vesikatteen tiiveys ja kallistuksia ei
tutkittu tämän tutkimuksen yhteydessä.
Paikallisia kosteusvaurioita havaittiin toimistotiloissa 152 ja 312/2 sekä neuvotteluhuoneessa 330.
Neuvotteluhuoneen 330 ja tilan 312/2 kosteusvauriot ovat todennäköisesti aiheuttaneet kondenssikosteudesta. Neuvotteluhuoneen sisäkatossa oleva kotelorakenne on kosteusvaurioitunut. Neuvotteluhuoneen 330 sekä vesikaton kosteusongelman korjaamiseksi laaditaan parhaillaan korjaussuunnitelmaa.
Tilojen 152 ja 312/2 sisäkattojen kosteusjälkien aiheuttajasta tai ilmaantumisajasta ei ole varmuutta.
Todennäköisesti tilan 312/2 vaurio on aiheutunut samasta syystä kuin neuvotteluhuoneen 330.

Teolliset kuidut
Toimistojen 119 ja 243 tuloilmaventtiilien pinnoille kertyneet kuidut ovat todennäköisesti peräisin
kyseisten tilojen paineenalennuskammioista, sillä kyseisissä toimistoissa ei ole muita kuitulähteitä
ja ilmanvaihtojärjestelmän äänieristeet on vaihdettu Dacron -eristeeseen. Ilmanvaihtokoneen äänieristeiden ei epäillä aiheuttavan sisäilmaongelmaa, sillä ilmanvaihtokoneen Dacron -eristeen
kuidut ovat tutkimustulosten mukaan niin isoja, ettei niitä joudu ihmisten hengitysteihin, kuten
mineraalivillaeristeiden kuidut, jotka ovat koolta huomattavasti pienempiä.
Toimistojen 119 ja 243 tuloilmaventtiilien pintojen kuidut voivat kulkeutuvat sisäilmaan ja tasopinnoille. Teolliset kuidut voivat aiheuttaa käyttäjille mm. ylähengitysteiden, silmien ja ihon ärsytysoireita sekä äänenkäheyttä. Kuiduista aiheutuva oireilu loppuu ärsytystekijän poistuessa eikä
niistä aiheudu pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
Rakennuksen toimistotilojen paineenalennuskammioiden kuitujen ei oleteta aiheuttavan useita tiloja koskevaa sisäilmaongelmaa vaan paineenalennuskammioiden kuituongelmat ovat todennäköisesti yksittäisiä/paikallisia ongelmakohtia, sillä viiden muun ongelmalliseksi koettujen tilojen
tasopinnoilta ei löytynyt kuituja kahden viikon lauskeuma-ajan jälkeen. Kyseisten tilojen käyttäjillä
on esiintynyt kuituongelmaan viittaavia oireita.
Kolmannen kerroksen toimistotilojen alaslasketut sisäkatot ovat kuituriski, mutta tasopinnoilta
otettujen kuitunäytteiden tulokset ovat tavanomaiset eivätkä viittaa kuitujen aiheuttamaan sisäilmaongelmaan.

6.

TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Ilmanäytteiden tulosten perusteella tiloihin ei kohdistu jatkotoimenpiteitä.
Toimistotilan 312/2 ja neuvotteluhuoneen 330 vesikaton liitoskohtien ja tilojen 312/2 ja 330 vaurioituneiden rakenteiden korjaus erikseen laaditun korjaussuunnitelman mukaisesti. Kiratek Oy on
parhaillaan laatimassa korjaussuunnitelmaa vesikaton ja tilan 330 osalle.
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Toimistotilan 152 sisäkaton kosteusjäljen laajenemisen seuranta sekä tutkiminen, korjaussuunnittelu ja korjaus tilan vapauduttua.
Pääsisäänkäynnin sisääntulokatoksen korjaussuunnittelu ja korjaus.
Tarvittavista korjaustoimenpiteistä tulee laatia korjaussuunnitelma ja korjaustyö tulee tehdä valvotusti. Suunnittelijalla, valvojalla ja työn toteuttajilla tulee olla kokemusta kosteus- ja homevaurioiden korjauksesta.
Vesikaton läpivientien tiiveyden tarkastus ja tarvittaessa korjaus.
Rakennuksen liikuntasaumojen uusiminen.
Vanhan ja uuden osan liitoskohdan toimistohuoneiden ulkoseinien ja porrashuoneen liitoskohtien
pellit on suositeltavaa irrottaa ja yleisesti ko. tilojen halkeamat on suositeltava tiivistää ilmansaasteiden pääsemisen estämiseksi.
Mahdollisten tulevien pinta- tai peruskorjausten yhteydessä kolmannen kerroksen alaslaskettujen
sisäkattojen yläpuolisten villaeristeiden kuitujen sisäilmaan pääsyn estäminen esimerkiksi villaeristeen pinnoitus sidontakäsittelyllä, eristemateriaalin vaihdolla kuiduttomaan tai kattojen uudelleen levytyksen avulla.
Toimistojen 119 ja 243 paineenalennuskammioiden äänenvaimentimien pinnoitus tai vaihto Dacron -eristeeseen.
Teollisten mineraalivillakuitujen poistaminen sisätiloista edellyttää noin 1-2 kuukauden ajan tavanomaista korkeampaa siivoustasoa, jolloin tasopinnat nihkeäpyyhitään useampaan kertaan. Samalla harvoin siivottavat pinnat kannattaa puhdistaa sisäilman riskitekijöiden vähentämiseksi.
Korjaustoimenpiteiden ja tehostetun siivouksen jälkeen tuloilmakanavan ja tasopintojen kuitupitoisuus tulee tarkistaa kontrollinäytteiden avulla. Näytteenoton tarkoituksena on varmistaa korjaustöiden onnistuminen.
Huonelämpötiloja on suositeltavaa laskea. Huonelämpöjä voidaan laskea esimerkiksi jäähdytysjärjestelmän rakentamisella, paikallisten jäähdyttimien avulla tai ikkunaan asennettavien kalvojen
avulla. Jäähdytysjärjestelmän tai paikallisten jäähdytysjärjestelmien rakentaminen on kustannusteknisesti kallis toimenpide eikä niiden avulla pystytä estämään ikkunoiden kautta tulevaa lämpösäteilyä. Ikkunoiden auringonsuojakalvot suojaavat auringon lämpösäteilyltä, UV-säteilyltä,
haalistumiselta ja häikäisyltä ja talvella kalvot vähentävät ikkunoiden kautta tapahtuvaa lämmönhukkaa.
Vaikka käyttäjät kokevat talvisin sisäilman olevan kuiva, sisäilman suhteellista kosteutta ei kannata lisätä erillisten kostuttimien avulla, sillä sisäilman kostutus voi olla riskitekijä kiinteistön taustatiedot huomioon ottaen.

7.

LIITTEET
Liite 1

Pohjapiirustus, näytteenottokohdat

1 sivu

Liite 2

Työterveyslaitoksen ilmanäyteanalyysi O12329IA

2 sivu

Liite 3

Materiaalinäyteanalyysi MIK3170/12

5 sivu

Liite 4

Kuituanalyysi K317/12

2 sivua

Liite 5

Esite ikkunoiden suojakalvoista

2 sivua
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Kiratek OY vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 1995).

Kiratek Oy

Heidi-Johanna Jokelainen, RI
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LIITE 1
IN 3
KTK8
tsto 112

KTK 2
tsto 119

KTK 9
tsto 154
IN 1
tsto 146

1.

kerros

KTK 10
tsto 224

KTK 3
tsto 243
KTK 12
tsto304/2

KTK 1
tsto 304/3

IN 2
tsto 304/3

KTK 6
tsto 307/1

KTK = kuitunäyte, säännöllisesti siivottava pinta,
siivousajankohta ei ole tiedossa
KTK = kuitunäyte, harvoin siivottava pinta,
siivousajankohta ei ole tiedossa
KTK = kuitunäyte, 2 viikon laskeuma
KTK = kuitunäyte, tuloilmaventtiilin pinta
IN = ilmanäyte

IN 4
tsto 243

KTK 11
tsto 226

2.

kerros

3.

kerros

KTK 13
tsto308/3

KTK 4
KTK 5
tsto 342/2

Kiratek Oy
Paula Kurola, puh. 0207 401 023
25.5.2012

MIK3170/12

MIKROBITUTKIMUS
MATERIAALINÄYTTEET
Keskustan terveysasema
Oulu
Hanke 3255
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Mikrobianalyysi, materiaali, MIK3170/12
Kiratek Oy, 25.5.2012

Liikelaitos Oulun tilakeskus
Riikka Vesteri
Kiilakiventie 1
90015 Oulu
Kohde:
Näytteenottaja:
Näytteenottopäivä:
Näytteet vastaanotettu:
Analysointi aloitettu:

Keskustan terveysasema, Oulu. Hanke 3255
Heidi-Johanna Jokelainen, Kiratek Oy
8.5.2012
8.5.2012
9.5.2012

Analyysit
Materiaalinäytteiden sieni-itiöt määritettiin Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hyväksymän
Asumisterveysohjeen 2003 ja Asumisterveysoppaan 2009 laimennussarja- ja viljelymenetelmällä.
Mikrobit määritettiin 2 % mallasuute- ja DG18-agareilta ja bakteerit THG (tryptonihiivauute)agarilta. Mikrobien ravintoalustat kasvatettiin +25 °C 7-14 vrk ja mikrobit tunnistettiin
mikroskoopin avulla.
Näytteen mikrobipitoisuus ilmoitetaan lukuarvona cfu/g (= pmy/g) ja eri vaurioryhmiin
luokiteltuna.
- ei kasvua
+ niukka kasvu, alle 1000 cfu/g
++ kohtalainen kasvu, 1000 - 10 000 cfu/g
+++ runsas kasvu, yli 10 000 cfu/g
++++ erittäin runsas kasvu, yli 100 000 cfu/g

ei viitettä vauriosta
lajisto ratkaisee mahdollisen vaurion
lajisto ratkaisee mahdollisen vaurion
viite vauriosta
vahva viite vauriosta

Näytteet
Näyte
IV

M1

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

Dacron -äänieriste

Tuloilmakammio

IV-konehuone

Ei viitettä
mikrobilähteestä

Raportin osittainen kopioiminen ilman erillistä lupaa on kielletty
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Tulokset
Näyte
1

Sieni-itiöt pmy/g

Sieni-itiöt pmy/g

Bakteerit pmy/g

2 % Mallasuuteagar

DG18-agar

THG-agar

Yhteensä

Yhteensä

0

-

0

-

Yhteensä

300

+

määritysraja 100 pmy/g

---------------------------------------------Kiratek Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen
mukaisesti (KSE 1995). Laboratorio käyttää Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen
2003 ja Asumisterveysoppaan 2009 mukaisia menetelmiä. Vuoden 2010 alusta voimaan tulleen
standardin ISO/IEC 17025:2005 mukaisen arviointivaatimuksen vuoksi laboratorio on
Elintarviketurvallisuusviraston (=Evira) hyväksyttyjen laboratorioiden listalla sitten, kun yrityksen
laatu-järjestelmän FINAS-arviointi on valmis.

Kiratek Oy

Paula Kurola
Tutkija, FT
Sisäilma- ja mikrobitutkimukset
puh. 0207 401 023
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LIITE: Materiaalinäytteiden tulosten arviointi

1.

TULOSTEN TULKINTA
Rakennusmateriaalin runsas elinkykyisten mikrobien määrä viittaa materiaalin kostumiseen ja
mikrobivaurioon mikäli näytteen sieni-itiöiden pitoisuus on runsas, yli 10 000 pmy/g,
aktinobakteerien (= Streptomyces, sädesienet) pitoisuus yli 500 pmy/g ja bakteeripitoisuus yli
100 000 pmy/g. Tämän lisäksi näyte voidaan tulkita vaurioituneeksi, jos sen sisältämä sieniitiölajisto sisältää kosteusvaurioille tyypillisiä sienilajeja tai -sukuja (Liitetaulukko 1.), vaikka
kokonaismäärät eivät ylittäisikään raja-arvoa (STM Asumisterveysohje, 2003).
Edellä mainittuja tulkintaperiaatteita ei voida kuitenkaan soveltaa materiaaleihin, jotka ovat
kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa etenkään, jos niiden kautta ei kulje ilmavuotoja
sisätiloihin. Tällaisia materiaaleja ovat muun muassa alapohjarakenteet ja lämmöneristeet. Lisäksi
on huomioitava, että läheltä maaperää otettujen materiaalinäytteiden aktinobakteerit voivat olla
peräisin maaperästä. (STM Asumisterveysohje, 2003).
Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita. Yksi näyte antaa siten tiedon vain
kyseisen näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja lajistosta. Tulosten merkitys mahdollisten
sisäilmaongelmien kannalta arvioituna riippuu mikrobimäärien ja lajiston lisäksi tiloissa
vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta sekä siitä, kuinka suuri vaurioitunut pinta-ala on
ja missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan
rakenteiden kautta.

2.

MIKROBILAJISTO
Liitetaulukko 1. Alla olevassa taulukossa on esitetty esimerkkejä rakennusmateriaalinäytteissä
esiintyvistä sienisuvuista ja –ryhmistä.
kosteusvaurioon viittaavia kosteusvaurioon viittaavia
ja mahdollisesti toksiineja mikrobeja
tuottavia mikrobeja

mikrobeja, joiden tavanomaisia
merkitys
mikrobeja
toistaiseksi avoin

Acremonium

A. penicillioides/ A. restrictus

Absidia

Alternaria

A. fumigatus

Eurotium

A. glaucus

A. niger

A. ochraceus

Exophiala

Aureobasidium

Aspergillus

A. sydowii

Oidiodendron

basidiomykeetit

Beauveria

A. terreus

Geomyces

Botrytis

Cladosporium

A. versicolor

Phialophora

Chrysonilia

Geotrichum

Chaetomium

Scopulariopsis

Chrysosporium

Penicillium

Fusarium

Sporobolomyces

Mucor

hiivat

Paecilomyces

Sphaeropsidales (Phoma)

punaiset hiivat

steriilit

Stachybotrys/Memnoniella

Tritirachium/ Engyodontium

Rhinocladiella

Sporothrix

Sädesienet (Streptomyces)

Ulocladium

Rhizopus

Trichoderma

Wallemia

A= Aspergillus
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3.

TERVEYSVAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Mikrobitulosten perusteella ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai
käyttäjien oireisiin. Sisäilmaongelmien riski arvioidaan riskianalyysillä asteikolla: ei riskiä,
vähäinen, kohtalainen, suuri tai erittäin suuri riski. Arvioinnissa huomioidaan tulosten lisäksi
tiloissa vietettävä aika, ilmanvaihdon toimivuus, mahdollinen vaurion pinta-ala ja missä määrin
mikrobien itiöt tai niiden aineenvaihduntatuotteet kulkeutuvat sisäilmaan.
Terveydensuojelulaissa terveyshaitalla tarkoitetaan muun muassa elinympäristössä olevasta
tekijästä tai olosuhteesta johtuvaa sairautta tai sen oiretta (STM Asumisterveysohje, 2003).
Mikrobien esiintyminen sisäilmassa voi muodostaa terveysriskin. Terveyshaitan voimakkuus
riippuu havaitusta mikrobimäärästä ja – lajistosta, mikrobien erittämistä yhdisteistä sekä
yksilöllisestä herkkyydestä.

4.

KIRJALLISUUS
Sosiaali- ja terveysministeriö (2003). Asumisterveysohje. Asuntojen ja muiden oleskelutilojen
fysikaaliset, kemialliset ja mikrobiologiset tekijät. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2003:1.
ISBN 952-00-1301-6.
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Liikelaitos
Oulun tilakeskus
Riikka Vesteri
PL 30, Kiilakiventie 1, 6. krs.
90015 OULUN KAUPUNKI

Viite:
Analyysipyynnöt sisäilmatutkimuksen yhteydessä, Heidi-Johanna Jokelainen, Kiratek Oy. Hanke
6255.
Kohde:
Keskustan terveysasema
Saaristonkatu 22
90100 Oulu
Tutkimusmenetelmät:
Tutkimuskohteesta otettiin 12 BM-Dustfilter pölynkeräysteippinäytettä. Teippinäytteet tutkittiin valomikroskoopilla käyttämällä 100 x suurennosta. Näytteistä laskettiin yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan kpl/cm². Näytteiden sisältämän muun pölymateriaalin
määrää on arvioitu asteikolla niukka, kohtalainen, runsas ja todella runsas.
Tulokset:
Näytenro:

KTK 1.

KTK 2.

Näytteenottopaikka:
Näytteet 5.4.2012
Sp-kotelo, toimisto 304/4, säännöllisesti siivottava pinta, niukka
pölykertymä
Tuloilmaventtiili, toimisto 119,
runsas pölykertymä

Tulos mineraalivillakuituja kpl/cm2:
ei kuituja

7,8

KTK 3.

Tuloilmaventtiili, toimisto 243,
niukka pölykertymä

1,2

KTK 4.

Lampun päältä, toimisto 324/2,
harvoin siivottava pinta, runsas
pölykertymä
Pöytätaso, toimisto 324/2, säännöllisesti siivottava pinta, niukka
pölykertymä
Näytteet 8.5.2012
Kaapin päältä, toimisto 307/1,
harvoin siivottava pinta, niukka
pölykertymä
IV-kone, tulopuolen kammion
seinämä, kohtalainen pölykertymä
Näytteet 14.8.2012
Työpöytätaso, toimisto 112, pölykertymä kaksi viikkoa
Hyllytaso, toimisto 154, pölyker-

1,2

KTK 5.

KTK 6.

KTK 7.

KTK 8.
KTK 9.

0,2

Muun pölymateriaalin määrä:
- kohtalaisesti hienoa pölyä
- kohtalaisesti orgaanisia kuituja
- kohtalaisesti hienoa pölyä
- kohtalaisesti orgaanisia kuituja
- kohtalaisesti hienoa pölyä
- kohtalaisesti orgaanisia kuituja
- runsaasti hienoa pölyä
- todella runsaasti orgaanisia
kuituja
- niukasti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja

0,5

- niukasti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja

1,2

- runsaasti hienoa pölyä
- kohtalaisesti orgaanisia kuituja

ei kuituja
ei kuituja

- niukasti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja
- kohtalaisesti hienoa pölyä
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KTK 10.
KTK 11.
KTK 12.

tymä kaksi viikkoa
Työpöytätaso, toimisto 224, pölykertymä kaksi viikkoa
Hyllytaso, toimisto 308/3, pölykertymä kaksi viikkoa
Työpöytätaso, toimisto 304/2,
pölykertymä kaksi viikkoa

ei kuituja
ei kuituja
ei kuituja

- niukasti orgaanisia kuituja
- kohtalaisesti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja
- niukasti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja
- niukasti hienoa pölyä
- niukasti orgaanisia kuituja

Tulosten tulkinta:
Näytteet 8.5.2012, KTK 1 – KTK 7:
Näyte KTK 1 ei sisältänyt mineraalivillakuituja. Näyte KTK 2 sisälsi mineraalivillakuituja. Loput
näytteet sisälsivät yksittäisiä mineraalivillakuituja.
Näytteet 14.8.2012, KTK 8 – KTK 12:
Näytteet eivät sisältäneet mineraalivillakuituja.
Mineraalivillakuidut eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos kuitupitoisuudet säännöllisesti siivotuilla tasopinnoilla (pöydät yms.) ovat alle 0,2 kpl/cm² ja harvoin siivotuilla tasopinnoilla alle 3
kpl/cm². Jos mineraalivillakuitupitoisuus harvoin siivotuilla tasopinnalla ylittää 10 kpl/cm², tulee
siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä (Työterveyslaitos). Tuloilmajärjestelmistä otetuille teippinäytteille ei ole asetettu tavoitearvoja.
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3M-AURINGONSUOJAKALVOT
3M-ENERGIAKALVOT
3M-TURVAKALVOT
Suomen 3M Oy

Laajan, pitkälle kehitetyn ikkunakalvomallistonsa ansiosta Suomen 3M
Oy pystyy tarjoamaan ratkaisuja tavallisten ikkunalasitusten ongelmiin.
TM
3M -ikkunakalvoilla voidaan vähentää lämpösäteilyä ja häikäisyä, UV-säteilyä ja haalistumista sekä lämmönhukkaa. Lisäksi kalvoilla voidaan parantaa omaisuusturvaa ja henkilösuojaa.
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toimisto- ja julkiset rakennukset
liiketilat
asuinrakennukset
autojen ikkunat ym.

Asennus
3M-ikkunakalvojen kiinnityksen suorittaa
valtuutettu asennusliike, jolloin 3M-takuu
on voimassa.

Hoito
3M-ikkunakalvoilla varustetut ikkunat
voidaan pestä tavallisia menetelmiä
käyttäen noin 30 vuorokauden kuluttua
kalvon kiinnittämisestä.

Takuu
Ikkunan sisäpintaan asennettavilla
3M-ikkunakalvoilla on 10 vuoden takuu,
3M Prestige -ikkunakalvoilla 15 vuoden
asennustakuu ja ulkopintaan asennettavilla 3M-ikkunakalvoilla 5 vuoden takuu.

Haalistumisen syitä

ABN-Amro toimitilojen ikkunat kalvoitettiin Prestige-kalvolla
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Lämmöntorjunta ja lämmönhukan estäminen
3M-auringonsuojakalvot vähentävät rakennukseen
ulkoapäin tulevaa lämpösäteilyä sekä estävät lämmön
karkaamista sisätiloista kylmällä säällä.
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3M-kalvolla suojataan tekstiilejä, tapetteja, puupintoja, valokuvia ja muita arvoesineitä haalistumiselta.
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UV-säteilyntorjunta
3M-auringonsuojakalvot estävät tehokkaasti
UV-säteilyä ja suojaavat siten tekstiilejä ja muita
sisustusmateriaaleja haalistumiselta.
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Auringon elektromagneettisen säteilyntorjunta 3M-auringonsuojakalvojen avulla

RT X31-37542 / RT/KH 418.2-37542
3M-auringonsuojakalvot

tarviketiedosto

2

3M-auringonsuojakalvot ja -energiakalvot
(arvot mitattu 6 mm:n lasiin kiinnitetyistä ikkunakalvoista)

3M-auringonsuojakalvot suojaavat auringon lämpösäteilyltä, UV-säteilyltä,
haalistumiselta ja häikäisyltä.
3M-auringonsuojakalvoja on saatavana
hopean-, savunharmaan-, pronssinsävyisinä ja kirkkaina kalvoina. Lisäksi on
saatavana lukuisia valon läpäisy- ja valon heijastusasteita kalvotyypistä riippuen. Niillä voidaan hienosäätää sekä sisätiloihin että julkisivuun juuri haluttu visuaalinen vaikutelma.
Talvella kalvot vähentävät ikkunoiden
kautta tapahtuvaa lämmönhukkaa.
Auringonsuojakalvolla varustettu lasi on
myös lujempi kuin pelkkä lasi, ja lasin
mahdollisesti särkyessä kalvo estää sirpaleiden leviämisen ympäristöön.

Kalvotyyppi

Näkyvän valon Näkyvän valon Lämmön- Häikäisyn
heijastus, %
läpäisy, %
torjunta, % poisto, %

UV-säteilyn
torjunta, %

3M-auringonsuojakalvot, ulkokalvot
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3M-auringonsuojakalvot

3M Prestige -auringonsuojakalvot

3M Prestige -ikkunakalvot

PR 70

Huomaamattomilla Prestige-ikkunakalvoilla saadaan lähes 100 % UV-torjunta
ja jopa 97 % infrapunalämmön torjunta.
Näin säästetään energiakustannuksissa
ja -kulutuksessa. Kalvo on metalliton, joten se ei luo heijastuksia tai ole alttiina
korroosiolle, eikä se aiheuta häiriöitä
matkapuhelin- tai GPS-signaaleille.

3M-energiakalvot
3M-energiakalvot (tunnetaan myös nimellä "Low-E"-ikkunakalvot) on kehitetty kiinteistön energiakustannuksia alentaviksi monitoimikalvoiksi.
"Low-E"-kalvot vähentävät kylmällä ilmalla ikkunan läpi virtaavaa lämmönhukkaa yli 30 % ja toimivat lisäksi kuu-

3M-energiakalvot
LE 35 AMARL
3M-näkösuojakalvot
3OPL

malla ilmalla auringonsuojakalvojen tapaan. "Low-E"-kalvoilla on myös sirpalesuojaominaisuus.
3M-energiakalvoja on saatavana eri valonläpäisy- ja heijastusasteissa.

Turvakalvon rakenne
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3M-turvakalvot
3M-turvakalvot ovat erikoissuojaavia kalvoja lasille räjähdyksen tai henkilön tuottamaa iskua vastaan. Vahinko voidaan
rajoittaa vain rikkoutuneen lasin vaihtoon.
3M-turvakalvoja on mahdollista saada
kirkkaana tai harmaan sävyisenä kalvona. Harmaa 3M-turvakalvo toimii samalla
auringonsuojakalvona.
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1. kirkas polyesterisuojakalvo
2. suojakerros
3. liima-aine
4. 50 mikromillimetrin paksuinen monikerroksinen
kirkas polyesterikalvo
5. laminointiliima
6. 50 mikromillimetrin paksuinen monikerroksinen
kirkas polyesterikalvo
7. naarmusuoja

3M-turvakalvot (arvot mitattu 6 mm:n lasiin kiinnitetyistä ikkunakalvoista)
Kalvotyyppi

Näkyvän valon Näkyvän valon Lämmön- Häikäisyn
heijastus, %
läpäisy, %
torjunta, % poisto, %

UV-säteilyn KalvoKalvon
Standardi
torjunta, % kerroksia, kpl paksuus, mm

3M-turvakalvot
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3M Prestige -turvakalvot
PR 70 Ultra

Taulukoissa on esitetty esimerkkinä vain osa Suomen 3M Oy:n ikkunakalvotyypeistä.

MAAHANTUONTI, MARKKINOINTI JA NEUVONTA
Suomen 3M Oy
Lars Sonckin kaari 6, 02600 ESPOO
Puhelin (09) 525 21; (09) 525 2556
Faksi (09) 525 2515
www.3M.com/fi/ikkunakalvot

