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Tiivistelmä
Rakennuksen vierustat ovat asfaltti-, betonikiveys-, multamaa- sekä sorapintaisia. Maanpinnan kallistuksissa havaittiin puutteita. Sokkelin ulkopinnassa ei havaittu kosteuseristystä ja sokkelin rappauksessa on halkeilua useissa kohdissa. Rakenteisiin kohdistuvan
ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentämiseksi tulee rakennuksen ympärille asentaa perusmuurin kosteuseristys ja sokkeleiden rappaus tulee uusia sekä tarkastaa routaeristys
nurkka-alueilta. Samassa yhteydessä tulee salaojajärjestelmien kunto tarkastaa ja tarvittaessa koko järjestelmä uusia.
Rakennuksen alapohjarakenteet on toteutettu maanvaraisina betonirakenteina. Lattiapinnoilla ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia, mutta lattian muovimattopinnoitteiden
alta havaittiin tulevan kemiallista hajua, joka viittaa materiaalivaurioon. Varastotilan maton
alta havaittiin tulevan myös mikrobiperäistä hajua. Alapohjarakenteiden tiiviys on hyvä.
Alapohjarakenteiden pinnoitemateriaalit tulee uusia kuivista tiloista. Lattiarakenteiden rakenneliittymien tiiviys tulee huomioida korjaussuunnittelussa.
Ulkoseinät ovat pääosin tiili-villa-tiili -rakenteisia. Erkkerin kohdalla ikkunoiden väliosat
sekä isojen ikkunoiden yläosat ovat levy-villa-levy -rakenteisia. Julkisivun pinnoilla näkyi
kosteuden aiheuttamia jälkiä erityisesti ylivuotavien rännien kohdilla. Ikkunoiden puuosat
ovat ulkopuolelta maalipinnoiltaan huonossa kunnossa ja alkavaa lahoa oli havaittavissa.
Muutamin paikoin sokkelin halkeamat jatkuvat ulkoseinämuuraukseen asti. Ikkunoiden ja
muurausten välisissä liittymissä havaittiin epätiiviyskohtia ja maalipinnoilla on vaurioita julkisivun puu- ja metalliosissa. Ulkoseinärakenteista kerätyissä materiaalinäytteissä havaittiin paikoin kosteuden aiheuttamia mikrobivaurioita ja epätiiviyttä rakenneliittymissä. Ikkunat tulee uusia ja ulkoseinärakenteet korjata sekä tiivistää erillisen korjaussuunnitelman
mukaisesti.
Alakattotiloissa havaittiin pölykertymää sekä epäpuhtaus- ja mineraalivillakuitulähteitä.
Rakenteiden talotekniikkaläpiviennit olivat paikoin epätiiviitä. Kertyneestä pölystä otetuissa teippinäytteissä esiintyi mineraalikuituja yli Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpiderajan. Alas lasketut katot tulee uusia. Samalla poistetaan ylimääräiset kuitulähteet ja
pinnoitetaan putkieristeet tai korvataan ne kuiduttomilla vaihtoehdoilla, tiivistetään epätiiviit
tekniikkaläpiviennit ja höyrynsulun epätiiviydet yläpohjasta. Akustiikkalevyjen kaikki villapinnat tulee pinnoittaa. Kuitukorjausten ja siivousten jälkeen on suositeltavaa kontrolloida
tilojen kuitupitoisuudet.
Peltikate ja sadevesijärjestelmä ovat teknisen käyttöikänsä päässä. Yläpohjarakenteessa
ei ole aluskatetta, joka suojaisi rakenteita kondensoituvalta kosteudelta. Yläpohjan eristeisteistä kerätyissä materiaalin mikrobinäytteissä ei kuitenkaan analyysivastausten perusteella havaittu mikrobivaurioita. Vesikate ja katon sadevesijärjestelmät tulee uusia ja samalla asennetaan aluskate ja parannetaan korkean osan tuulettuvuutta.
Tiloihin tehdyissä olosuhde- ja paine-eromittauksissa tulokset olivat hiilidioksidin ja kosteuden osalta tavanomaisena pidettäviä. Sisälämpötilojen osalta piharakennuksessa lämpötila on pääosin käyttöajan ulkopuolella alle +20 °C, jota pidetään Asumisterveysasetuksen raja-arvona. Paine-erojen osalta tilat leikkisali 05 ja leikkihuone 08 olivat ylipaineisia
käyttöajan ulkopuolella ja toimistotila 20 sekä pihatalo pysyvät lähes koko ajan ylipaineisina. Rakennusten ilmanvaihdon ilmamäärät tulee mitata ja tarvittaessa säätää. Sitä ennen ilmanvaihtokanavien puhtaus tulee tarkastaa ja tarvittaessa kanavat puhdistetaan. Pihatalon sisälämpöolosuhteita tulee parantaa.
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1.

Kohde- ja lähtötiedot

1.1. Yleistiedot
Tilaaja:
Osoite:
Yhteyshenkilö:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

Keravan kaupunki, Kaupunkitekniikan toimiala
Kultasepänkatu 7, 04250 Kerava
Ulla Lignell
040 318 2871
ulla.lignell@kerava.fi

Tutkija:
Osoite:
Yhteyshenkilö:
Puhelinnumero:
Sähköposti:

WSP Finland Oy
Kympinkatu 3 B, 40320 Jyväskylä
Jaana Sojakka
040 352 6604
jaana.sojakka@wsp.com

Kohde:
Osoite:
Tutkimuspäivät:

Kalevan päiväkoti
Ritakatu 5, 04230 Kerava
8.-10.9.2020

Rakennusvuosi:
Rakennusten määrä:
Kerroksia:
Huoneistoala:
Tilavuus:

1982
2
1
Päiväkoti 615 m², pihatalo 99 m²,
Päärakennus noin 1 650 m³ ja pihatalo yhteensä noin 800 m³

Ilmanvaihto:
Lämmitysmuoto:

Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla
Kaukolämpö, vesikiertoiset radiaattorit
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1.2. Kohteen yleiskuvaus
Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1982 rakennettu päiväkoti, joka sijaitsee Keravan Kalevan alueella osoitteessa Ritakatu 5. Kohteessa on päärakennus ja piharakennus, joka on
aiemmin ollut talonmiehen asuntona.
Rakennusten ulkoseinät ovat tiili-villa-tiilirakenteisia, alapohja on maanvarainen teräsbetonilaatta ja yläpohja on levy- ja puhallusvillalla eristetty puurakenne.
Seuraavassa paikannuskuvassa (kuva 1.) on esitetty toimeksiantoon kuuluva alue.

Kuva 1: Paikannuskuva.

1.3. Toimeksianto ja tutkimuksen tarkoitus
Keravan kaupungin sisäympäristöasiantuntija Ulla Lignell tilasi kohteeseen kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen sekä asbesti- ja haitta-ainetutkimuksen, josta on tehty
erillinen raportti. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kattavasti kohteen sisäilman laatuun
vaikuttavia riskitekijöitä, rakenteiden kuntoa ja kosteusteknistä toimivuutta tulevien korjausten suunnittelua varten.

1.4. Tutkimuksen rajaus ja käytetyt laboratoriot
Tilaajalta saatujen lähtötietojen perusteella kohteeseen on laadittu tutkimussuunnitelma
WSP Finland Oy:n toimesta. Tutkimukset tehtiin laaditun tutkimussuunnitelman mukaisesti
sekä tutkimusten aikana havaitut seikat huomioon ottaen.
Tutkimuksissa ei tarkasteltu ilmanvaihtojärjestelmiä, koska niiden kunto selvitettiin Ramboll Oy:n toimesta.
Tutkimuksessa kartoitettiin aluksi mahdollisia ongelmakohtia aistinvaraisesti havainnoiden
kiinteistön sisä- ja ulkopuolelta. Sisäpuolisten tarkastuksien yhteydessä lattiapinnat käytiin
läpi pintakosteusmittauksin ja alakatto- sekä muita tekniikkatiloja tarkastettiin pistokoeluontoisesti. Lattian muovimattopinnoitteen kuntoa tutkittiin viiltomittauksien avulla. Lisäksi huonepinnoille laskeutuneesta pölystä selvitettiin mineraalikuitujen määrää. VOC-
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ilmanäytteillä selvitettiin käyttäjien altistumisolosuhdetta. Tiloihin tehtiin kahden viikon mittausjakso olosuhde- ja paine-eromittauksia.
Rakenteiden kuntoa ja toteutustapaa tarkennettiin rakenneavauksin. Rakenneavauskohdilta otettiin materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksiin mahdollisten vaurioiden selvittämiseksi. Rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä tarkastettiin merkkiainetutkimusten avulla.
Kenttätutkimukset kohteella tehtiin syyskuussa 2020. Kenttätutkimukset tekivät rakennusterveysasiantuntija, ins. (AMK) Jaana Sojakka ja projekti-insinööri, ins. (AMK) Tomi
Puukka.
Mikrobi- ja VOC-näytteet analysoitiin WSP Finland Oy:n sisäilmalaboratoriossa. Laboratorio on FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T269, jonka pätevyysalueena ovat asumisterveyskemia ja -mikrobiologia. Laboratoriolla on myös Ruokaviraston hyväksyntä mikrobiologisille ja kemiallisille asumisterveystutkimuksille.
Käytetyt tutkimusmenetelmät, epävarmuustarkastelu, tulosten tulkinnat ja mittalaitteet on
kuvattu raportin liitteessä.

1.5. Käytössä olleet asiakirjat
Alkuperäisiä suunnitteluasiakirjoja tarkastelemalla selvitettiin rakennustekniikan osalta
käytetty rakennustapa sekä rakenneratkaisut, jotka tarkastettiin myös tutkimuksen yhteydessä rakenteisiin tehdyillä rakenneavauksilla. Tutkimuksissa oli lähtötietoina käytössä
seuraavat suunnitelmat ja asiakirjat:
-

1981, Arkkitehtisuunnittelun pohjakuvat ja piirustukset, Keravan kaupunki rakennusvirasto, talosuunnittelutoimisto
1981, Perustusleikkaukset, Hämeen rakennusinsinöörityö Oy
2005, Märkätilojen muutospiirustukset, Kaupunkitekniikka/toimitilat Kerava

Tutkimuksen lähtöaineistona on ollut käytettävissä seuraavat asiakirjat kiinteistöön tehdyistä mittauksista, tutkimuksista ja kartoituksista:
-

18.6.2007, Rakennus- ja talotekninen kuntoarvio, Rakennuttajatoimisto-HTJ Oy
10.7.2020 ja 17.7.2020, Ilmanvaihdon kuntotutkimus, Ramboll Oy.
Tilaaja on toimittanut osan kuntotutkimusraportista sekä ilmavirtamittauspöytäkirjan.
Tutkimuksen mukaan päärakennuksessa on käytössä eri-ikäisiä ilmanvaihtokoneita,
joiden kunto vaihtelee hyvästä tyydyttävään. Osa koneista on saavuttanut teknisen
käyttöikänsä. Piharakennuksessa olevissa tulo- ja poistoilmakoneissa on käyttöikää
jäljellä 10 vuotta. Ulkoilmasäleiköt olivat likaisia ja ruosteisia ja piharakennuksen ulkoilmasäleikkö oli lähes tukossa. Ilmanvaihtojärjestelmän kanavat olivat pölyisiä tarkastetuilta osin. Piharakennuksen tuloilmakoneessa oli havaittu äänenvaimentimet kanavistossa ja ilmanvaihtokone oli likainen. Ilmanvaihdon todettiin toimivan päärakennuksessa välttävästi ja piharakennuksessa tyydyttävästi.

1.6. Korjaushistoria
-

2005 IV-kanavien nuohous
2012 yläpohjan lisälämmöneristys
2012-2013 keittiön ja märkätilojen peruskorjaus, suunnittelu Arkkitehtitoimisto Lehto
Peltonen Valkama Oy
2020 salaojakorjaus päärakennuksen keittiön kohdalla
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2. Aluerakenteet ja perustukset
2.1. Havainnot
Rakennuksen pohjoispuolella maanpinta on likimain samassa tasossa sisälattian yläpinnan kanssa. Eteläpuolella lattian pinta on vain hieman korkeammalla kuin maanpinta, noin
80 mm. Ulkoseinän lämmöneristekerroksen alaosa on maanpinnan alapuolella. Sokkelin
yläpinta on lattian pintaa korkeammalla. Sokkelin ulkopinnassa ei havaittu kosteuseristystä, kuten käytettävissä olleissa suunnitelma-asiakirjoissa on esitetty.
Maanpinta sokkelien ympärillä on asfalttia, kiveystä, multamaata tai hiekkaa ja soraa. Rakennuksen vierustan maanpinnan kallistuksissa on silmämääräisesti arvioituna puutteita.
Rakennuksen kulmilla havaittiin salaojakaivoja kaakkoispäädyssä ja vanhan talonmiehen
asunnon yhdellä kulmalla. Muut salaojakaivot ovat todennäköisesti peitettynä maanpinnan
alle.
Sokkeli on muurattu kevytsoraharkoista ja ulkopinta rapattu. Sokkelissa havaittiin useita
vaaka- ja pystysuuntaisia halkeamia rappauksessa. Halkeamat vaikuttaisivat olevan pääosin kevytsoraharkkojen saumojen kohdalla. Suurimmat halkeamat sijoittuvat rakennuksen kulmille. Lisäksi havaittiin hiushalkeamia. Suurempien halkeamien kohdalla rappausta
on irronnut halkeamien reunoilta.

Kuva 2. Vaakasuuntainen halkeama harkkosokkelissa.
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Kuva 4. Pystysuuntainen halkeama, joka jatkuu
seinän muuraukseen.

Kuva 5. Teräksen korroosion aiheuttama
halkeama sokkelissa.

Kuva 6. Sammaloituminen sokkelin vierustalla
kertoo kosteusrasituksesta. Maanpinnan
kallistukset ovat puutteelliset.

Kuva 7. Salaojakaivon kansi.

2.2. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Rakennuksessa on ns. valesokkelirakenne, joka luokitellaan riskirakenteeksi. Rakennuksen vierustat ovat asfalttia, kiveystä, multamaata, hiekkaa tai soraa. Maanpinnan kallistuksissa on silmämääräisesti arvioituna puutteita osalla rakennusta. Ohjeen mukaan maanpinnan tulisi olla muotoiltu 1:20 kaltevaksi 3 m matkalta.
Sokkelin ulkopinnassa ei havaittu kosteuseristystä ja sokkelin rappauksessa havaittiin halkeilua useissa kohdissa. Halkeamat johtuvat todennäköisesti perustusten liikkeistä tai kosteus- ja lämpötilaolosuhteiden muutoksista. Halkeamat voivat johtua myös harkkosokkelin
liian vähäisestä raudoituksesta. Alkuperäisen suunnitelman mukaan harkkojen saumassa
on 8 mm teräs ulkopinnassa ja 2T12 sisäpuolella. Osa hiushalkeamista johtuu todennäköisesti normaalista kuivumiskutistumasta. Pihatalon sokkelissa havaittiin liian pinnassa
ollut teräs, jonka korroosio on aiheuttanut halkeaman.
Rakennuksen kulmissa on sammaloitumista ja tummumista, joka johtuu puutteellisten kallistuksien ja sadevesien ohjauksien aiheuttamasta ulkopuolisesta kosteusrasituksesta.
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Kosteus ja jäätyminen suurentavat olemassa olevia halkeamia entisestään. Rakennuksen
kulmilla on hulevesikaivot syöksytorvien alapuolella, mutta vettä nähtävästi roiskuu sokkeliin ja kaikki vesi ei ohjaudu kaivoille.
Hulevesien ohjausta syöksytorvilta kaivoille parannetaan ja estetään veden roiskuminen
sokkeliin ja rakennuksen vierustalle. Rakenteisiin kohdistuvan ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentämiseksi tulee rakennuksen ympärille asentaa perusmuurin kosteuseristykset ja samalla varmistetaan, että routasuojaus on riittävä. Sokkeleiden rappaukset tulee
uusia. Maanpinnat tulee muotoilla rakennuksesta poispäin viettäväksi ja rakennuksen vierustoille asennetaan sorakaista, niille alueille, joissa ei ole laatoitusta tai asfaltointia. Salaojat kuvataan ja puhdistetaan, mikäli sitä ei ole tehty viimeisen 10 vuoden aikana ja tarvittaessa salaojat uusitaan perusmuurin korjausten yhteydessä. Korjaustyöt tulee toteuttaa
Ympäristöministeriön asetuksen, 782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta,
mukaisesti.

3. Alapohjarakenteet
3.1. Havainnot
Päiväkotirakennusten alapohjat ovat maanvastaisia lattiarakenteita, joiden pinnoitteena on
käytetty pääosin erilaisia muovimattoja. Johtajan toimistoon on asennettu laminaattilattia,
jonka alla havaittiin vanha muovimatto. Kosteiden tilojen lattiapinnoitteet on uusittu vuosien 2012 ja 2013 aikana. Lattioissa ei esiintynyt viitteitä rakenteen epätasaisesta painumisesta tai muodonmuutoksista. Joissakin muovimatoissa havaittiin halkeamia lattian ja
seinän liitoskohdilla.

Kuva 8: Halkeamaa muovimattopinnoitteessa.
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Kuva 10: Johtajan toimistossa on laminaatti
asennettuna muovimaton päälle.

Kuva 11: Pihatalossa on muovimattopinnoite.

3.2. Kosteusmittaukset
Pintakosteuskartoituksessa ei kuivien tai kosteiden tilojen lattiapinnoilla havaittu kosteuspoikkeamia. Päärakennuksessa havaittiin parissa kohdassa muihin verrattuna hieman
korkeampi pintakosteuslukema, jonka perusteella kosteuspitoisuutta tarkennettiin viiltomittauksen avulla. Siinä lattiapinnoitteeseen tehdyn viillon kautta mitattiin suhteellista kosteutta muovimattopinnoitteen ja betonilattian rajapinnasta. Viiltomittausten yhteydessä havaittiin varasto 24 ja leikkihuone 06 muovimaton alta tulevan voimakasta kemiallista hajua,
joka viittaa materiaalivaurioon. Lisäksi varasto 24 avauksessa oli havaittavissa mikrobiperäistä hajua.
Viiltomittaustulokset on esitetty taulukossa 1 ja mittaustulokset olivat tavanomaisena pidettäviä. Mittauspisteiden tarkemmat sijainnit on esitetty liitteenä olevassa pohjakuvassa.
Taulukko 1: Viiltomittauksen tulokset. Kosteusmittaukset tehtiin 08.09.2020.

Mittauspiste
Ulkoilma
Sisäilma
Sisäilma
VM1
VM2
VM3
VM4
VM5

Kalevan päiväkoti

Sijainti
--Pihatalo
Päärakennus
Varasto 24
Eteinen 02
Leikkihuone 06
Makuuhuone 05
(pihatalo)
Olohuone
(pihatalo)

Rakenne
------Alapohja
Alapohja
Alapohja

RH [%]
89,1
58,9
56,6
67,7
67,4
73,7

T [°C]
15,5
20,0
22,0
23,3
21,6
21,4

abs [g/m³]
11,8
10,2
11,0
14,3
12,7
13,9

Alapohja

58,4

19,8

10,0

Alapohja

58,8

19,8

10,1
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Kuva 12: Varasto 24 muovimattopinnoitteen
avauskohdalla oli havaittavissa kemiallista- ja
mikrobiperäistä hajua.

Kuva 13: Viiltomittaus leikkihuoneessa 06.

Kuivien tilojen alapohjarakenteiden kosteusteknistä toimivuutta tarkasteltiin rakennuksen
keskialueella kahdesta kohdasta, varastosta 24 ja leikkihuoneesta 06. Näytepalamittausten perusteella alapohjan betonilaatan kosteusjakauma on tavanomainen. Näytepalamittausten tulokset on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2: Näytepalamittauksen tulokset 09.09.2020.

Mittauspiste

Tila

Rakennevahvuus
[mm]

NP1

Varasto 24

120

NP2

Leikkihuone 06

140

Kalevan päiväkoti

Mittaussyvyys
[mm]

RH
[%]

T [°C]

abs
[g/m³]

pinta
35
120
pinta
35
140

62,6
63,8
60,5
76,2
78,0
70,1

22,1
22,0
22,2
21,9
22,0
22,0

12,3
14,4
11,9
14,7
15,2
13,6
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3.3. Rakennetarkastukset
Alapohjarakenteita tarkastettiin yhteensä neljästä kohdasta eripuolilta rakennusta. Rakennuksen alapohjarakenne on maanvarainen alapuolelta eristetty betonilaatta, jossa on
reuna-alueella paksumpi eristekerros.

Kuva 14: AP1, alapohjarakenteen paikannuskuva.

Rakennetarkastus: AP1 kuivat tilat yleisesti
1. Muovimatto
2. Betoni, 120…140 mm
3. EPS-eriste keskialueella 100 mm,
reuna-alueella 150 mm
4. Täyttömaa

Alapohjarakenne on tavanomainen maanvarainen alapuolelta eristetty betonilaatta pää- ja
piharakennuksessa. Eristettä havaittiin olevan 100 mm keskialueella ja reuna-alueilla eristettä on käytetty 150 mm vahvuisesti. Täyttömaana on karkeaa soraa.
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3.4. Tiiviystarkastelu
Alapohja- ja ulkoseinärakenteiden liitoskohtien tiiviyttä tarkasteltiin merkkiainetutkimusten
sekä aistinvaraisten tarkastuksien avulla. Tutkimushetkellä sisätilojen normaalin ilmanvaihdon aikana alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli -1…-3 Pa. Alipaineisuutta lisättiin säätämällä ilmanvaihtoa, jolloin mittaushetkellä alipaineisuutta oli -10…-11 Pa. Merkkiainekaasua laskettiin alapohjan täyttömaahan ja merkkiaineen kulkeutumista havainnoitiin
sisätilojen puolelta. Alapohjasta ei havaittu merkkiainevuotoa sisätiloihin päin.

3.5. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Alapohjarakenteet ovat maanvaraisia teräsbetonilaattoja, joiden lämmöneriste reuna-alueilla on 150 mm ja keskialueilla 100 mm. Alapohjarakenteiden kosteusteknisen toimivuuden kannalta rakenteiden lämmöneristekerros on riittävä estämään maaperän kosteuden
siirtymisen rakenteiden pintaosiin kapillaarisesti tai diffuusion avulla. Rakenteessa ei havaittu kosteuspoikkeamia pintakosteus- eikä rakenteellisissa kosteusmittauksissa. Avauskohdilta havaittiin muovimattopinnoitteen alta tulevan kemiallista hajua, joka viittaa materiaalivaurioon muovimatoissa. Varastotilan maton alta havaittiin tulevan myös mikrobiperäistä hajua. Alapohjarakenteiden tiiviys on hyvä.
Muovimattojen tekninen käyttöikä ja tehdyt havainnot huomioiden pinnoitemateriaalit tulee
uusia kuivissa tiloissa. Lattiarakenteiden rakenneliittymien tiiviys tulee myös huomioida
korjaussuunnittelussa.

4. Ulkoseinärakenteet
4.1. Havainnot
Julkisivut ovat puhtaaksimuurattua punatiiltä, jonka limitys on 1/3 -tiilen siirtymällä. Laastisaumat ovat sisään painettuja tasasaumoja. Ulkoseinärakenteessa ei ole tuuletusväliä tai
tuuletusaukkoja muurauksen alasaumoissa. Suurempien ikkunoiden yläpuolella on puupanelointia. Ikkunoiden ulkopuitteet ja peitelistat ovat maalattua puuta.
Julkisivujen punatiilimuuraus on silmämääräisesti hyväkuntoinen eikä näkyvää pakkasrapautumaa tiilissä havaittu. Laastisaumoja koetettiin maanpinnan tasosta pistokoeluontoisesti piikillä raapimalla, mutta pehmenemää ei havaittu. Tiilimuurauksessa havaittiin halkeilua rakennuksen kaakkoispäädyn kulmissa, kohdissa joissa sokkelin halkeama jatkuu
seinälle. Lisäksi erkkeriosalla havaittiin halkeama, joka jatkuu sokkelista seinämuuraukseen. Rakennuksessa havaittiin lisäksi joitakin halkeamia sisäkuoren muurauksessa, jotka
ovat nähtävissä rakennuksen sisäpuolelta. Julkisivun eri osissa havaittiin useampia graffiteja ja töherryksiä. Muutamin kohdin julkisivussa on vanhojen kiinnikkeiden jättämiä reikiä.
Julkisivun puuosissa, kuten räystäslaudoissa, ikkunapuitteissa ja paneloinneissa havaittiin
jonkin verran kuluneisuutta ja maalin hilseilyä. Syöksytorvissa ja räystäskouruissa havaittiin maalivaurioita. Räystäskouruissa on lisäksi mekaanisia vaurioita. Räystäskourut ovat
notkahtaneet useista kohdista, jolloin vesi jää seisomaan kouruun ja saattaa vuotaa yli.

Kalevan päiväkoti

WSP Finland Oy
Puhelin 0207 864 11
Y-tunnus 0875416-5

kuntotukimus

15/40

11.12.2020

Kuva 15. Epätiivis ikkunan ja muurauksen liittymä.

Kuva 16. Epätiivis paneloinnin ja muurauksen
liittymä.

Kuva 17. Erkkeriosan ulkoseinärakenteen kulmissa
tiiliseinän halkeamia.

Kuva 18. Maali hilseilee räystäslaudassa ja
syöksytorvessa.

Kuva 19. Vesi ei poistu räystäskourusta, sillä kouru
on notkolla.

Kuva 20. Räystäskouru on rikki.
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4.2. Kosteusmittaukset
Ulkoseinärakenteiden eristetilojen olosuhteita tarkennettiin eristetilamittauksien avulla.
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 3 ja mittauspisteiden tarkemmat sijainnit on esitetty
liitteenä olevassa pohjakuvassa.
Taulukko 3: Eristetilamittauksen tulokset. Kosteusmittaukset tehtiin 09.09.2020.

Mittauspiste

Tila

Rakenne

RH [%]

T [°C]

abs [g/m³]

Ulkoilma

---

---

89,1

15,5

11,8

Sisäilma
Sisäilma

Pihatalo
Päärakennus

-----

58,9
56,6

20,0
22,0

10,2
11,0

EM1

Ryhmähuone 07

Ulkoseinä, tiili

76,0

15,0

9,8

EM2

Henkilökunnan taukohuone

Ulkoseinä, tiili

84,3

16,5

11,8

EM3
EM4

Leikkihuone 06
Ryhmähuone 10

Ulkoseinä, tiili
Ulkoseinä, tiili

71,3
71,4

18,6
16,7

11,4
10,1

EM5

Leikkihuone 05

Ulkoseinä, tiili

55,6

19,9

9,6

EM6

Leikkihuone 05, erkkeri

Ulkoseinä, tiili

47,5

22,6

9,6

EM7

Pihatalo olohuone

Ulkoseinä, tiili

68,0

19,6

11,5

EM8

Pihatalo Makuuhuone

Ulkoseinä, tiili

65,3

15,1

8,4

Mittaustuloksien perusteella tilojen henkilökunnan taukohuone, leikkihuone 06 ja ryhmähuoneet 7 ja 10 ulkoseinän eristetilojen olosuhteet ovat poikkeavia, kun tuloksia verrataan
ympäröiviin olosuhteisiin sekä keskenään. Poikkeavilla kohdilla oli tarkastushetkellä havaittavissa kosteuden aiheuttamia jälkiä ulkoseinärakenteiden ulkopuolisessa rakenteessa.

Kuva 21: Eristetilamittaus tilassa ryhmähuone 10.

Kalevan päiväkoti
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taukohuoneen kohdalla. Havaittavissa kosteuden
aiheuttamia jälkiä.
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Kuva 23: Ulkoseinärakenne toimistotilan sekä
leikkihuoneen 06 kohdalla. Havaittavissa
kosteuden aiheuttamia jälkiä.

Kuva 24: Ulkoseinärakennetta ryhmähuoneen 10
kohdalla. Havaittavissa kosteuden aiheuttamia
jälkiä.

4.3. Rakennetarkastukset
Ulkoseinärakenteita tarkastettiin yhteensä seitsemästä (7) kohdasta päärakennuksesta ja
kahdesta (2) kohdasta piharakennuksesta. Rakennuksen ulkoseinärakenteet ovat tuulettumattomia tiili-villa-tiilirakenteita. Erkkerin kohdalla ikkunoiden väliosat sekä isojen ikkunoiden yläosat ovat levy-villa-levy -rakenteisia.

Kuva 25: AP 1, Ulkoseinärakenteen paikannuskuva.
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Rakennetarkastus: US1
Tiilijulkisivu
1. Tiili 110 mm
2. Villaeriste 200 mm
3. Tiili 130
4. Maalipinta
Sokkeli
1. Kevytsoraharkko
2. Villaeriste 190 mm
3. Tiili 130
4. Maalipinta

Molempien rakennuksien ulkoseinärakenteet ovat pääasiassa US1 mukaisia, jossa kantavana rakenteena on sisäpuolinen tiilimuuraus. Ulkoseinärakenteeseen tehtiin rakenneavauksia eri korkeudelle umpiseinien kohdalle sekä ikkunoiden alapuolelle. Avausten
kautta havaittiin villaeristekerroksen alaosien olevan maanpinnan alapuolella. Sokkelin
yläpinta on lattian pintaa korkeammalla. Sokkelin eristeenä havaittiin EPS-eriste, mutta
kosteussulkua ei havaittu.
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4.4. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit
Rakennetarkastusten yhteydessä otettiin ulkoseinä- ja sokkelirakenteista 10 materiaalinäytettä mikrobitutkimukseen suoraviljelymenetelmällä. Analyysivastaus on tämän raportin liitteenä ja näytteiden tulokset ovat esitetty seuraavassa taulukossa.
Taulukko 4: Mikrobimateriaalinäytteiden tulokset. Näytteenottopäivämäärä 09.09.2020.

Näyte

MNMI2

Tila
07 ryhmähuone
08 leikkihuone

MNMI3

08 leikkihuone

MNMI4

12 henkilök.

MNMI5

06 leikkihuone

MNMI6

10 ryhmäh.

MNMI7

05 ryhmäh.

MNMI8

05 leikkisali

MNMI9

pihatalo OH

MNMI10

pihatalo MH

MNMI1

Selite
eriste ikkunan alapuolelta
eriste umpiseinä
eriste sokkeliharkon päältä
eriste ikkunan alapuolelta
eriste umpiseinä
eriste ikkunan alapuolelta
eriste umpiseinä
eriste ikkunan alapuolelta
eriste ikkunan alapuolelta
eriste ikkunan alapuolelta

Tulkinta
ei poikkeavaa mikrobikasvua
ei poikkeavaa mikrobikasvua
ei poikkeavaa mikrobikasvua
epäily poikkeavasta mikrobikasvusta
epäily poikkeavasta mikrobikasvusta
ei poikkeavaa mikrobikasvua
ei poikkeavaa mikrobikasvua
ei poikkeavaa mikrobikasvua
epäily poikkeavasta mikrobikasvusta
epäily poikkeavasta mikrobikasvusta

Näytteiden analyysivastauksen perusteella materiaaleissa havaittiin epäily poikkeavasta
mikrobikasvustosta neljässä näytteessä (MNMI4, MNMI5, MNMI9 ja MNMI19). Kyseiset
näytteet on otettu kohdilta, joissa havaittiin ulkopuolella kosteuden aiheuttamia vaurioita
ulkoseinärakenteessa, poikkeavaa hajua ei kuitenkaan havaittu.

4.5. Tiiviystarkastelu
Ulkoseinärakenteiden liitoskohtien tiiveyttä tarkasteltiin merkkiainetutkimusten sekä aistinvaraisten tarkastuksien avulla. Tutkimushetkellä sisätilojen normaalin ilmanvaihdon aikana
alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli -1…-3 Pa. Alipaineisuutta lisättiin säätämällä ilmanvaihtoa, jolloin mittaushetkellä alipaineisuutta oli -10…-11 Pa.
Merkkiainevuotoa havaittiin ulkoseinä- ja alapohjarakenteen liittymäkohdilta sekä ulkoseinärakenteiden ja ikkunoiden liittymien kautta havaittiin runsaasti merkkiainevuotoa, jonka
perusteella liittymät eivät ole tiiviitä. Ikkunalautojen ja tiilimuurauksen välissä on rakoja.
Merkkiainevuotoa havaittiin sisäkuoren tiilimuurauksissa olevien halkeamien kautta sekä
pistorasioiden kautta. Merkkiainetutkimuksissa havaittuja ilmavuotokohtia on esitetty alla
olevissa valokuvissa.
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Kuva 26: Merkkiainevuotoa ulkoseinä- ja
alapohjarakenteen liittymästä.

Kuva 27: Merkkiainevuotoa ikkunalaudan
alapuolelta.

Kuva 28: Merkkiainevuotoa antennipistokkeen
läpiviennistä.

Kuva 29: Merkkiainevuotoa tiilimuurauksen
saumakohdasta.

Kuva 30: Epätiiviyttä erkkerin kohdalla
tiilisaumassa.

Kuva 31: Epätiiviyttä varaston 22 tiilisaumoissa.
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4.6. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Ulkoseinät ovat pääosin tiili-villa-tiili -rakenteisia. Erkkerin kohdalla ikkunoiden väliosat
sekä isojen ikkunoiden yläosat ovat levy-villa-levy -rakenteisia. Julkisivujen punatiilimuuraukset ovat pääosin hyvässä kunnossa, julkisivun pinnoilla näkyi kuitenkin paikoin kosteuden aiheuttamia jälkiä erityisesti ylivuotavien rännien kohdilla. Muutamin paikoin sokkelin halkeamat jatkuvat ulkoseinämuuraukseen asti. Ulkoseinärakenteessa ei ole tuuletusväliä tai tuuletusaukkoja muurauksen alasaumoissa. Rakenteessa on riskinä, että ulkomuurauksen läpi imeytyvä kosteus voi kastella lämmöneristeitä.
Ikkunoiden ja muurauksen välisissä sivu- ja yläreunan liittymissä havaittiin epätiiviyskohtia, joista voi päästä sadevettä rakenteisiin. Räystäskouruissa havaittiin mekaanisia vaurioita. Räystäskourut ovat notkahtaneet muutamin paikoin, jolloin vesi jää seisomaan kouruun ja valuu kourun yli. Maalipinnan vaurioita havaittiin julkisivun puu- ja metalliosissa.
Ulkoseinärakenteiden lämmöneristeistä kerättiin rakennuksista yhteensä 10 materiaalin
mikrobinäytettä, joista neljässä (4) havaittiin poikkeavaa (vaurioon viittaavaa) mikrobikasvua. Kyseiset näytteet on otettu kohdilta, joissa havaittiin ulkopuolella kosteuden aiheuttamia vaurioita ulkoseinärakenteessa.
Tutkimusten yhteydessä tarkasteltiin ulkoseinärakenteiden liitoskohtien tiiveyttä merkkiainemittausten avulla sekä aistinvaraisesti. Merkkiainevuotoa havaittiin ulkoseinä- ja alapohjarakenteen liittymäkohdilta sekä ulkoseinärakenteiden ja ikkunoiden liittymistä. Tiilimuurauksessa sekä levyseinissä olevat halkeamat havaittiin epätiiviiksi sekä merkkiainevuotoa havaittiin myös pistorasioiden kautta. Rakenteiden epätiiveyskohdilta on mahdollista kulkeutua epäpuhtauksia rakenteista sisätiloihin.
Ulkoseinärakenteet tulee uusia erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Vaihtoehtoina
ovat koko rakennuksen ulkoseinien alaosien uusiminen tai kosteusvaurioituneiden alueiden uusiminen. Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymät sekä ulkoseinärakenne ikkunaaukkojen kohdilta tulee tiivistää. Samassa yhteydessä ikkunoiden ja panelointien epätiiviit
liittymät muuraukseen tiivistetään ja julkisivun puu- ja metalliosat huoltomaalataan sekä
graffitit poistetaan. Tiilimuurauksessa olevat halkeamat korjataan laastilla.
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5. Väliseinärakenteet
5.1. Havainnot
Päärakennuksen väliseinärakenteet ovat pääosin tiilirakenteisia, lisäksi on joitakin kevyitä
levyseiniä. Piharakennuksen väliseinärakenteet ovat kevytrakenteisia levyseiniä. Kuivissa
tiloissa seinäpinnat ovat maalattuja, kosteiden tilojen seinäpinnat ovat laatoitettuja. Väliseinärakenteissa ei havaittu kosteuden aiheuttamia muutoksia tai muita materiaalimuutoksia.

Kuva 32: Oikealla oleva kantava tiiliväliseinä.

Kuva 33:Kosteiden tilojen väliseinärakenne on
laatoitettu.

Kuva 34: Pihatalon väliseinärakenteet ovat
kevyitä levyseiniä.

Kuva 35: Väliseinärakennetta pihatalon
pesuhuoneessa. .

5.2. Kosteusmittaukset
Tiilirakenteisten väliseinien alaosien pintakosteudet olivat tavanomaisena pidettäviä, myös
kantavien väliseinien osalla pintakosteusarvot olivat tavanomaisia. Märkätilojen seinät
ovat pääosin tiilirakenteisia ja laatoitettua, eikä niissä havaittu kosteuspoikkeamia.
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5.3. Rakennetarkastukset
Rakennetarkastus: VS

Kantava väliseinärakenne kulkee päärakennuksen keskellä harjan suuntaisesti ja on perustettu omalle anturalle. Muuten väliseinärakenteet lähtevät betonilaatan päältä.

5.4. Tiiviystarkastelu
Kantavan väliseinärakenteen liitoskohtien tiiveyttä tarkasteltiin merkkiainetutkimuksen
sekä aistinvaraisten tarkastuksien avulla. Tutkimushetkellä sisätilojen normaalin ilmanvaihdon aikana alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli -1…-3 Pa. Alipaineisuutta lisättiin säätämällä ilmanvaihtoa, jolloin mittaushetkellä alipaineisuutta oli -10…-11 Pa. Merkkiainevuotoa väliseinärakenteen ja alapohjan liitoskohdalta ei havaittu.

5.5. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Väliseinärakenteet ovat päärakennuksessa pääosin tiilirakenteisia ja piharakennuksessa
kevyitä väliseiniä. Väliseinärakenteiden kunto on hyvä, eikä niissä havaittu välitöntä korjaustarvetta.
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6. Alakatto- ja kotelorakenteet
6.1. Havainnot
Päärakennuksen sisäkatot ovat pääosin harvapaneloituja. Eteistiloissa on alas lasketut
peltipaneelikatot ja pesutiloissa levykattoja, joissa osaksi on pinnoitettu akustiikkalevy. Piharakennuksen sisäkatot ovat levykattoja.

Kuva 36: Harvapaneloitu sisäkatto.

Kuva 37:Kosteiden tilojen sisäkatossa
akustiikkalevy.

Kuva 38: Eteistiloissa on peltipaneelista olevia
alas laskettuja kattoja.

Kuva 39: Päätalon korotetulla katto-osalla
paneelia ja levyjä.

Alakattotiloja tarkastettiin eteisistä 02 ja 04. Niissä kulkee talotekniikkaa ja tiloissa havaittiin pinnoittamattomia mineraalivilloja putkieristeissä sekä väliseinien tiivistyksissä yläpohjaan. Itse alakattopaneeleissa olevissa villakaistaleiden muovituksissa oli havaittavissa rikkoontumista ja alakaton peltiset paneelit eivät ole joka paikasti tiiviisti kiinni. Mineraalivillat
toimivat kuitulähteinä ja voivat päästä sisäilmaan alakattotilasta. Putkien läpivientikohtia ja
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muita epätiiveyskohtia on tiivistetty pakettiteipillä. Tarkastuksessa havaittiin epätiiveyskohtia höyrynsulun liitoskohdilla ja läpivienneissä. Epätiiviin kohdan kautta sisäilman kosteuden on mahdollista päästä yläpohjan eristeisiin. Alakattotiloissa oli havaittavissa runsaasti
pölyä. Joissakin kosteissa tiloissa on käytetty pinnoitettuja mineraalivillaisia akustiikkalevyjä. Muutamassa kohdassa oli näkyvillä pinnoittamatonta levypintaa.

Kuva 40: Peltipaneelisen alakaton muovitettua
mineraalivillaa.

Kuva 41: Alakattotilassa kuitulähteitä sekä
pakettiteipillä paikattua höyrynsulkumuovia.

Kuva 42: Alakattotilassa villalla tiivistetty
väliseinän yläosa.

Kuva 43: Alakattotilassa kattoikkunan
eristevillaa näkyvillä sekä kosteusjälki
runkopuussa.

6.2. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Alakattotiloissa havaittiin kuitulähteitä ja epätiiviyskohtia höyrynsulkumuovissa. Pesuhuoneiden akustiikkalevyissä havaittiin joitakin pinnoittamattomia villapintoja. Mineraalivillaeristeistä on mahdollista kulkeutua kuituja sisäilmaan ja epätiiviin höyrynsulun kautta kosteutta yläpohjan villaeristeisiin.
Alas laskettujen kattojen peltiset paneelit tulee poistaa ja korvata muulla pinnoitetulla ja
helppohoitoisella materiaalilla. Samalla poistetaan ylimääräiset kuitulähteet ja pinnoitetaan
putkieristeet tai korvataan ne kuiduttomilla vaihtoehdoilla. Akustiikkalevyjen kaikki villapinnat tulee pinnoittaa. Höyrynsulun epätiiviyskohdat tulee korjata tiiviiksi.
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7. Ikkunat ja ulko-ovet
7.1. Havainnot
Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäiset puurunkoisia MSK-ikkunoita, jotka on ulkopuolelta
maalattu ja sisäpuolelta lakattu. Ulkopuolelta ikkunoiden puuosat halkeilevat ja maali
hilseilee ikkunan alaosissa. Paikoitellen havaittiin alkavaa lahoa. Ikkunoiden vesipeltien
kallistukset todettiin yleisesti melko loiviksi ja ne ovat muutamin paikoin vääntyneet. Osa
pellityksistä ei kaada ulospäin ja ainakin yhden ikkunan osalta pellin havaittiin kallistavan
sisäänpäin. Vesipeltien reunoilla havaittiin epätiiveyskohtia.
Ikkunoiden ja muurauksen välisissä sivu- ja yläreunan liittymissä havaittiin rakoja, josta voi
päästä sadevettä rakenteiden sisään.

Kuva 44. Ikkunan vesipelti ei kaada ulospäin.

Kuva 45. Epätiivis pellin reunaliitos.

Kuva 46. Ikkunan puuosat halkeilevat ja maali
hilseilee ikkunan alaosissa.

Kuva 47. Ikkunat ovat kolmilasisia MSKikkunoita.

Ovet ovat pääosin alkuperäisiä metallirakenteisia ulko-ovia. Teknisiin tiloihin, ulkovarastoon sekä piharakennuksen takaovet ovat alkuperäisiä lakattuja puuovia. Metallirakenteiset ovet ovat hyväkuntoisia. Pihatalon puuovi havaittiin huonokuntoiseksi.
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Kuva 48. Ulko-ovet ovat pääosin metallirakenteisia
ovia.

Kuva 49. Pihatalon takaovi.

7.2. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Ikkunoiden vesipeltien kallistukset todettiin yleisesti melko loiviksi ja ne ovat muutamin
paikoin vääntyneet. Suositeltava kaltevuus on 1530 astetta. Koska kallistukset ovat loivia
niin sadevettä roiskuu vesipelliltä ikkunan puuosien alaosiin, mikä on vaurioittanut niiden
maalipintaa ja aiheuttanut halkeilua. Ikkunoiden puuosat ovat ulkopuolelta maalipinnoiltaan huonossa kunnossa ja alkavaa lahoa oli havaittavissa. Metallirakenteiset ulko-ovet
ovat hyväkuntoisia. Puuovet ovat alkuperäisiä ja osin huonokuntoisia.
Ikkunat ja vesipellit suositellaan uusittavaksi. Samalla tiivistetään ikkunoiden ja ulkoseinärakenteiden liitoskohdat. Kaikkien vesipeltien kallistusta parannetaan rakennetta muuttamalla. Puuovet ovat huollon tarpeessa ja pihatalon takaovi on syytä uusia. Korjausten yhteydessä myös metallirakenteiset ovet huolletaan.
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8. Yläpohja- ja vesikattorakenteet
8.1. Havainnot
Rakennuksen vesikate on sinkitty ja pinnoitettu poimulevykate. Kattokaltevuus on alkuperäisten suunnitelmien mukaan 1:3 ja pihatalon osalla 1:2. Yläpohjan kantavana rakenteena on puiset kattoristikot ja rakennuksen keskiosalla kertopuupalkit. Rakennuksen keskiosan korkeamman huonekorkeuden osalla yläpohjarakenne on erilainen, koska ullakkotilaa ei ole. Yläpohja on lisälämmöneristetty puhallusvillalla. Vedenpoisto on järjestetty
räystäskourujen ja syöksytorvien kautta sadevesikaivoille. Sadevesijärjestelmä on alkaa
olemaan teknisen käyttöikänsä päässä. Peltikatteessa on havaittavissa etelän puoleisilla
lappeilla laajaa pinnoitteen irtoamista. Kate on alkanut ruostumaan osassa kohdista, joista
pinnoite on irronnut. Kate on yleisesti ruostunut profiilipellin pohjien kohdilta räystäillä.
Läpi ruostumista ei kuitenkaan havaittu ja kate on alapinnasta hyväkuntoinen. Katteessa
on paikoittain likaantumista ja lievää sammaloitumista. Profiilipeltikatteen tekninen käyttöikä on 30-50 vuotta, keskimäärin n. 40 vuotta, jolloin nykyinen kate alkaa olemaan laskennallisen käyttöikänsä päässä.
Vesikatolla ei ole kiinnityspisteitä turvaköysiä varten, eikä kulkusiltoja tai muita kulkua helpottavia rakenteita. Ympäristöministeriön asetuksen mukaan alle 9 m korkeassa rakennuksessa kiinnityspisteet eivät ole pakolliset, mutta yli 1:8 kaltevalla katolla on käytettävä
kattosiltaa, lapetikasta, kattoporrasta, askeltasoja tai jalkatukia. Räystäillä on lumiesteet,
jotka ovat ruosteessa ja matalat.

Kuva 50. Yleiskuva vesikatolta
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Kuva 52. Kate ruostunut räystäiltä profiilin pohjissa.

Kuva 53. Ruostetta katteessa.

Profiilipeltikate on kiinnitetty tiivisteellisillä kateruuveilla. Kiinnitykset on tehty profiilin harjalta. Kateruuveissa havaittiin yleisesti ruostumista. Osassa ruuveista ruuvi ja aluslevy
ovat ruostuneet ja osassa vain aluslevy on ruostunut. Osa ruuveista on perääntynyt ulos,
mikä aiheuttaa epätiiveyskohdan.
Kaakkoispäädyn tuuletusviemärin läpiviennin havaittiin olevan epätiivis, sillä sisäpuolelta
on nähtävissä päivänvaloa. Tuuletusviemäri on eristetty katteen asianmukaisesti alapintaan asti. Lisäksi havaittiin mahdollinen epätiiveyskohta antennin juuren tiivistyksessä.
Toisen kattoikkunan lasien välissä havaittiin kosteutta ja molemmissa kattoikkunoissa oli
kosteusjälkiä lasin sisäpinnoilla.

Kuva 54. Osa kateruuveista on ruosteessa.
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Kuva 56. Reikä katteessa kattoikkunan yläpuolella.

Kuva 57. Kattoikkunan sisällä kosteutta ja
vuotojälkiä. Tiiviste irronnut.

Kuva 58. Epätiivis tuuletusviemärin läpivienti.

Kuva 59. Antennin läpivienti epätiivis.

Yläpohjan tuuletus on järjestetty siten, että korvausilma kulkee yläpohjatilaan räystäiden
kautta. Räystäille on asennettu tuulenohjaimet, oletettavasti lisälämmöneristämisen yhteydessä, jotta tuuletusraot eivät tukkeutuisi. Rakennuksen muuratut päädyt ovat räystäältä
koko matkalta auki sen sijaan että päätyjen yläosissa olisi poistoilma-aukot. Katoksen alla
olevat rakennuksen päädyt ovat yläpohjan kohdalta laudoitettu epätiiviisti, jolloin ilma pääsee kulkemaan läpi. Kyseisessä tuuletusjärjestelyssä korvaus- ja poistoilma-aukkojen korkeuserosta johtuvaan paine-eroon perustuvaa ilmavirtausta ei välttämättä toteudu, vaan
tuuletus perustuu suurimmaksi osaksi tuulenpaineeseen. Alipainetuulettimia ei ole harjalla. Yläpohjan tasaisen tuulettumisen varmistamiseksi suositellaan alipainetuulettimia,
kun katon harjan pituus ylittää 15 m, yksi tuuletin/15 m.
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Kuva 60. Yleiskuva yläpohjatilasta.

Kuva 62. Vuotojälkiä kattoikkunan levytyksessä.

Kuva 61. Räystään tuuletusrako ja
tuulenohjain.

Kuva 63. Tummenemaa puussa, joka
luultavimmin pihkaantumista. Pehmentymää ei
havaittu.

Yläpohjan palo-osastointi jakaa yläpohja-alueen kahdeksi, nykyisen palo-osastoivan seinän yläpäätä ei ole kuitenkaan tiivistetty vesikatteeseen. Ullakon osastoiva palo-ovi oli
auki ja siinä ei ole lukitusta tai kahvaa. Profiilipeltikatteen alla ei ole erillistä aluskatetta.
Selkeitä vuotojälkiä havaittiin yläpohjatilassa vain kattoikkunoiden bituliittilevyissä, mutta
ei muissa rakenteissa. Käyttäjien mukaan vesivuotoja on kuitenkin tapahtunut. Puuosien
kovuutta koetettiin puukolla pistokoeluontoisesti, mutta pehmenemistä ei havaittu.
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Kuva 64. Palo-osastoivan seinän yläpää on
tiivistämättä ullakolla.

Kuva 65. Palo-ovea ullakolla ei saa helposti
suljettua.

Leikkisalissa 05 olevan erkkerin yläpohjan tuuletus tapahtuu neljän tuuletusritilän kautta,
joiden kautta myös tarkasteltiin erkkerin yläpohjan kuntoa. Eristeenä havaittiin mineraalivilla. Tuuletustila on korkea, mutta katepellin alla ei havaittu aluskatetta.

Kuva 66. Erkkeriosan tuuletusreikä.
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8.2. Rakennetarkastukset
Yläpohjan toteutustapaa arvioitiin ullakon kautta yhteensä kolmesta kohdasta päärakennuksessa ja piharakennuksessa. Lisäksi päärakennuksessa olevaan korkean osan yläpohjaan tehtiin rakenneavaus sisäpuolelta.
Rakennetarkastus: YP1 yleisesti
Vesikatto / yläpohja









Peltikate
Katteen aluspuut
Kattoristikot tuulettuvassa
ullakkotilassa
Puhallusvilla n. 300400 mm
Kova villalevy 50 mm
Levyvilla 200 mm
Höyrynsulkumuovi
Sisäkattorakenteet

Yläpohjan rakenne tarkistettiin ja dokumentoitiin päärakennuksesta ja talonmiehen asunnon yläpohjasta, joissa ne olivat samanlaiset. Yläpohja on puurakenteinen ja eristeenä levyvillaa sekä lisälämmöneristeenä puhallusvilla. Yläpohjan tuuletus tapahtuu räystäiden
kautta. Peltikatteen alle ei ole asennettu aluskatetta. Käyttäjien kertoman mukaan yläpohjasta on tapahtunut vesivuotoja ainakin jiirien kohdilta ja vuotokohdat on korjattu. Ullakolta
tarkasteltuna vuotojälkiä ei eristeissä ollut havaittavissa.
Yläpohjan villaeristeistä kerättiin viisi (5) materiaalinäytettä mikrobianalyysiin päärakennuksesta (MNMI11, MNMI12, MINI14, MNMI15) ja pihatalosta (MNMI16). Näytteiden analyysivastausten perusteella näytteissä ei esiintynyt poikkeavaa mikrobikasvua.
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Rakennetarkastus: YP1 korkea osa ryhmähuone 05
Vesikatto / yläpohja









Peltikate
Harvalaudoitus n. 10 mm raoilla
Tuuletusväli n. 120 mm
Tuulensuojavilla 50 mm
Levyvilla 300 mm
Höyrynsulkumuovi
Ilmatila 70 mm
Lastulevy 13 mm

Yläpohjan rakenne tarkistettiin ja dokumentoitiin päärakennuksesta tilasta leikkisali 05.
Yläpohja on puurakenteinen ja eristeenä levyvillaa sekä tuulensuojavillaa. Yläpohjan tuuletus tapahtuu räystäiden kautta ja tuuletusväli on noin 120 mm. Aluskatetta ei avauksen
kautta havaittu.
Yläpohjan villaeristeestä kerättiin yksi (1) materiaalinäyte mikrobianalyysiin (MNMI13).
Näytteiden analyysivastausten perusteella näytteissä ei esiintynyt poikkeavaa mikrobikasvua.

8.3. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit
Rakennetarkastusten yhteydessä yläpohjarakenteista otettiin 6 materiaalinäytteitä mikrobitutkimukseen suoraviljelymenetelmällä. Analyysivastaus on tämän raportin liitteenä ja
näytteiden tulokset ovat esitetty seuraavassa taulukossa.
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Taulukko 5: Mikrobimateriaalinäytteiden tulokset. Näytteenottopäivämäärä 11.09.2020.

Näyte

Tila

MNMI11

Maahiset

MNMI12

Maahiset

MNMI13

Haltijat

MNMI14

Menninkäiset

MNMI15

Menninkäiset

MNMI16

Pihatalo

Selite
YP, eristettä alemman villalevyn pinnalta
YP, eristettä höyrynsulun päältä
YP, eristettä höyrynsulun päältä
YP, eristettä alemman villalevyn pinnalta
YP, eristettä höyrynsulun päältä
YP, eristettä höyrynsulun päältä

Tulkinta
ei poikkeavaa mikrobikasvua
ei poikkeavaa mikrobikasvua
ei poikkeavaa mikrobikasvua
ei poikkeavaa mikrobikasvua
ei poikkeavaa mikrobikasvua
ei poikkeavaa mikrobikasvua

Materiaalinäytteiden analyysivastauksen perusteellä yläpohjan eristeissä ei esiintynyt
poikkeavaa mikrobikasvua.

8.4. Tiiviystarkastelu
Yläpohjarakenteiden tiiviyttä tarkasteltiin merkkiainetutkimusten sekä aistinvaraisten tarkastuksien avulla. Tutkimushetkellä sisätilojen normaalin ilmanvaihdon aikana alipaineisuus ulkoilmaan nähden oli -1…-3 Pa. Alipaineisuutta lisättiin säätämällä ilmanvaihtoa, jolloin mittaushetkellä alipaineisuutta oli -10…-11 Pa. Merkkiainevuotoa havaittiin läpivientikohdilla sekä rakenteiden reuna-alueilla. Aistinvaraisissa tarkastuksissa höyrynsulussa
havaittiin epätiiveyskohtia läpivienneissä sekä höyrynsulun liitoskohdilla. Myös höyrynsulun teippipaikkaukset havaittiin epätiiviiksi. Merkkiainetutkimuksissa havaittuja ilmavuotokohtia on esitetty alla olevissa valokuvissa.

Kuva 68: Merkkiainevuotoa yläpohjasta
läpiviennin kautta.
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8.5. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Peltikatteessa havaittiin laajaa pinnoitteen irtoamista. Peltikate on ruostunut paikoin ja
yleisesti räystäiltä. Kateruuvit ovat suurimmaksi osaksi ruosteessa ja osa on perääntynyt.
Läpivienneissä havaittiin muutama epätiiveyskohta. Kattoikkunoiden tiiveydessä on puutteita, sillä niiden sisäpuolella havaittiin kosteutta ja vuotojälkiä. Sadevesijärjestelmä pääsee vuotamaan kattovesiä taipuneiden rännikourujen kautta ulkoseinärakenteeseen ja vesikaton turvavarusteissa on nykyasetuksen mukaan puutteita.
Yläpohjarakenteet ovat ullakolla silmämääräisesti hyväkuntoisia. Yläpohjarakenteessa ei
ole aluskatetta. Nykyohjeistuksen mukaan aluskatetta tulee käyttää profiilipeltikatteen
kanssa. Aluskatteen tehtävä on suojata rakenteita myös kondensoituvalta kosteudelta,
jolle peltikate on herkkä. Yläpohjasta kerätyissä materiaalien mikrobinäytteissä ei analyysivastauksen perusteella ollut mikrobivaurioita. Merkkiainetutkimuksen ja aistinvaraisten
havaintojen perusteella, höyrynsulkumuovissa on epätiiviyskohtia läpivienneissä ja höyrynsulun liittymissä sekä paikatuissa kohdissa.
Palo-osastoivan seinän yläpäätä ei ole tiivistetty vesikatteeseen. Ullakon osastoivassa
palo-ovessa ei ole lukitusta ja kahvaa. Ovi jää helposti auki, kun ovessa ei ole kahvaa,
josta sitä voisi vetää kiinni. Palo-osastoivan seinän kohdalla ei ole poistoilma-aukkoja (alipainetuulettimia).
Vesikate tulee uusia kokonaan pikaisesti, koska se alkaa olemaan teknisen käyttöikänsä
päässä, pinnoitevaurioita on laajalti ja ruostumista jonkin verran. Suurin osa kateruuveista
on myös ruostunut. Vesikaton uusimisen yhteydessä suositellaan aluskatteen asentamista
ja samalla voidaan parantaa korkean osan tuulettuvuutta. Vesikatolle tulee asentaa vaadittavat turvatuotteet sekä uusitaan sadevesijärjestelmä. Kattotikkaat suositellaan vaihtamaan kiipeilyesteelliseen malliin.
Jo ennen kattoremonttia tulee epätiiviit tuuletusviemärin ja antennin läpiviennit sekä kattoikkunan yläpuolella havaittu reikä tiivistää. Samalla tulee ylivuotavat rännikourut oikaista.
Palo-osastoivan seinän yläpää tiivistetään vesikatteeseen ja ullakon palo-oveen lisätään
kahva ja salpa, jotta ovi pysyy kiinni ja on helppo avata. Suositellaan alipainetuulettimien
lisäämistä harjalle palo-osastoivan seinän molemmin puolin, jotta poistoilman virtaus toimii
palo-osastoivan seinän alueella.

9. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittaukset
9.1. Olosuhdemittaukset (hiilidioksidi, lämpötila ja kosteus)
Olosuhdemittausjakso oli kaksi viikkoa välillä 11.-25.09.2020. Tulosten graafiset kuvaajat
ovat raportin liitteenä.
Huonetilojen hiilidioksidipitoisuus vaihteli käytönaikana päärakennuksessa välillä 392…
1208 ja keskiarvo oli 511. Piharakennuksen hiilidioksidipitoisuus vaihteli käytönaikana välillä 707… 1310 keskiarvon ollessa 718. Mittaustuloksista on nähtävissä korkeampia hiilidioksidipitoisuuksia, kun tiloissa on ollut käyttäjiä. Hiilidioksidipitoisuuksien ollessa yli 1000
ppm aletaan sisäilma kokea tunkkaisena. Sosiaali- ja terveysministeriön toimenpideraja ei
kuitenkaan ylittynyt.
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Päärakennuksen sisäilman lämpötila vaihteli välillä +21 … +24 °C ja keskiarvolämpötila oli
+22 °C. Piharakennuksessa sisätilan lämpötila vaihteli välillä +18,5… +23°C ja keskiarvolämpötila oli + 20°C. Lämpötila pysyi päärakennuksessa Asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen puitteissa, mutta pihatalon lämpötila laski alle +20 °C, joka on toimenpideraja-arvo.
Suhteellinen kosteus vaihteli päärakennuksessa välillä 30 … 64 % ja keskiarvo oli 38 %.
Piharakennuksessa suhteellinen kosteus vaihteli välillä 38… 68 % ja keskiarvo oli 50 %.
Mitatut huoneilman suhteellisen kosteuden arvot olivat tavanomaisia mittausjakson aikana.

9.2. Paine-eromittaukset
Sisä- ja ulkoilman välistä paine-erovaihtelua seurattiin kaksi viikkoa välillä 11.-25.09.2020.
Tulosten graafiset kuvaajat ovat raportin liitteenä.
Paine-erot vaihtelivat päärakennuksessa välillä -16… 17 Pa ja keskiarvo oli 1 Pa. Piharakennuksessa paine-erot vaihtelivat välillä -35… 9 Pa. Keskiarvon ollessa 2 Pa. Vaihtelua
tuloksiin aiheuttavat ilmanvaihdon lisäksi sääolosuhteet (tuulisuus, lämpötila) ja ovien
avaaminen.
Tiloissa leikkisali 05 ja leikkihuone 08 ovat ylipaineisia käyttöajan ulkopuolella. Toimistotila
20 ja pihatalon pysyvät lähes koko ajan ylipaineisina. Sisäilmalähtöisesti paine-eron on
suositeltavaa olla lähellä tasapainoa ~0 … -5 Pa.

9.3. VOC-ilmanäytteet
Tiloista otettiin sisäilman VOC-näytteitä yhteensä 4. Analyysivastaus on tämän raportin
liitteenä ja näytteiden tulokset ovat esitetty seuraavassa taulukossa.
Taulukko 6: Sisäilman VOC-näytteiden tulokset. Näytteenottopäivämäärä 09.09.2020.

Näyte
INVO1
INVO2
INVO3
INVO4

Tila
Tsto 15
Leikkihuone 06
Ryhmähuone 07
Pihatalo makuuhuone

Selite
---------

Tulkinta
tulos tavanomainen
tulos tavanomainen
tulos tavanomainen
tulos tavanomainen

VOC-ilmanäytteiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet, TVOC (<15
µg/m3) olivat alle Sosiaali- ja terveysministeriön antaman toimenpiderajan (400 µg/m 3). Tilojen muovimaton ja liiman kosteusvaurioitumiseen viittaavan 2-etyyli-1-heksanolin pitoisuudet (<1-3.1 µg/m3) olivat alle Sosiaali- ja terveysministeriön antaman toimenpiderajan
(10 µg/m3).

Kalevan päiväkoti

WSP Finland Oy
Puhelin 0207 864 11
Y-tunnus 0875416-5

kuntotukimus

38/40

11.12.2020

9.4. Teolliset mineraalivillakuidut
Tiloista otettiin 14 vrk pölykertymästä mineraalikuitunäytteitä 8 kappaletta. Analyysivastaus on tämän raportin liitteenä ja näytteiden tulokset ovat esitetty seuraavassa taulukossa.
Taulukko 7: Mineraalikuitunäytteiden tulokset. Näytteenottopäivämäärä 25.09.2020.

Näyte
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

Tila
Pihatalo, MH
Pihatalo, OH
02 eteinen
04 eteinen
05(b) ryhmähuone
07 ryhmähuone
10 ryhmähuone
Toimisto 15

Selite
14 vrk pölykertymä, kaapin päältä
14 vrk pölykertymä, kaapin päältä
14 vrk pölykertymä, kaapin päältä
14 vrk pölykertymä, kaapin päältä
14 vrk pölykertymä, kaapin päältä
14 vrk pölykertymä, kaapin päältä
14 vrk pölykertymä, kaapin päältä
14 vrk pölykertymä, kaapin päältä

Tulkinta
kohonnut
tavanomainen
kohonnut
tavanomainen
kohonnut
kohonnut
kohonnut
tavanomainen

Huoneiden tasopintojen mineraalikuitupitoisuudet (0,21, 0,9, 0,4, 0,4 ja 1,1 kpl/cm2) ylittivät Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan 0,2 kpl/cm2
tiloissa pihatalo MH, 02 eteinen, 04 eteinen, 05(b) ryhmähuone, 07 ryhmähuone ja 10 ryhmähuone.

9.5. Muut havainnot
Tiloissa havaittiin runsaasti yläpölyjä hyllyjen ja kaappien päällä. Tavaroita säilytetään jonkin verran avohyllyillä, jotka keräävät pölyä.

9.6. Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Tutkittuihin tiloihin tehtiin kahden viikon mittausjakson olosuhdemittaukset sekä paine-erovaihtelun seuranta. Olosuhdemittausten tulokset hiilidioksidin ja kosteuden osalta olivat
tavanomaisena pidettäviä. Sisälämpötilojen osalta piharakennuksessa lämpötila on lähinnä käyttöajan ulkopuolella alle +20 °C, jota pidetään Asumisterveysasetuksen raja-arvona. Paine-erojen osalta tuloksia voidaan pitää tavanomaisina muuten, paitsi tiloissa leikkisali 05 ja leikkihuone 08, jotka ovat ylipaineisia käyttöajan ulkopuolella ja toimistotila 20
sekä pihatalo pysyvät lähes koko ajan ylipaineisina. Sisäilmalähtöisesti paine-eron on
suositeltavaa olla lähellä tasapainoa ~0 … -5 Pa. Rakennusten ilmanvaihdon ilmamäärät
tulee mitata ja tarvittaessa säätää. Sitä ennen ilmanvaihtokanavien puhtaus tulee tarkastaa ja tarvittaessa kanavat puhdistetaan. Pihatalon sisälämpöolosuhteita tulee parantaa.
Tiloista otettiin sisäilman VOC-näytteitä yhteensä neljä (4) kappaletta, joiden tulokset olivat tavanomaisena pidettäviä.
Tiloista kerättiin 14 vrk pölykertymästä mineraalikuitunäytteitä kahdeksan (8) kappaletta,
joista viidessä (5) todettiin Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan 0,2 kpl/cm2 ylittäviä määriä kuituja. Alas laskettujen kattojen mineraalivillakuitulähteet tulee poistaa ja korvata muilla materiaaleilla sekä pinnoittaa. Siivoustiheyttä
tulee lisätä, erityistä huomiota kiinnitettä yläpölyjen siivoamiseen. Kuitukorjausten ja siivousten jälkeen on suositeltavaa kontrolloida tilojen kuitupitoisuudet.
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10. Yhteenveto ja johtopäätökset
Tutkimuksissa havaitut seikat ja puutteet huomioiden tulee kiinteistölle tehdä peruskorjauslaajuiset korjaukset. Korjaukset on toteutettava erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti ja korjaussuunnittelu tulee teettää sisäilmakorjauksiin perehtyneellä rakennesuunnittelijalla. Kiinteistöä tulee käsitellä kokonaisvaltaisesti korjaussuunnitelmaa tehdessä,
koska yksittäisen rakennusosan tai toiminnan korjauksen vaikutus koko kiinteistön olosuhteisiin voi olla vähäinen. Kiinteistön sisäilman laatuun vaikuttaa useampi eri tekijä, kuten
ilmanvaihto, rakenteiden ilmavuodot, rakenteissa olevat vaurioituneet materiaalit ja niistä
kulkeutuvat epäpuhtaudet sisätiloihin. Tarkemmat korjaustoimenpide-ehdotukset on esitetty toimenpidekappaleessa.

11. Toimenpide-ehdotukset
Toimenpide-ehdotukset on jaettu ensisijaisiin ja suunnitelmallisiin toimenpiteisiin. Ensisijaiset toimenpiteet ovat pääosin rakennuksen huoltoon ja ylläpitoon liittyviä korjaustoimenpiteitä, joilla parannetaan sisäilmaolosuhteita. Suunnitelmalliset toimenpiteet edellyttävät
tarkempien korjaustyösuunnitelmien laatimista korjausten toteuttamiseksi, joiden yhteydessä kiinteistöä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti.
Ensisijaiset toimenpiteet:
-

-

Alakattotilojen mineraalivillakuitulähteet tulee poistaa ja korvata muilla materiaaleilla sekä tarvittaessa pinnoittaa (voidaan tehdä taloteknisten korjausten yhteydessä)
Kuitukorjausten ja siivousten jälkeen on suositeltavaa kontrolloida tilojen kuitupitoisuudet
Siivoustiheyttä tulee lisätä, erityistä huomiota kiinnitettävä yläpölyjen siivoamiseen
Ilmanvaihtojärjestelmän osalle tulee suorittaa mittaus- ja säätötyö
Pihatalon lämpöolosuhteiden parantaminen ennen laajempia korjaustöitä
Vesikaton huoltokorjaus
Epätiiviit tuuletusviemäri ja antennin läpiviennit tiivistetään
Kattoikkunan yläpuolella havaittu reikä tiivistetään
Ylivuotavat rännikourut oikaista
Ullakolla olevan palo-osastoivan seinän tiivistäminen vesikatteeseen
Ullakon palo-oveen kahva ja sulkeutumisen varmistaminen

Suunnitelmalliset toimenpiteet:
-

Rakennuksen perusmuurin kosteuseristäminen, samassa yhteydessä tulee tarkentaa salaojajärjestelmän kunto/toimivuus ja tarvittaessa uusia
Maanpintojen muotoilu rakennuksesta poispäin viettäviksi
Sorakaistan asentaminen rakennusten vierustoille, jossa multa- ja hiekkamaata
Sokkelien rappausten uusiminen
Alapohjarakenteiden pintamateriaalit uusitaan kuivista tiloista
Vaurioituneiden ulkoseinärakenteiden uusiminen erillisen korjaussuunnitelman mukaan
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-

Ulkoseinä- ja alapohjarakenteiden liittymät sekä ulkoseinärakenne ikkuna-aukkojen kohdilta tiivistetään
Tiilimuurauksissa olevien halkeamien korjaaminen
Vesikaton, vesikattovarusteiden ja sadevesijärjestelmien uusiminen
Yläpohjien tuulettuvuuden parantaminen
Ikkunoiden ja vesipellitysten uusiminen
Ulko-ovien huolto ja piharakennuksen takaoven uusiminen
Alas laskettujen kattojen uusiminen, samalla tiivistetään epätiiviit läpiviennit ja
muut epätiiviyskohdat yläpohjan höyrynsulussa
Ilmanvaihtojärjestelmien uusiminen päärakennuksessa ja huoltaminen piharakennuksessa
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Analyysimenetelmä

Materiaalinäytteen mikrobiologinen analysointi suoraviljelymenetelmällä

1 Näytteenotto
Näytteet on otettu tilaajan toimesta. Näytteet on ohjeistettu otettavaksi puhtain välinein esim. puhtaaseen Minigrip-pussiin. Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.

2 Analysointi
Materiaalinäytteet on viljelty WSP:n sisäilmalaboratoriossa (Kympinkatu 3 B, 40320 Jyväskylä) materiaalinäytteiden suoraviljelyn menetelmänohjeen mukaisesti (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV; Pessi & Jalkanen 2018). Näytteet, joissa ei viljelyssä tule esille mikrobikasvustoa, suoramikroskopoidaan. Mikroskopoitavaksi soveltuvia materiaaleja ovat mm. erilaiset rakennuslevyt, puun palaset, muovimatot jne. Jauhemaisia materiaaleja kuten esim. hienoa purua, hiekkaa ja muita vastaavia materiaaleja ei voi suoramikroskopoida.
Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa +25 °C:ssa. Inkubointiajat sienille ovat olleet 7 vrk
(2% mallasuuteagar, DG18-agar ja Hagem-agar) ja bakteereille (THG-agar) 7 vrk:tta (muut kuin
aktinomykeetit) ja 14 vrk:tta (aktinomykeetit). Aktinomykeettien pitoisuus voidaan raportoida myös
jo 7 vrk:n kasvatusajan jälkeen, mikäli pitoisuus on jo tällöin runsas tai erittäin runsas. Inkuboinnin
jälkeen pesäkkeet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla.

3 Viitearvot
Suoraviljeltyjen materiaalinäytteiden tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen (Osa IV, 2016) ja Laboratorio-oppaaseen (2018). Materiaalissa voidaan katsoa
esiintyvän mikrobikasvustoa silloin, kun suoraviljellyssä näytteessä esiintyy elinkykyisiä sieni-itiöitä
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ja/tai aktinomykeettejä (= sädesieniä) runsaasti (+++/++++) (taulukko 1). Tulokset voivat viitata
mikrobikasvustoon myös silloin, kun sieniä tai aktinomykeettejä on niukasti tai kohtalaisesti, mutta
lajistossa esiintyy useita kosteusvaurioindikaattoreita (≥2) millä tahansa käytetyistä kasvualustoista, kuitenkin siten, että yksittäisten pesäkkeiden esiintyminen ei riitä. Pelkästään suuren bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta. Suuri bakteeripitoisuus voi johtua esim. materiaalin likaisuudesta.
Kosteusvaurioindikaattoreiksi luetaan laboratoriossamme Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Osa IV) ja Laboratorio-oppaassa (2018) mainitut indikaattorimikrobit.
Taulukko 1. Suoraviljeltyjen materiaalinäytteiden tulosten tulkinta.
Tulkinta
Löydökset
Esiintyy poikkeavaa sienet +++ / ++++
mikrobikasvua
aktinomykeetit +++ / ++++
Epäily poikkeavasta sienet +, lajistossa kosteusvaurioindikaattoreita (≥ 2)/ sienet ++
mikrobikasvusta
aktinomykeetit ++
Ei poikkeavaa
sienet - / +, ei kosteusvaurioindikaattoreita tai havaittu vain yksittäisiä
mikrobikasvua
pesäkkeitä
aktinomykeetit +

4 Tulokset ja tulosten tarkastelu
Materiaalinäytteiden näytteenottopaikat, mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esitetty taulukossa 2.
Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Viljelytulokset on esitetty suhteellisella asteikolla, joka
on seuraava:
- = alle määritysrajan, ei kasvua
+ = niukka kasvusto (1-19 pesäkettä/malja)
++ = kohtalainen kasvusto (20-49 pesäkettä/malja)
+++ = runsas kasvusto (50-199 pesäkettä/malja)
++++ = erittäin runsas kasvusto (≥200 pesäkettä/malja).
Menetelmän laajennettu, tekninen mittausepävarmuus (U) 95% luottamusvälillä on bakteereille
38% ja sienille 19%. Mittausepävarmuudessa on huomioitu pesäkelaskennan epävarmuus. Sienitunnistuksen epävarmuus on 10%.
Taulukko 2. Materiaalinäytteiden näytteenottopaikat, materiaali, mikrobipitoisuudet ja sienilajisto
suhteellisella asteikolla esitettynä.
MNMI 1. 07 ryhmähuone / ulkoseinän eristettä ikkunan alapuolelta
2 % mallasagar

sieni-itiöt yhteensä

DG-18 agar

- sieni-itiöt yhteensä

Hagem agar

- sieni-itiöt yhteensä

THG agar
aktinomykeetit

-

muut bakteerit

-

- bakteerit yhteensä

-

MNMI 2. 08 leikkihuone / ulkoseinän eristettä, umpiseinä
2 % mallasagar

sieni-itiöt yhteensä
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DG-18 agar

- sieni-itiöt yhteensä

Hagem agar

- sieni-itiöt yhteensä

THG agar
aktinomykeetit

-

muut bakteerit

-

- bakteerit yhteensä
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MNMI 3. 08 leikkihuone / ulkoseinän eristettä, umpiseinä, sokkeliharkon päältä
2 % mallasagar

sieni-itiöt yhteensä

DG-18 agar

Hagem agar

THG agar

steriilit

+

aktinomykeetit

-

Penicillium

+

muut bakteerit

-

- sieni-itiöt yhteensä

+ sieni-itiöt yhteensä

- bakteerit yhteensä

-

MNMI 4. 12 henkilökuntah. / ulkoseinän eristettä ikkunan alapuolelta
2 % mallasagar
Aspergillus versicolor*
Engyodontium*

DG-18 agar
(3) Penicillium
+(13) Aspergillus restricti*
steriilit

sieni-itiöt yhteensä

+ sieni-itiöt yhteensä

Hagem agar
+ Penicillium
++(25) steriilit

THG agar
+ aktinomykeetit*

+(6)

+ muut bakteerit

+

+ bakteerit yhteensä

+

+
++ sieni-itiöt yhteensä

MNMI 5. 06 leikkihuone / ulkoseinän eristettä, umpiseinä
2 % mallasagar
Aspergillus versicolor*
steriilit

DG-18 agar
+(1) steriilit
+ hiivat

Hagem agar
+ Aspergillus versicolor*

+(1) aktinomykeetit*

+ Engyodontium*

+(1) muut bakteerit

steriilit
sieni-itiöt yhteensä

+ sieni-itiöt yhteensä

THG agar
+(4)
-

+

+ sieni-itiöt yhteensä

+ bakteerit yhteensä

+

MNMI 6. 10 ryhmähuone / ulkoseinän eristettä ikkunan alapuolelta
2 % mallasagar

DG-18 agar
Penicillium

sieni-itiöt yhteensä

- sieni-itiöt yhteensä

Hagem agar

THG agar

+ Penicillium

+ aktinomykeetit

-

steriilit

+ muut bakteerit

+

+ bakteerit yhteensä

+

+ sieni-itiöt yhteensä

MNMI 7. 05 ryhmähuone / ulkoseinän eristettä, umpiseinä
2 % mallasagar
Penicillium
sieni-itiöt yhteensä

DG-18 agar

Hagem agar

THG agar

+
+ sieni-itiöt yhteensä

- sieni-itiöt yhteensä

aktinomykeetit

-

muut bakteerit

-

- bakteerit yhteensä

-

MNMI 8. 05 leikkisali (erkkeri) / ulkoseinän eristettä ikkunan alapuolelta
2 % mallasagar

sieni-itiöt yhteensä

DG-18 agar

- sieni-itiöt yhteensä

Hagem agar

- sieni-itiöt yhteensä

THG agar
aktinomykeetit

-

muut bakteerit

+

- bakteerit yhteensä

+

MNMI 9. Pihatalo, olohuone / ulkoseinän eristettä ikkunan alapuolelta
2 % mallasagar

DG-18 agar

Penicillium

+ hiivat

hiivat

+

Hagem agar
+ hiivat
Ulocladium*
steriilit

sieni-itiöt yhteensä

+ sieni-itiöt yhteensä

THG agar
++ aktinomykeetit

-

+(1) muut bakteerit

+++

+

+ sieni-itiöt yhteensä

++ bakteerit yhteensä +++

MNMI 10. Pihatalo, makuuhuone / ulkoseinän eristettä ikkunan alapuolelta
2 % mallasagar

DG-18 agar

Hagem agar

Penicillium

+ Aspergillus restricti*

+(2) Cladosporium

steriilit

+ Acremonium*

+(2) Engyodontium*

Penicillium
Cladosporium
steriilit
sieni-itiöt yhteensä
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+ sieni-itiöt yhteensä

+ Penicillium

THG agar
+ aktinomykeetit

-

++(30) muut bakteerit

-

+

++
++
+++ sieni-itiöt yhteensä

++ bakteerit yhteensä
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MNMI 11. Maahiset / yläpohjan eristettä, alemman villalevyn pinnalta
2 % mallasagar

sieni-itiöt yhteensä

DG-18 agar

- sieni-itiöt yhteensä

Hagem agar

- sieni-itiöt yhteensä

THG agar
aktinomykeetit

-

muut bakteerit

-

- bakteerit yhteensä

-

MNMI 12. Maahiset / yläpohjan eristettä höyrynsulun päältä
2 % mallasagar
Penicillium
sieni-itiöt yhteensä

DG-18 agar

Hagem agar

+

Penicillium

+ sieni-itiöt yhteensä

- sieni-itiöt yhteensä

THG agar
+ aktinomykeetit

-

muut bakteerit

+

+ bakteerit yhteensä

+

MNMI 13. Haltijat / yläpohjan eristettä höyrynsulun päältä
2 % mallasagar

sieni-itiöt yhteensä

DG-18 agar

- sieni-itiöt yhteensä

Hagem agar

- sieni-itiöt yhteensä

THG agar
aktinomykeetit

-

muut bakteerit

+

- bakteerit yhteensä

+

MNMI 14. Menninkäiset / yläpohjan eristettä, alemman villalevyn pinnalta
2 % mallasagar

sieni-itiöt yhteensä

DG-18 agar

- sieni-itiöt yhteensä

Hagem agar

- sieni-itiöt yhteensä

THG agar
aktinomykeetit

-

muut bakteerit

-

- bakteerit yhteensä

-

MNMI 15. Menninkäiset / yläpohjan eristettä höyrynsulun päältä
2 % mallasagar

sieni-itiöt yhteensä

DG-18 agar

- sieni-itiöt yhteensä

Hagem agar

- sieni-itiöt yhteensä

THG agar
aktinomykeetit

-

muut bakteerit

-

- bakteerit yhteensä

-

MNMI 16. Pihatalo / yläpohjan eristettä höyrynsulun päältä
2 % mallasagar

DG-18 agar

Hagem agar

sieni-itiöt yhteensä
- sieni-itiöt yhteensä
- sieni-itiöt yhteensä
- = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynyt
* = kosteusvaurioon viittaava mikrobi
steriilit = pesäkkeitä, jotka eivät käytettävillä kasvualustoilla muodosta itiöitä

THG agar
aktinomykeetit

-

muut bakteerit

+

- bakteerit yhteensä

+

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Sisäilmalaboratorio
Salla Sovelius
Tutkija, FM
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Näytteenottopaikka
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Näytemäärä
Analyysin suorituspaikka

Jaana Sojakka
Kalevan päiväkoti/314430
9.9.2020
11.9.2020
4 kpl + kenttänolla
WSP Sisäilmalaboratorio, Kympinkatu 3 B, Jyväskylä

Analyysimenetelmä

Adsorptioputkeen (Tenax-TA) kerätty näyte analysoitiin TD-GC-MS –
laitteistolla (Markes Unity 2, Agilent GC-MS (7890A/5975C) standardin ISO
16000-6:2011 (muunneltu) mukaisesti. Yhdisteet tunnistettiin puhtaiden
vertailuaineiden / massaspektrikirjaston (NIST) avulla. Kvantitointiin
käytettiin puhtaiden vertailuaineiden vastetta tai tolueenivastetta.
Tolueenivasteella määritetty tulos on semikvantitatiivinen. Haihtuvien
orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuus (TVOC) on määritetty
tolueeniekvivalentteina väliltä n-heksaani-heksadekaani (C6-C16) nämä
mukaan lukien. Analyysimenetelmän laajennettu kokonaismittausepävarmuus
95 % luottamusvälillä ilman näytteenottoa on 22- 50 % yhdisteestä riippuen
ollen keskimäärin 29 % pitoisuusalueella 4-60 µg/m3. Pitoisuusalueella 1-4
µg/m3 kokonaismittausepävarmuus 95 % luottamusvälillä ilman näytteenottoa
on 22-65 % yhdisteestä riippuen. Määritysraja (LOQ) on yhdistekohtainen ollen
keskimäärin 3 ng/näyte eli 0,6 µg/m3 laskettuna 5 litran näytteelle. Tulosten
ilmoittamisraja on 1,0 µg/m3. Yhdistekohtaiset mittausepävarmuudet sekä
määritysrajat on tarvittaessa saatavissa laboratoriosta. Tunnistettujen
yhdisteiden CAS-numerot voidaan myös tarvittaessa toimittaa laboratoriosta.
Näytteistä voidaan määrittää myös TVOC-alueen ulkopuolella olevien
yhdisteiden pitoisuuksia, mikäli niiden pitoisuudet ovat tulosten tulkinnan
kannalta merkittäviä.
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Tulokset
Näyte/mittauskohde:
Keräin:
Näytteen tilavuus:
Analysointipvm:
Yhdisteryhmä

Näyte INVO1, TSTO 15, Kalevan päiväkoti
277166
5,30 l
Tieto saatu asiakkaalta.
16.9.2020
Yhdiste
Pitoisuus (µg/m3)

Aromaattiset hiilivedyt
Alkoholit
TVOCMS*

Tolueeni
2-etyyli-1-heksanoli

<1,0
<1,0
<15**

*Tolueenivaste
**Määritysraja
Näyte/mittauskohde:
Keräin:
Näytteen tilavuus:
Analysointipvm:
Yhdisteryhmä

Näyte INVO2, Haltijat leikkihuone 06, Kalevan päiväkoti
163205
5,68 l
Tieto saatu asiakkaalta.
16.9.2020
Yhdiste
Pitoisuus (µg/m3)

Aldehydit

Nonanaali*
Dekanaali*
2-etyyli-1-heksanoli
TXIB(1

Alkoholit
Esterit
TVOCMS*

2,1
1,6
1,7
1,2
<15**

*Tolueenivaste
**Määritysraja
1) TVOC-alueen ulkopuolella
Näyte/mittauskohde:

Näyte INVO3, Menninkäiset ryhmähuone 07, Kalevan
päiväkoti
161289
5,30 l
Tieto saatu asiakkaalta.
16.9.2020
Yhdiste
Pitoisuus (µg/m3)

Keräin:
Näytteen tilavuus:
Analysointipvm:
Yhdisteryhmä
Aldehydit
Alkoholit
TVOCMS*

Nonanaali*
2-etyyli-1-heksanoli

1,3
1,1
<15**

*Tolueenivaste
**Määritysraja
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Näyte/mittauskohde:

Näyte INVO4, (Haituvat) pihatalo makuuhuone, Kalevan
päiväkoti
190276
5,20 l
Tieto saatu asiakkaalta.
16.9.2020
Yhdiste
Pitoisuus (µg/m3)

Keräin:
Näytteen tilavuus:
Analysointipvm:
Yhdisteryhmä
Aldehydit
Alkoholit
Esterit
TVOCMS*

Nonanaali*
2-etyyli-1-heksanoli
TXIB(1

3,4
3,1
1,0
<15**

*Tolueenivaste
**Määritysraja
1) TVOC-alueen ulkopuolella

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Sisäilmalaboratorio
Julia Laurén
laboratorioanalyytikko

WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T269,
akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat ovat
nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Akkreditointi ei koske tulosten tulkintaa. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta.
Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Raportissa mainitut tulokset koskevat vain vastaanotettuja ja testattuja näytteitä.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Osittaisesta kopioinnista on oltava WSP Finland Oy:n lupa.
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TILAAJA
WSP Finland Oy
Tomi Puukka
tomi.puukka@wsp.com
TEOLLISTEN MINERAALIKUITUJEN LASKENTA GEELITEIPPINÄYTTEESTÄ
Kohde

Kalevan päiväkoti

Vastaanottopäivä

29.9.2020

Näytteenottopäivä

25.9.2020

Analyysin
suorituspaikka

WSP Finland Oy Laboratoriopalvelut, Myyntimiehenkuja 4, 90410 Oulu

Laskeuma-aika

14 vrk

Analyysimenetelmät

Tilaajan toimittamien geeliteippinäytteiden teollisten mineraalikuitujen
pitoisuudet laskettiin polarisaatiomikroskoopilla. Kuidut on analysoitu
teipin koko pinta-alalta (14 cm2). Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä.
Näytteenotosta vastaa tilaaja. Analyysitodistuksen saa kopioida vain
kokonaan. Osittaisesta kopioinnista on oltava WSP Finland Oy:n lupa.

Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document
property name.

Tulokset
Näyte

Näytteenottopaikka

Mineraalikuidut
[kpl/cm2*]

1

Pihatalo, makuuhuone

0,21

2

Pihatalo, olohuone

< 0,1

3

Menninkäiset, 02 eteinen

0,9

4

Haltijat, 04 eteinen

0,14

* Viitearvon 0,2 kpl/cm2 ylittävät pitoisuudet kahden viikon laskeumanäytteille on lihavoitu (STM 2015:
Asumisterveysasetus).
< 0,1 = alle määritysrajan, mineraalikuituja ei esiintynyt
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Tulokset
Näyte

Näytteenottopaikka

Mineraalikuidut
[kpl/cm2*]

5

Haltijat, ryhmähuone 05(b)

0,4

6

Menninkäiset, 07 ryhmähuone

0,4

7

Maahiset, 10 ryhmähuone

1,1

Toimisto 15

0,14

8

* Viitearvon 0,2 kpl/cm ylittävät pitoisuudet kahden viikon laskeumanäytteille on lihavoitu (STM 2015:
Asumisterveysasetus).
< 0,1 = alle määritysrajan, mineraalikuituja ei esiintynyt
2

WSP FINLAND OY
Aljona Pekki
Laboratorioanalyytikko
aljona.pekki@wsp.com

jaana.sojakka@wsp.com
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Paine-erokuvaajat mittausjaksolta 11.09. – 25.09.2020
Keskiarvo Pa

Minimi Pa

Maksimi Pa

Menninkäiset,
ryhmähuone 07

-3,1

-10,8

1,8

Menninkäiset,
leikkihuone 08

0,9

-11,6

13,1

Toimisto 15

-2,9

-16,3

16,7

Maahiset, leikkihuone 09

---

---

---

Toimisto 20

8,3

-10,4

17,1

Haltijat, leikkisali
05

4,4

-8,4

14,7

Piharakennus,
olohuone

1,9

-10

8,4

Piharakennus,
MH

2,9

-35,1

9,2

WSP Finland Oy
Y-tunnus 0875416-5
Puhelin 0207 864 11

Lisätietoja

Mittaus epäonnistui

LIITE 7
Kalevan päiväkoti

Leikkih. 08

Leikkisali 05

Ryhmäh. 07

Kuva 1. Sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot tiloissa leikkihuone 08, leikkisali 05 ja ryhmähuone 07, mittausjakso 11.09.-25.09.2020.
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Toimisto 20
Toimisto 15

Kuva 2. Sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot tiloissa toimistot 15 ja 20, mittausjakso 11.09.-25.09.2020.
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Pihatalo MH
Pihatalo OH

Kuva 3. Sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot tiloissa pihatalo MH ja OH, mittausjakso 11.09.-25.09.2020.
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Olosuhdemittaukset (sisäilman lämpötila, kosteus ja hiilidioksidi), mittausjakso 11.09. – 25.09.2020
Mittauspiste:

Hiilidioksidi, ppm

Lämpötila, °C

Kosteus, %RH

Käytönaikainen
keskiarvo

Vaihteluväli

Keskiarvo

Vaihteluväli

Keskiarvo

Vaihteluväli

Menninkäiset,
ryhmähuone 07

547

392… 949

22,2

21,6… 23,8

44,1

31,1… 64,1

Menninkäiset,
leikkihuone 08

522

384… 809

22,7

22,1… 24,0

42,5

30,0… 60,5

Toimisto 15

468

392… 998

22,5

21,9… 23,8

44,9

34,2… 60,5

Maahiset, leikkihuone 09

578

390… 950

21,6

21,0… 23,1

47,9

36,3… 64,1

Toimisto 20

493

392… 1208

21,6

21,0…23,6

45,4

33,8… 61,1

Haltijat, leikkisali
05

460

382… 605

22,2

21,9… 23,2

43,0

30,3… 62,1

Piharakennus,
olohuone

728

392… 1310

20,4

18,5… 23,1

50,4

38,9… 64,6

Piharakennus,
makuuhuone

707

439… 1176

20,2

18,8… 22,1

50,0

37,6… 67,7
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Kuva 1. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet tiloissa 07, 08, 09, 05 mittausjakso 11.09. – 25.09.2020.
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toimisto 15
toimisto 20

Kuva 2. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet toimistoissa 15 ja 20 mittausjakso 11.09. – 25.09.2020.
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pihatalo MH
pihatalo OH

Kuva 3. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet pihatalo mittausjakso 11.09. – 25.09.2020.

WSP Finland Oy
Y-tunnus 0875416-5
Puhelin 0207 864 11

N4/6

LIITE 8
Kalevan päiväkoti

Kuva 4. Sisäilman lämpötila tiloissa 07, 08, 09, 15, 20, 05, piharakennus OH ja MH, mittausjakso 11.09. – 25.09.2020.
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N6/6

leikkihuone 08

leikkihuone 09

leikkisali 05

toimisto 15

toimisto 20

pihatalo, MH

pihatalo, OH

Kuva 5. Sisäilman kosteus tiloissa 07, 08, 09, 15, 20, 05, piharakennus OH ja MH, mittausjakso 11.09. – 25.09.2020.
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1.

Mikrobit

Mikrobikasvusto todetaan ensisijaisesti rakennusmateriaalista mikrobien kasvatukseen
perustuvalla laimennossarja- tai suoraviljelymenetelmällä ja mikroskopoimalla tehdyllä
analyysillä. Mikrobihaitta voidaan todeta myös 6-vaiheimpaktorilla otetun ilmanäytteen tai
pintasivelynäytteen laimennossarjamenetelmällä tehdyllä analyysillä. Ilman mikrobipitoisuuden lisäksi on oltava myös muuta näyttöä toimenpiderajan ylittymisestä.
Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole
kosketuksessa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua.
Rakennuksen mikrobikasvun arviointiin voidaan käyttää laimennossarja- tai suoraviljelymenetelmän lisäksi myös muuta menetelmää, jos menetelmän luotettavuus on osoitettu
Asumisterveysasetuksen 4 §:n 4 momentissa tarkoitetulla tavalla tai menetelmällä saatujen tulosten yhtenevyys laimennossarjamenetelmällä saatuihin tuloksiin on varmistettu
(Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016).
Taulukko 1. Tärkeimmät home- ja kosteusvaurioindikaattorimikrobit (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016).

Acremonium

Fusarium

Aktinomykeetit

Geomyces

Aspergillus fumigatus

Oidiodendron

Aspergillus ochraceus

Paecilomyces

Aspergillus penicillioides/

Phialophora sensu lato

Aspergillus restrictus

Scopulariopsis

Aspergillus sydowii

Sporobolomyces

Aspergillus terreus

Sphaeropsidales

Aspergillus ustus

Stachybotrys

Aspergillus versicolor

Trichoderma

Chaetomium

Tritirachium / Engyodontium

Eurotium

Ulocladium

Exophiala

Wallemia

1.1. Materiaalinäytteet (mikrobi)
Suoraviljely
Näytteet otettiin desinfioiduilla välineillä puhtaaseen pussiin (esim. minigrip).
Laboratoriossa materiaalinäytteet on viljelty seuraaville kasvatusalustoille: 2 % mallasuuteagar (sienet), DG18-agar (sienet), Hagem-agar ja THG (tryptoni-hiiva-uute)-agar (bakteerit, aktinobakteerit).
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Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa +25 °C:ssa. Inkubointiajat sienille ovat 7
vrk, bakteereille 7 vrk:tta (muut kuin aktinobakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit). Aktinobakteerien pitoisuus voidaan raportoida myös jo 7 vrk:n kasvatusajan jälkeen, mikäli pitoisuus on jo tällöin runsas tai erittäin runsas. Inkuboinnin jälkeen pesäkkeet on laskettu ja
sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla.
Näytteet analysoitiin WSP Finland Oy:n sisäilmalaboratoriossa. Laboratorio on Finasin akkreditoima testauslaboratorio T283.
Suoraviljeltyjen materiaalinäytteiden tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen
soveltamisohjeeseen (osa IV, 2016) ja Laboratorio-oppaaseen (2018). Materiaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa silloin, kun suoraviljellyssä näytteessä esiintyy
elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai aktinobakteereita (= sädesieniä eli aktinomykeettejä) runsaasti (+++/++++). Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon myös silloin, kun sieniä tai
aktinobakteereita on niukasti tai kohtalaisesti, mutta lisäksi lajistossa esiintyy useita kosteusvaurioindikaattoreita (≥2) millä tahansa käytetyistä kasvualustoista, kuitenkin siten,
että yksittäisten pesäkkeiden esiintyminen ei riitä. Pelkästään suuren bakteeripitoisuuden
perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta. Suuri bakteeripitoisuus voi johtua esim. materiaalin likaisuudesta.
Suoraviljeltyjen näytteiden tulokset ilmoitetaan käyttäen + -asteikkoa seuraavasti:

2.

-

= ei mikrobeja

+

= 1 – 19 pesäkettä (niukasti mikrobeja)

++

= 20 – 49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja)

+++

= 50 – 199 pesäkettä (runsaasti mikrobeja)

++++

≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja)

VOC-näytteet (volatile organic compounds)

2.1. VOC-ilmanäytteet
VOC-ilmanäytteet (volatile organic compounds = haihtuvat orgaaniset yhdisteet) kerättiin
pumpun avulla Tenax-TA adsorptioputkeen. Näytteet analysoitiin WSP Finland Oy:n Finas
akkreditoidussa (T283) laboratoriossa TD-GC-MS -laitteistolla.
Asunnot
Sisäilman haihtuvien yhdisteiden kokonaismäärää ilmoitetaan termillä TVOC (Total Volatile Organic Compounds). TVOC arvoa ei voida käyttää sellaisenaan terveyshaitan arvioinnissa. Tulosten tulkinta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetukseen 545/2015 sekä Valviran ohjeeseen 8/2016. Asiakirjojen mukaisesti TVOC-pitoisuus
yli 400 µg/m³ (tolueenivasteella laskettuna) on osoitus kemiallisten aineiden epätavallisen
suuresta määrästä sisäilmassa, ja lisäselvitykset ovat tarpeen. Yksittäisten yhdisteiden
osalta yli 50 µg/m³ (tolueenivasteella laskettuna) olevat pitoisuudet tulee tarkastella, ja yhdisteen haitallisuus ja sen lähde tulee selvittää.
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Asumisterveysasetuksessa 545/2015 sekä Valviran soveltamisohjeessa 8/2016 on määritelty muutamille yksittäisille yhdisteille toimenpiderajat. Toimenpiderajat on esitetty taulukossa 2.
Taulukko 2: VOC-ilmanäytteiden toimenpiderajat.

Yhdiste
Viitearvo (µg/m3)
tolueenivasteella laskettuna
Viitearvo (µg/m3)
yhdisteen omalla vasteella laskettuna

TVOC
[µg/m³]

Styreeni
[µg/m³]

2-etyyli-1heksanoli
[µg/m³]

TXIB
Naftaleeni
[µg/m³] [µg/m³]

400

40

10

10

10
ei saa esiintyä hajua

-

15

16

-

Toimistot
Työterveyslaitos on esittänyt viitearvoja toimistoympäristöjen sisäilman VOC-yhdisteiden
kokonaispitoisuudelle (TVOC 100 µg/m³) sekä yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksille (1 –
15 µg/m³ yhdisteestä riippuen).
Teolliset työympäristöt
Teollisten työympäristöjen yleisilmalle on ehdotettu TVOC-pitoisuudelle tavoitetasoksi 300
µg/m³ ja viitearvoa 3 000 µg/m³ (Tuomi ym, 2012).

2.1.1.

Epävarmuustarkastelu

VOC-yhdisteiden ilmanäytteenottoon liittyy lukuisia epävarmuustekijöitä. VOC-ilmanäytteenottoon liittyviä epävarmuustekijöitä ovat: ilmanvaihdon toiminta, näytepisteen sijainti
tuloilmapäätelaitteeseen nähden, rakennuksen paine-erot, mittausajankohta, sisäilman
olosuhteet, ulkoinen kontaminaatio, näytepisteen valinta sekä näytteen edustavuus ja säilytys. Lisäksi tilan käyttäjien toiminta, edellisen siivouksen ja lattiavahauksen ajankohta
sekä rakennuksen ja materiaalien ikä voivat vaikuttaa tuloksiin.
Kaikista rakennusmateriaaleista vapautuu VOC-päästöjä. Noin puolet asuntojen VOCpäästöistä aiheutuu rakennusmateriaaleista ja toinen puoli mm. huonekaluista, tekstiileistä, siivousaineista, kosmetiikasta sekä asukkaiden ja kotieläinten aineenvaihdunnasta.
Virheettömistä rakennusmateriaaleista VOC-päästöt pienenevät yleisesti ajan mittaan. Jos
rakennusmateriaali on kosteusvaurioitunut, VOC-päästöt voivat nousta tai niiden koostumus muuttua.
Yllä mainitut asiat on huomioitava ennen näytteenottoa niin, että ne vaikuttavat mahdollisimman vähän tuloksiin. Näytteiden edustavuus on myös arvioitava mittauksia suunniteltaessa: otetaan useita näytteitä ja otetaan mahdollisimman pitkä näyte näytteenottomenetelmä huomioiden (Laboratorio-opas 2019, Kallio 2017, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016, Asumisterveysopas 2009).
Laboratorion mittausepävarmuutta on käsitelty analyysivastauksessa.
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3.

Olosuhdemittaukset

Sisäilman olosuhteet (sisäilman hiilidioksidi, lämpötila ja kosteus) mitattiin Tinytag tallentavilla mittalaitteilla. Tulokset tallennettiin yhden minuutin välein.
Tulosten tulkinta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetukseen
545/2015 sekä Valviran ohjeeseen 8/2016. Lisäksi tuloksia verrataan rakennuksen suunnittelun aikana voimassa olleisiin sisäilmastoluokituksen viitearvoihin (sisäilmastoluokitukset ovat ilmestyneet: 1995, 2001, 2008, 2018).

3.1. Sisäilman lämpötila
Palvelutalojen, oppilaitosten ja lasten päivähoitopaikkojen huoneilman lämpötilan toimenpiderajat lämmityskaudella ovat välillä +20…+26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella välillä
+20…+32 °C. Asunnossa vastaavat arvot ovat lämmityskaudella +18…+26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella +18…+32 °C (Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus
545/2015, Valviran soveltamisohjeeseen 8/2016).
Lisäksi viitearvoja on annettu Sisäilmastoluokituksissa. Luokitus on tarkoitettu käytettäväksi rakennuksen- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin avuksi sisäympäristön tavoite- ja suunnitteluarvojen valitsemiseksi ja toteuttamiseksi. Luokitusta voidaan käyttää
myös korjausrakentamisessa. Sisäilmastoluokitus on kolmitasoinen: laatuluokat S1, S2 ja
S3. Mitattuja olosuhteita on verrattava rakennuksen suunnittelussa määriteltyyn sisäilmastoluokitukseen ja siinä on huomioitava rakennuksen valmistumisajankohtana voimassa ollut sisäilmastoluokitus.
Taulukko 1: Lämpötilojen toimenpiderajat (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016).

S1
Operatiivinen lämpötila top [°C]
tu ≤ 0 °C
0 < tu ≤ 20 °C

S2

S3
21

21,5
21,5 + 0,15 × tu 1)

21,5
21,5 + 0,2 × tu

tu > 20 °C
24,5 1)
25,5
Lämpötilan sallittu vaihteluväli [°C] poikkeama ylöspäin
tu ≤ 0 °C
< 22,5
< 23
0 < tu ≤ 15 °C
< 22,5 + 0,166 × tu
< 23 + 0,2 × tu
tu >15 °C
< 25
< 26
Lämpötilan sallittu vaihteluväli [°C] poikkeama alaspäin
tu ≤ 0 °C
> 20,5
0 < tu ≤ 20 °C
> 20,5 + 0,075 × tu
tu > 20 °C
> 22
Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvo [°C]

> 20,5
> 20,5 + 0,025 × tu
> 21

tu ≤ 0 °C
0 < tu ≤ 20 °C
tu >15 °C
tu ≤ 10 °C
tu > 10 °C

< 23
< 23 + 0,2 × tu
< 27

< 23
< 23 + 0,2 × tu
< 27

< 25 (26) 2)
< 27 (32) 2)
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S1
Operatiivisen lämpötilan vähimmäisarvo
> 20
[°C]
Olosuhteiden pysyvyys [% käyttöajasta]
toimi- ja opetustilat
90 %
asunnot
90 %

S2

S3

> 20

> 20 (18) 2)

90 %
80 %

1)

S1-luokassa operatiivisen lämpötilan on oltava tila/huoneistokohtaisesti aseteltavissa välillä t op
±1,5 °C. Jos samassa huoneessa on useita henkilöitä, käytetään lämpötilan tavoitetasona taulukossa esitettyjä tavoitearvoja
2)

Suluissa asumisterveysasetuksen mukaiset toimenpiderajat

HUOM 1. Ulkolämpötilalla tu tarkoitetaan ulkoilman 24 tunnin liukuvaa keskiarvoa lähimmällä säähavaintopaikalla. Tilan käyttäjän toivomuksesta voidaan sisälämpötilan antaa laskea alle tavoitetason tai antaa kesällä nousta yli tavoitetason.
HUOM 2. Operatiivisen lämpötilan tulee olla tavoitearvon sallitun vaihteluvälin alueella olosuhteiden pysyvyyden edellyttämä aika laskettuna rakennuksen suunnitellusta käyttöajasta. Lämpötilan
yhden tunnin liukuva keskiarvo ei saa suunnitellulla käytöllä (mitoitussäällä tarkasteluna käyttöaikana) alittaa vähimmäis- tai ylittää enimmäisarvoja.
HUOM 3. Operatiivinen lämpötila mitataan esimerkiksi neste- patsaslämpömittarilla tai sähköisellä
anturilla oleskeluvyöhykkeeltä 1,1 metrin (työpisteessä 0,6 m) korkeudelta standardin SFS EN
12599 mukaisesti. Operatiivisen lämpötilan asemasta voidaan usein tarkastella huonelämpötilaa.
Kuitenkin, jos pintojen lämpötilat poikkeavat selvästi ilman lämpötilasta (esim. huonosti eristetty
vaippa, 2-lasiset ikkunat, suuret ikkunat, useita ulkoseiniä, lattian alla lämmittämätön tila, auringonsäteily, lattialämmitys, kattolämmitys, jäähdytyskatto), määritetään operatiivinen lämpötila laskemalla se ilman ja pintojen lämpötiloista tai mittaamalla esimerkiksi pallolämpömittarilla standardin
SFS EN 12599 mukaisesti.

3.2. Sisäilman suhteellinen kosteus
Huoneilman kosteus ei saa olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä aiheutuu rakenteissa,
laitteissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä.
Suositeltavana huoneilman suhteellisena kosteutena on aiemmin ollut 20…60 %. Tämän
saavuttaminen ei ilmastollisista syistä ole aina mahdollista ja näistä arvoista poikkeamista
ei voida pitää terveyshaittana, jos muut terveydelliset edellytykset täyttyvät. Sisäilman
kosteutta tuleekin arvioida suhteellisen kosteuden lisäksi myös kosteuslisänä, jonka ollessa enemmän kuin 3 – 4 g/m³ ulkoilmaan nähden, nousee mikrokasvun riski rakenteissa
ja niiden pinnoilla (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa 1, 2016).

3.3. Sisäilman hiilidioksidi
Hiilidioksidipitoisuuden (CO2) toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi
kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden arvona voidaan
käyttää 400 ppm, jos ulkoilman hiilidioksidipitoisuutta ei mitata. Tällöin toimenpideraja sisäilman hiilidioksidipitoisuudelle on 1550 ppm (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje,
osa 1, 2016).
Hiilidioksidin tavoitearvot ovat sisäilmastoluokituksessa (2018): S1 <350 ppm, S2 <550
ppm ja S3 <800 ppm (suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus).
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4.

Paine-ero

Sisä- ja ulkoilman / eri tilojen välistä paine-eroa mitattiin Tinytag tallentavilla mittalaitteilla.
Tulokset tallennettiin 30 s välein.
Seuraavassa taulukossa on esitetty tavoitteelliset paine-erot eri ilmanvaihtojärjestelmissä
Asumisterveysoppaan (Aurola ja Välikylä, 2009) mukaisesti.
Taulukko 2: Tavoitteelliset paine-erot eri ilmanvaihtojärjestelmissä (Asumisterveysopas, 2009).

Ilmanvaihtotapa
Painovoimainen ilmanvaihto
Koneellinen poistoilmanvaihto
Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto

Paine-ero
0 … -5 Pa ulkoilmaan
± 0 Pa porraskäytävään
-5 Pa … -20 Pa ulkoilmaan
0 … -5 Pa porraskäytävään

Huomautuksia
Paine-erot vaihtelevat voimakkaasti sään mukaan

0 … -2 Pa ulkoilmaan
± 0 Pa porraskäytävään

Paine-erot vaihtelevat
sään mukaan

Paine-erot vaihtelevat
sään mukaan

Jos alipaine on suurempi kuin 15 Pa, tulee alipaineen syy selvittää ja alipainetta mahdollisuuksien mukaan pienentää (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 2016).
A-Insinöörien 2019 tekemässä rakennusten paine-erojen mittausohjeessa on ehdotus tiiviiden rakennusten paine-erojen tavoitetasoista. Tavoitetasot on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 3: Ilmanvaihtojärjestelmän aikaansaaman sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron tavoitetaso (Rakennusten paine-erojen mittausohje -projektin loppuraportti, 2019).

Rakennuksen
tyyppi

Normaali
käyttötilanne

Maksimiarvo

Asuinpientalo

0 … -2 Pa

+2 … -15 Pa
(tehostus)

Asuinkerrostalo

0 … -10 Pa

0 … -15 Pa
(tehostus)

Toimisto-, liiketai opetusrakennus, perustapaus

+5 … -5 Pa

+5 … -10 Pa

Paine-erojen hallinnan kannalta
vaativa kohde

+5 … -15 Pa

määritetään
tapauskohtaisesti

Lisätieto
Pieni mitoitusilmavirta suhteessa ulkovaipan pinta-alaan
tehostusratkaisut, esim. liesituuletin ja keskuspölynimuri, huomioitava suunnittelussa
lyhytaikainen ylipaine sallittua
(ns. takkakytkintoiminto)
Pienissä huoneistoissa suuri mitoitusilmavirta suhteessa ulkovaipan pinta-alaan
tehostusratkaisut, esim. tehostussäätöinen liesikupu, huomioitava suunnittelussa
Ei erillispoistoja,
mitoitusilmavirta noin 2 l/(s∙m2)
vähäinen kosteuslisä
Muuttuvailmavirtaiset ja siirtoilman käyttöön perustuvat järjestelmät, suuret mitoitusilmavirrat,
poikkeuksellisen tiivis ulkovaippa, erillis- tai kohdepoistoja
yli 25 m korkuinen rakennus
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5.

Teolliset mineraalivillakuidut

Näyte otettiin geeliteipille ilmanvaihtokanavan pinnalta tai huonepinnalle laskeutuneesta
14 vrk pölykertymästä.
Laboratoriossa geeliteippinäytteistä laskettiin valomikroskoopilla > 20 µm pituiset teolliset
mineraalikuidut.
Näytteet analysoitiin WSP Finland Oy:n laboratoriossa.
Tulosten tulkinta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetukseen
545/2015 sekä Valviran ohjeeseen 8/2016. Asiakirjojen mukaisesti toimenpideraja kahden
viikon kuitulaskeumalle on 0,2 kpl/cm².
Työterveyslaitoksen viitearvo kahden viikon kuitulaskeumalle toimistoympäristöissä on 0,2
kpl/cm2.
Tuloilmakanavan tavanomaisena kuitumääränä pidetään 10 – 30 kuitua/cm² (Työterveyslaitos 2019).
Toimenpiderajan/viitearvon ylittyessä tulee selvittää kuitulähteet ja ryhtyä toimenpiteisiin
kuitukertymän pienentämiseksi.

6.

Kosteusmittaukset

6.1. Pintakosteuskartoitus
Pintakosteuskartoitukset ovat ainetta rikkomattomia vertailututkimuksia, joissa saman rakenteen eri kohdista havaittuja arvoja verrataan keskenään. Näin saadaan kartoitettua arvoiltaan poikkeavat alueet. Epäilyt poikkeavasta kosteudesta tarkastetaan rakennekosteusmittauksin.
Pintakosteusmittalaitteen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kosteuden lisäksi vaikuttaa mm. rakenteiden sisässä olevat vesiputket, teräkset, lämmityskaapelit sekä mitattavan materiaalin koostumus ja rakenteiden pintaosien vaihtelut. Mittaustuloksia voidaan käyttää suuntaa-antavina ja eri mittauskohtien vertailussa (Ympäristöopas 2016).
Mittalaitteena käytettiin Gann LG1 pintakosteusmittalaitetta ja LB70 anturia. Mittalaitevalmistajan mukaan lukema-arvot tarkoittavat seuraavaa:
Betoni sisätiloissa:
•

alle 70  kuiva

•

70 – 110  kostea

•

yli 110  märkä

6.2. Viiltokosteusmittaus
Viiltomittauksella voidaan selvittää liimattavan lattiapäällysteen alapintaan ja liimakerrokseen kohdistuva todellinen kosteusrasitus. Viiltomittauksessa tehdään viilto lattiapäällysteeseen tutkittavalle kohdalle. Viiltoon asennetaan heti viillon teon jälkeen kosteusmittausanturi ja viiltokohta tiivistetään hyvin vesihöyrytiiviiksi.
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Liimojen ja mattojen kriittisenä kosteuspitoisuutena pidetään 85 %RH päällystämisen jälkeen, jos materiaalitiedoissa ei muuta mainita. Vanhoissa rakenteissa saatuja kosteuspitoisuuksia on arvioitava erikseen, jolloin on huomioitava kosteusrasituksen kesto ja käytetty materiaali (kestääkö materiaali 75-80 %RH kosteuspitoisuutta pitkällä aikavälillä.
Vanhoissa lattiarakenteissa voi olla tasoitteita, jotka eivät kestä yli 75 %RH kosteuspitoisuutta, koska ne sisältävät orgaanisia ainesosia, kuten kaseiinia. Arvioitaessa rakennekosteuden vaikutusta tilanteissa, joissa rakenne on kuivunut jo pitkään, tulee ottaa huomioon alhaisemmassa kosteuspitoisuudessa myös vähäisemmätkin kosteuspitoisuuserot
(Keinänen, H. 2013).

6.2.1.

Epävarmuustarkastelu

Lattiapäällysteen ja tasoitteen välistä on tehtävä useita kosteusmittauksia, joilla saadaan
varmistettua pintakosteusmittauksia vastaavat todelliset kosteuslukemat. Viiltomittauksia
on tehtävä siinä laajuudessa, että saadaan rajattua ns. tavanomaisen ja poikkeavan kosteuden alueet.
Viiltomittaus on tarkimmillaan +20 °C lämpötilassa. Oikean mittaustuloksen saamiseksi
anturi on tiivistettävä huolellisesti kitillä. Luotettavan mittaustuloksen kannalta on myös
huomioitava riittävä anturin tasaantuminen (noin 15 – 20 min). Mittausta ei saa tehdä ns.
vanhaan viiltoon, vaan mittausaukko (viilto) on tehtävä juuri ennen mittausta.

6.3. Rakennekosteusmittaus
6.3.1.

Porareikämittausmenetelmä

Porareikämittaukset tehtiin RT-14-10984 ohjetta noudattaen. Porareikämittausmenetelmällä voidaan selvittää rakenteen kosteusprofiili. Menetelmä on tarkimmillaan lämpötilan
ollessa + 15 … + 25 °C.
Mittaussyvyyksien ja kosteuspitoisuuksien arvioinnissa on tehty noudattaen ohjeita: Betonirakenteiden päällystäminen (2008) ja Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen
arviointi (2015).

6.3.2.

Näytepalamittaus

Näytepalamittaus tehtiin RT 14-10984 ohjetta noudattaen. Rakenteeseen porataan kuivaporausmenetelmällä halkaisijaltaan 50 … 100 mm reikä ennalta määritetyille mittaussyvyyksille. Poraus ulotetaan viisi millimetriä mittaussyvyyden yläpuolelle, jonka jälkeen
porattu reikä puhdistetaan tasaiseksi piikkaamalla ja imuroimalla. Tämän jälkeen reiässä
irrotetaan piikkaamalla betonikappaleita, jotka asetetaan tiiviiseen mittausastiaan yhdessä
suhteellisen kosteuden mittapään kanssa tasaantumaan vakiolämpötilaan mittapään tasaantumisajasta riippuen vähintään 5 … 12 tunniksi. Vaaditun tasaantumisajan jälkeen tulokset luetaan mittalaitetta käyttäen. Menetelmää voidaan käyttää tutkittavan rakenteen
lämpötilan ollessa - 20 … + 80 °C.
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Taulukko 4: Betonialustan suhteellisen kosteuden (RH %) enimmäisarvot (Lähde: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet).

Päällystemateriaali
Muovimatot
Linoleumi
Kumimatot
Korkkilaatat
Tekstiilimatot, jossa tiivis alusta (vinyyli, kumi, kumilateksisively)
Luonnonmateriaalista tehdyt tekstiilimatot
Flokatut matot ja laatat
Täyssynteettiset tekstiilimatot ilman
alusrakennetta
Muovi-, kumi- ja linoleumilaatat

7.

Betonin RH (%)
arviointisyvyydellä (A)
85
85
85
85

Betonin ja/tai tasoitteen
RH (%) pinnassa ja 1 … 3
cm:n syvyydellä (0,4 x A)

75

85
85
85
90

75

90

Rakenteiden tiiveys merkkiainemittauksella

Merkkiainetutkimuksella selvitettiin eri rakenneliittymien tiiveyttä (ulkoseinä-, alapohja-,
yläpohja- ja välipohjarakenteet). Merkkiainetutkimuksen avulla tutkittiin rakenteissa mahdollisesti olevien epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin. Merkkiainetutkimus tehtiin RTkortin 14-11197 mukaisesti.
Merkkiainetutkimus tehtiin ensiksi tilojen normaalissa käyttöolosuhteessa ja toinen mittaus
noin -10 Pa tilanteessa. Alipaineen aikaansaamiseksi tilaan voidaan asentaa ovipuhallinlaitteisto, muu alipainepuhallin tai alipaine luodaan rakennuksen omilla ilmanvaihtolaitteistoilla.
Merkkiainetutkimuksessa merkkiainekaasua (5 % vetyä ja 95 % typpeä) johdettiin tutkittavaan rakenneosaan ja merkkiaineen kulkeutumista sisäilmaan tutkittiin kaasuanalysaattorin avulla. Ilmavuotokohdat merkittiin, valokuvattiin ja kirjattiin ylös.
Merkkiainetutkimuksessa käytettiin XXXXX -mittalaitetta. Paine-eromittaus tehtiin xxx -laitteella.
Ilmavuotojen merkittävyys on arvioitu raportissa.

7.1.1.

Epävarmuustarkastelu

Merkkiainekokeissa tärkeimmät kokeen luottavuuteen vaikuttavat tekijät ovat paine-ero,
merkkiaineen leviäminen rakenteeseen ja mahdolliset havaintovirheet.
Tutkimuksessa on oltava sopiva ja jatkuva paine-ero sisäilman ja tutkittavan rakenteen välillä. Liiallinen paine-ero (yli 20 Pa) korostaa vuotohavaintoja ja voi johtaa virheellisiin havaintoihin. Jos alipainetta ei ole, tutkimusta ei voi tehdä. Paine-eroa on seurattava koko
tutkimuksen ajan. Paine-eron vaihtelut muuttavat havaintokynnystä tehden tutkimuksista
epäluotettavia.
Merkkiainekaasun syöttömäärä vaikuttaa tehtäviin havaintoihin. Rakenteen liian pienellä
merkkiainekaasun määrällä ei saada ilmavuotoja esille. Kun taas liian suurella kaasumäärällä pienetkin vuodot korostuvat tarpeettomasti.
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Erilaiset materiaaliominaisuudet on otettava huomioon merkkiainetutkimusten havainnoimisessa. Vety pystyy tunkeutumaan joidenkin materiaalien läpi (vrt. maalaamaton /
maalattu) pinta. Suuret ilmavuodot voivat levittää merkkiainetta laajalle alueelle, jolloin tarkempien havaintojen teko on keskeytettävä (RT 14-11197).

8.

Käytetyt mittalaitteet

8.1. Mittalaitteiden tarkkuus
Vaisala HMI41-näyttölaite
Mittausalue - 20…+ 60 °C:
Mittausalue % RH kosteus:

tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,1 °C
tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,1 % RH

Vaisala HMP42- ja HMP46-mittapää
Mittausalue - 40 ... + 100 °C
tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,2 °C
Mittausalue 0 … 90 % RH:
tarkkuus + 20 °C:ssa ± 2 % RH
Mittausalue 90 … 100 % RH:
tarkkuus + 20 °C:ssa ± 3 % RH
Kalibrointi:
marraskuu 2019
HMP40S mittapää ja HM40 mittalaite
Mittausalue 0 … + 40 °C:
tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,2 °C
Mittausalue - 40 ° … 0 C:
tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,4 °C
Mittausalue 0 … 90 % RH:
tarkkuus + 20 °C:ssa ± 1,5 % RH
Mittausalue 90 … 100 % RH:
tarkkuus + 20 °C:ssa ± 2,5 % RH
Kalibrointi:
marraskuu 2019
GANN Hydromette RTU 600, mittapää B 50
Tiili / höyrykarkaistu kevytbetoni: < 50 = normaali kosteus; > 50 = kohonnut kosteus
Betoni:
< 80 = normaali kosteus; > 80 = kohonnut kosteus
Levyrakenne / puu:
< 40 = normaali kosteus; > 40 = kohonnut kosteus
TinyTag Ultra II –tallennin; suhteellinen kosteus, lämpötila
Mittausalue °C lämpötila:
-25...+85 °C, tarkkuus < 0.9 °C
Mittausalue % RH kosteus:
5...95 % RH, tarkkuus ±3.0 %
Dwyer Magnesense paine-erolähetin, TinyTag TGPR-0704 tallennin
Paineen mittausalue:
± 50 Pa
Tarkkuus:
±1%
Resoluutio:
0,1 Pa
Trotec TS 800 SDI -vetyanturi ja Trotec T 2000 E -mittalaite
Käytetty kaasuseos:
Formier 5
TSI DP-CALC 5815 paine-eromittalaite
Paineen mittausalue:
0 … ± 3735 Pa, tarkkuus ± 1 % tai ± 1 Pa
Kalibrointi:
toukokuu 2016 + kenttäkalibrointi ennen mittausta
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