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1 Tiivistelmä 

Rakennukseen on suunnitteilla peruskorjaus. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakenne-
tutkimuksin olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto peruskorjauksen hankesuunnittelun 
lähtötiedoiksi. 

Tutkittavaan rakennukseen tehtiin rakenneavauksia ja tarkastusreikiä n. 125 kpl, joiden yh-
teydessä otettiin 67 kpl materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksiin. Rakenneavausten paikat 
määräytyivät kosteuskartoituksen sekä tutkimussuunnitelmassa esitetyn riskikartoituksen 
perusteella. Tämän lisäksi selvitettiin rakennuksen painesuhteita ja ilmavuotoreittejä tode-
tuilta vaurioalueilta sisäilmaan sekä ilmanvaihdon toimintaa. Rakennuksen teollisten mine-
raalikuitujen lähteitä selvitettiin geeliteippinäyttein huonepinnoilta sekä tuloilmajärjestel-
mästä. Sisäilman olosuhdemittauksia ei tehty, koska tutkimusten aikana käyttäjät eivät olleet 
paikalla rakennuksessa. 
 
A- ja B-osat 
Tehtyjen tutkimusten mukaan A- ja B-osien rakennetyypit ovat samankaltaisia, mutta käyte-
tyt materiaalit poikkesivat toisistaan.  Molemmissa rakennusosissa on massiivitiiliseinät, joi-
den patterisyvennyksissä on lämmöneristys. A-osassa lämmöneristeet ovat pääosin kok-
sikuonaa ja B-osassa puukuitulevyä. Molemmissa rakennuksissa patterisyvennyksissä todet-
tiin yleisesti mikrobivaurioita. Sekä A- että B-osassa välipohjarakenteena ovat pääosin ala-
laattapalkistot. A-osalla täyttömateriaalina on koksikuonaa, turvetta ja sammalta, kun taas B-
osalla täytöt ovat pääosin kutterinlastua. Molemmissa rakennusosissa välipohjatäytöissä 
esiintyi mikrobivaurioita. Molemmissa rakennusosissa on alkuperäisiä ikkunoita, joiden tilke-
välieristeet (pellavariveet) ovat yleisesti mikrobivaurioituneet. Alkuperäisten ikkunoiden 
puuosat ovat paikon myös erittäin huonossa kunnossa. Yläpohjarakenteina molemmissa ra-
kennusosissa ovat alalaattapalkistot, joissa lämmöneristeenä on kutterinlastua. Yläpohjan 
rakenteissa ei todettu mikrobivaurioita samalla laajuudella kuin muissa rakennetyypeissä. B-
osan ullakolle 1990-luvulla rakennetussa, nykyisin iltapäiväkerhotilana toimivan tilan yläpoh-
jarakenteessa todettiin mikrobikasvustoja niissä paikoissa, joissa esiintyi näkyviä kosteusvau-
rioita. B-osan ruokalassa on vanha alapohjarakenne, jossa todettiin mikrobivaurioita. Yh-
teenvetona voidaan todeta, että molemmissa rakennusosissa on laaja-alaisesti mikrobivauri-
oita, jotka tulee huomioida peruskorjauksen suunnittelussa. 
 
Todetuista mikrobivaurioituneista rakenteista on merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan sekä A- 
että B-osassa. Vanhoista ikkunoiden tilkevälieristeistä on paikoin suora ilmayhteys luokkati-
loihin. Ilmavuodot välipohjista ovat myös merkittäviä. 
 
A- ja B-osien sisäilman laatuun vaikuttaa merkittävästi koneellisen poistoilmanvaihdon toi-
minnan puutteet. Ulkoilmavirrat ovat liian pieniä Asumisterveysasetuksen tavoitteisiin näh-
den. Puutteellisen korvausilman saannin vuoksi koneellinen poistoilmanvaihto aiheuttaa ra-
kennukseen voimakkaan alipaineen, jonka seurauksena vaurioituneista rakenteista kulkeu-
tuu epäpuhtauksia sisäilmaan. Rakennusosien alipaineisuuden pienentäminen on haasteellis-
ta, koska poistoilmamääriä ei juurikaan voi pienentää, jotta vaadittava ilmanvaihto luokkati-
lassa saavutettaisiin. Toisaalta korvausilman lisääminenkin on hankalaa, koska käyttäjät ovat 
jo nykyisessä tilanteessa kokeneet lämpötila- ja veto-ongelmia. Painesuhteiden hallinnan ja 
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riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi rakennukseen 
on suositeltavaa asentaa koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. 
 
A- ja B-osien kosteuskartoituksessa todettiin vain paikallisia kosteusvaurioita, jotka ovat syn-
tyneet räystäsvuodoista, sadevesien pääsystä rakenteisiin tai maaperästä nousevan kosteu-
den seurauksena. Kosteuskartoituksen perusteella on kuitenkin ilmeistä, että suurin osa ma-
teriaalinäyttein todetuista mikrobivaurioista on syntynyt nyt havaittuja kosteusvaurioita ai-
kaisemmin esimerkiksi ikkunavuotojen, aikaisempien vesivahinkojen tai liiallisen pesuvesien 
käytön seurauksena. 
 
A- ja B-osien vanhat puuikkunat ovat paikoin erittäin huonokuntoiset. Ikkunoiden puuosissa 
ja tilkevälieristeissä on mikrobivaurioita, ikkunoiden pellitykset ovat paikon puutteellisia, ik-
kunoista aiheutuu vetoa ja niiden energiatehokkuus on heikko. Ikkunat on suositeltavaa uu-
sia peruskorjauksen yhteydessä.  
 
A- ja B-osissa todettiin Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittäviä pitoisuuksia teolli-
sia mineraalikuituja. Kuitulähteitä ovat vanhat akustiikkalevyt sekä mahdollisesti koteloitujen 
rakenteiden sisällä olevat paljaalla villalla päällystetyt vesiputket ja ilmanvaihtokanavat. Kui-
tulähteet tulee poistaa peruskorjauksen yhteydessä.  
 
C-osa 
C-osassa sokkelielementtien eristetilan yläosassa olevassa mineraalivillassa todettiin mikro-
bivaurioita. Vaurioalueelta on merkittäviä ilmavuotoja liikuntasaliin ikkunoiden epätiiviistä 
liittymistä. Paine-eroseurannan mukaan rakennusosa ei kuitenkaan ollut merkittävästi alipai-
neinen. Sokkelien mikrobivauriot tulee korjata peruskorjauksen yhteydessä. Väliaikaisesti 
mikrobialtistumista voidaan vähentää ylipaineistamalla rakennus. 
 
Kellaritilassa oli tutkimusten aikana menossa kosteusvaurioiden kuivauksia. Tämän vuoksi ti-
loissa ei tehty tarkempia kosteusmittauksia. Kuivattavien alueiden ulkopuolella todettiin pin-
takosteudenosoittimella kuitenkin kohonneita kosteusarvoja, mikä viittaa siihen, että kui-
vaus-/korjausaluetta tulisi laajentaa.  
 
C-osan tuloilmakanavassa teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet olivat lievästi koholla. Kui-
tulähteitä havaittiin myös liikuntasalin lattian ja näyttämön alla olevista paljaista mineraalivil-
loista, joista on suora ilmayhteys sisätiloihin. Jälkien perusteella yläpohjasta on todennäköi-
sesti ilmavuotoja liikuntasaliin, joiden mukana voi kulkeutua myös kuituja. Liikuntasalin suu-
ren korkeuden ja tilavuuden vuoksi ilmavuotoja ja kuitupitoisuuksia ei voitu todentaa. Ylä-
pohjan tiiviyttä on syytä tutkia tarkemmin ennen peruskorjausta. Tutkimukset vaativat nos-
timen tai telineet. Talviaikana tiiviyttä voidaan selvittää myös lämpökuvauksella. 
 
Yhteenveto tutkimusten perusteella suositelluista toimenpiteistä on esitetty raportin lopus-
sa. 
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2 Yleistiedot 

Tutkimuskohde 
Nummen koulutalo 
Kirkkotie 31 
20540 Turku 
 
Tilaaja 
Johanna Kaipia 
sisäilma-asiantuntija 
p. 040 489 4574 
johanna.kaipia@turku.fi 
 
Turun kaupunki 
Tilapalvelukeskus 
Linnankatu 90 E, 2. krs 
 
Tutkimusten vastuuhenkilö 
Timo Murtoniemi 
johtava asiantuntija, FT, Rakennusterveysasiantuntija C-21552-26-15 
 
Sirate Group Oy 
Kutterintie 5 
20900 Turku 
timo.murtoniemi@sirategroup.fi 
p. 046 850 5088 
 
Tutkimushenkilöt  
Pekka Kallioniemi, Sirate Group Oy 
Ville Norri, Sirate Group Oy 
 
Laboratoriot  
Turun yliopisto, Aerobiologian yksikkö (mikrobit, kuidut) 
 
Tutkimuksen lähtökohta ja tavoite 
Rakennukseen on suunnitteilla peruskorjaus. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rakenne-
tutkimuksin olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto peruskorjauksen hankesuunnittelun 
lähtötiedoiksi. 
 
Tutkimusajankohta 
4.5. – 23.6.2020  

• Arviointikäynti 20.4.2020 

• Rakenne ja sisäilmatutkimukset 29.5.-23.6.2020 

• Teolliset mineraalikuidut, paine-eroseurannat 1.6. – 15.6.2020 

• Materiaalinäytteet 2.6. – 16.6.2020 

• IV-järjestelmän tarkastus, tuloilmakanaviston kuitunäytteet 10.6-15.6.2020 

mailto:johanna.kaipia@turku.fi
mailto:timo.murtoniemi@sirategroup.fi
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3 Kohteen yleiskuvaus 

3.1 Perustiedot 

Rakennusvuodet: 1930 (A-osa), 1936 (B-osa), 1990 (C-osa) 
Kerrosala: 7 600 m2 
Tilavuus: 32 360 m3 
 
Tutkittavana kohteena on Nummen koulutalo (ent. Nummen ja Hakamaan koulu). Rakennus 
koostuu kolmesta eri aikaan rakennetusta osasta. Rakennuksen vanhin osa (A-osa) on valmis-
tunut vuonna 1930, B-osa vuonna 1936 ja C-osa, jossa on liikuntasali ja VSS-tilat vuonna 
1990. A-osassa on kolme maanpäällistä kerrosta. B-osassa on neljä maanpäällistä kerrosta 
sekä osittainen kellarikerros. C-osissa on yksi maanpäällinen kerros (korkea liikuntasali) sekä 
kellarikerros. Rakennusosat on esitetty kuvassa 3.1. Tarkemmat rakennekuvaukset on esitet-
ty rakennusosakohtaisesti kappaleessa 5. 

 

 

Kuva 3.1. Nummenkoulun rakennusosat A, B ja C. 

 

3.2 Tutkimuskohteessa aiemmin tehdyt tutkimukset ja korjaukset 

Vuonna 1990, kun C-osa rakennettiin, A- ja B-osissa tehtiin myös perusparannuksia. Raken-
nukseen asennettiin mm. hissejä, A-osan vesikatto uusittiin, B-osan vanha keskuslämmitys-
piippu purettiin ja ullakolle rakennettiin IV- ja hissikonehuoneet sekä kuvaamataidon opetus-
tila, joka nykyään toimii iltapäiväkerhotilana. Tämän lisäksi tiloissa tehtiin pintakorjauksia. 

Vuonna 2002 kouluterveydenhoitajan tiloissa tehtiin pintakorjauksia. 
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Vuonna 2003 kotitalous- ja tekstiilityöluokissa tehtiin pintakorjauksia. Liikuntasalin lattia 
hiottiin ja päällystettiin (vaneri/Pulastic 2000). 

Vuonna 2006 A-osan 1. kerroksessa tehtiin WC-tilojen korjaus ja 2. kerroksessa puku-, suih-
ku- ja wc-tilojen muutoksia. A-osan 1. kerroksen alapohjat on uusittu luokkatiloissa 101, 104, 
116 ja 117. 

Ikkunoita on kunnostettu vuosina 2012 ja 2016. 

Vuonna 2015 B-osan keittiössä tehtiin peruskorjaus, jossa myös keittiön ilmastointi uusittiin 
ja ullakolle rakennettiin uusi IV-konehuone.  

Vuonna 2017 C- ja A-osan käytävän kermikatto uusittiin. 

Vuonna 2018 julkisivut on kunnostettu. 

Vuosina 2019-2020 A- ja B-osien tiilikatot ja räystäsrakenteet on uusittu. C-osan kermikaton 
räystäs on korjattu sekä lisätty uusi pintakermi. 

Rakennuksen kuivanapitojärjestelmä ja ulkoseinän vierustojen maanpintojen kallistuksia on 
kunnostettu viime vuosien aikana, viimeisin osa on valmistunut vuonna 2019. 

Rakennuksessa on tehty kosteustekninen kuntotutkimus vuonna 2005 (Tampereen teknilli-
nen yliopisto). Tutkimuksessa keskityttiin ensisijaisesti niiden ongelmien, tilojen ja rakentei-
den tutkimiseen, jotka olivat tulleet esille alustavassa katselmuksessa sekä henkilökunnan 
palauttamissa vauriohavaintolomakkeissa. Tutkimuksessa todettiin useita kosteus- ja mikro-
bivaurioita. Korjaustoimenpiteiksi suositeltiin mm. 

• A-osan pohjakerroksen luokkatilojen 101, 104, 116 ja 117 lattioiden kosteiden aluei-
den korjaamista. 

• A-osan pohjakerroksen päätyseinän vaurioituneiden rappauspintojen uusimista. 

• A-osan putkikanaalin kautta huonetiloihin kulkeutuvien sisäilmahaittatekijöiden eh-
käisemiseksi suositeltiin koko putkikanaalin alipaineistamista erillisen poistoilmapu-
haltimen avulla. 

• A-osan 2. kerroksen pesutilojen kohdalla välipohjarakenteessa todennäköisesti ole-
van eristetilan tarkempaa tutkimista esim. materiaalinäytteiden avulla. 

• B-osan keittiön lattiarakenteen korjaamista, jotta alapohjan sisällä olevat mikrobi-
vaurioituneet eristemateriaalit saadaan poistettua. 

Vuonna 2019 rakennukseen on tehty kuntoarvio (Turun kuntotutkimus Oy). 

3.3 Käytössä olleet asiakirjat 

• Pohjakuvat 

• Rakenne- ja LVI-kuvia 1930-luvulta, 1980-luvulta ja 2000-luvulta 

• Rakennusselostuksia 1980-luvulta ja 2000-luvulta 
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• Nummen koulun kosteustekninen kuntotutkimus (Tampereen teknillinen yliopisto, 

31.3.2005) 

• Kuntoarvioraportti (Turun kuntotutkimus Oy, 14.8.2019) 
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4 Tutkimusmenetelmät 

4.1 Kosteusmittaukset 

Rakennusten kivirakenteisille pinnoille suoritettiin kattava pintakosteuskartoitus. Kosteus-
kartoituksessa selvitettiin ensin pintakosteudenosoittimella poikkeavat kosteusalueet. Poik-
keavilta kosteusalueilta tehtiin tarkentavia muovimaton alapuolisia kosteusmittauksia viilto-
mittauksin ja rakennekosteusmittauksin ns. porareikämenetelmillä. Kosteusmittaukset teh-
tiin RT 14-10984 -ohjekortin mukaisesti sertifioidun rakenteiden kosteudenmittaajan toimes-
ta. Kosteusmittausten tulokset on esitetty viitteellisesti liitteen 1 pohjakuvissa ja tarkemmin 
liitteen 5 kosteusmittauspöytäkirjassa. 

Pintakosteuskartoitus 
Huonetilojen kivirakenteiset lattia- ja seinäpinnat kartoitettiin pintakosteudenosoittimella 
mahdollisten kosteuspoikkeamien havaitsemiseksi. Pintarakenteiden kosteuden arviointiin 
käytettiin GANN Hydromette UNI1 -laitetta LB71 -mittapäällä. Mittaustulokset ovat suuntaa 
antavia ja saadut arvot mittalaitekohtaisia. 

Viiltomittaukset 
Suhteellisen kosteuden mittaukset lattiapäällysteen alta tehtiin asettamalla päällysteen alle 
viillon kautta kosteusmittausanturin mittapää (Vaisala HM42Probe). Tehty viilto ja mittapään 
rajapinta tiivistettiin kitillä ja mittapään annettiin tasaantua päällysteen alla oleviin olosuh-
teisiin vähintään 15 min. Mittaustulokset luettiin Vaisalan HM40 -näyttölaitteella.  

Viiltomittaukset tehtiin tilojen normaalissa käyttölämpötilassa eikä rakenteen ja huoneilman 
välillä ollut merkittävää lämpötilaeroa. Mittauslämpötilan poiketessa alle 5 °C normaalista 
käyttölämpötilasta on lämpötilan aiheuttama virhe suhteellisen kosteuden arvoon yleensä 
0– 5 %‐yksikköä. Käytettyjen anturien tarkkuus on ± 1,5 %RH (välillä 0 – 90 %) ja ± 2,5 %RH 
(välillä 90 ‐ 100 %). Mittapäiden kalibrointiajankohta ja mittausten suoritusyksityiskohdat 
huomioiden kullakin syvyydellä saavutettiin riittävä mittaustarkkuus rakenteen kosteustilan-
teen tarkaksi arvioimiseksi. Mittauksen kokonaismittaustarkkuus oli siten noin ± 3 RH‐
yksikköä. Käytetyt kosteusmittausanturit on kalibroitu 6.3.2020 (Suomen kosteuskalibrointi). 

Rakennekosteusmittaukset 
Rakenteiden kosteusjakaumat selvitettiin tarkkoina suhteellisen kosteuden mittauksina po-
rareikämenetelmällä. Porareikämenetelmässä rakenteeseen porattiin tarkastelusyvyyksille 
halkaisijaltaan 16 mm reiät. Mittausreiät puhdistettiin imuroimalla ja tiivistettiin reiänpoh-
jaan ulottuvilla mittausputkilla/sähkösuojaputkilla. Putkien juuret tiivistettiin kitillä. Putkien 
yläpäät tiivistettiin Vaisalan tiivistetulpilla ja/tai kitillä. Mittausreikien olosuhteiden annettiin 
tasaantua vähintään 3 vuorokautta. Mittaukset tehtiin tämän jälkeen Vaisala HM40 -
rakennekosteuden mittarilla sekä HMP40S -antureilla. Anturien tasaantumisaika mittauspis-
teissä oli 1 tunti. 
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Tavoite-, ohje- ja viitearvot 
Useimpien liimojen kriittisenä suhteellisen kosteuden arvona pidetään 85 % mikä tarkoittaa, 
että suhteellinen kosteus päällysteen alla liimatilassa ei saa ylittää tätä arvoa (Betoni-
rakenteiden päällystämisen ohjeet, 2007). 

4.2 Rakennetutkimukset 

4.2.1 Rakenneavaukset 

Rakennetutkimuksissa tutkittavaan rakennukseen tehtiin rakenneavauksia, joista aistinvarai-
sesti todettiin päärakennetyyppien toteutus ja kunto. Lisäksi otettiin tarvittaessa materiaali-
näytteitä mikrobi- ja haitta-ainetutkimuksiin. Pölyn leviäminen rakenneavauksia tehtäessä 
estettiin kohdepoistoa käyttämällä (asbestikäyttöön luokiteltu imuri). Rakenneavauksiin teh-
tiin ainoastaan väliaikaiset, ilmatiiviit paikkaukset. Rakenneavaukset ja materiaalinäytteet on 
merkitty liitteen 1 pohjakuviin. Materiaalinäytteiden tulokset on merkitty tekstin joukkoon ja 
kuviin kolmiportaisella värikoodilla: vihreä – ei poikkeavaa mikrobikasvua, oranssi – ei aktii-
vista kasvua, mutta näyte on lajistoltaan poikkeava ja punainen – aktiivista mikrobikasvua.  

4.2.2 Ilmavuototutkimukset 

Merkkiainetutkimuksella selvitettiin RT 14-11197 -ohjekortin mukaisesti rakenteiden tiiveyt-
tä sekä ilmavuotoja alueilta, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Merkkiainetta (viisipro-
senttista vedyn ja typen seosta) laskettiin tutkittavaan tilaan tai rakenteeseen ja sen kulkeu-
tumista sisäilmaan havainnoitiin vetyilmaisimella (Adixen 9012 XRS Hydrogen Leak Detector). 
Merkkiainetutkimuksen edellyttämä paine-ero (n. 10 Pa) tutkittavan rakenteen yli saatiin ai-
kaiseksi joko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän avulla tai säädettävällä puhaltimella (Ret-
rotec DM32). Paine-eroa tutkittavan rakenteen yli seurattiin paine-eroantureilla (Series MS 
Magnesense, Dwyer). Havaitut ilmavuotopaikat on esitetty pohjakuvaliitteessä (liite 1). Tut-
kimusten apuna käytettiin merkkisavua. 

Tulosten tulkinta 
Ilmavuotohavainnot luokiteltiin soveltaen RT 14-11197 -ohjekortin Rakenteiden ilmatiiveyden 
tarkastelu merkkiainekokein pistemäisiksi, vähäisiksi tai merkittäviksi. 

4.2.3 Mikrobit materiaaleista 

Näytteenottopaikat perustuivat lähtötietoihin ja kohteessa tehtyihin havaintoihin. Näytteet 
pyrittiin ottamaan vaurioituneimmasta kohdasta tai sellaisesta kohdasta rakennetta, jossa 
vaurioitumisen todennäköisyys on suurin. 

Materiaalinäytteet kerättiin puhtailla välineillä puhtaaseen muovipussiin. Mikrobit analysoi-
tiin suoraviljelymenetelmällä Turun yliopiston Aerobiologian yksikön akkreditoidussa labora-
toriossa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksissa, liitteet 2–4. 
Näytteenottopaikat on merkitty liitteen 1 pohjakuviin. 
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Mikrobinäytteiden viitearvot 
Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvarai-
sesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpin-
nalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole koske-
tuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilas-
sa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. (Asumisterveysasetus 2015) 

Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelyllä ma-
teriaalinäytteessä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai aktinomykeettejä runsaasti 
(+++/++++). Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on 
kohtalaisesti tai niukasti, mutta lajistossa on kosteusvaurioindikaattoreita. (Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohje, Valvira 2016) 

4.3 Teolliset mineraalikuidut 

Teollisten mineraalikuitujen määrää sisäilmassa arvioitiin geeliteippinäytteiden avulla. Näyt-
teet kerättiin huonepinnoille asetetuille petrimaljoille kahden viikon aikana laskeutuneesta 
pölystä. Kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopin avulla Turun yliopiston aerobiologi-
an laboratoriossa, liite 6. 

Teollisia mineraalikuituja ovat mm. keraamiset kuidut, eristevilla- ja lasikuidut. Keraamisia 
kuituja tavataan pääasiassa teollisuudessa (metalliteollisuus, energiantuotanto), joten niiden 
esiintyminen toimistoympäristössä on epätodennäköistä. Eristevillojen pääkäyttötarkoitus on 
lämmön tai äänen eristys. Kuidut ovat epäsäännöllisen muotoisia ja kokoisia. Niitä valmiste-
taan keräyslasista (lasivilla), kiviaineksesta (vuorivilla eli kivivilla) ja kuonasta (kuonavilla). 
Villatuotteet myydään levyinä, mattoina tai kouruina.  Eristevillakuitujen poistumisaika eli-
mistöstä on muutamia viikkoja tai kuukausia; ne eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia 
terveysvaikutuksia. Eristevillakuidut aiheuttavat ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, ja 
ne saattavat altistaa ylähengitysteiden tulehduksille. Eristevillakuiduissa sideaineena käytet-
ty fenoliformaldehydihartsi voi herkistää ihoa ja limakalvoja. (Työterveyslaitos) 

Teollisten mineraalikuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteisto-
jen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet mineraalikuituiset akus-
tiikkalevyt huonetiloissa sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen 
kautta kulkevat ilmavuodot. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira) 
 

Teollisten mineraalikuitujen viitearvot 

Teollisten mineraalikuitujen toimenpiderajana on kahden viikon pölylaskeumasta määritet-

tynä 0,2 kuitua/cm². (Asumisterveysasetus) 
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4.4 Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset 

4.4.1 Painesuhteet 

Ilman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa suo-
ritettiin kahden viikon mittaisia paine-eroseurantamittauksia rakennuksen ulkovaipan yli se-
kä eri tilojen välillä. Mittauksissa käytettiin jatkuvatoimisia paine-eroantureita (Series MS 
Magnesense, Dwyer, mittausalue ± 50 Pa, mittaustarkkuus ±1 %) ja tulokset tallennettiin 5 
minuutin välein (Tinytag, Gemini). Havaintojen apuna käytettiin merkkisavua. Mittauspaikat 
on esitetty liitteen 1 pohjakuvissa ja tuloskuvaajat liitteessä 8. 

Painesuhteiden ohjearvot 
Rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, suunnitellaan ulkoilmaan nähden 
alipaineiseksi. Rakennuksen ali- tai ylipaineisuus vaikuttaa mm. rakenteiden läpi kulkevan 
vuotoilmavirran suuntaan ja huoneilman kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa. 
Jos rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee 
ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa. Rakennuksen alipaine ulkoilmaan 
nähden ei saa olla yli 30 Pa. Ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai 
rakennusosan kautta. (D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2010) Jos rakennuksen ali-
paineisuus on yli 15 Pa, tulee sen syy selvittää ja ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan ta-
sapainottaa. (Asumisterveysasetuksen sovellusohje, Valvira 2016). 

Rakennuksen käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon tulee olla sellainen, että rakennus- ja si-
sustusmateriaaleista tai muista lähteistä vapautuvien ja kulkeutuvien epäpuhtauksien kerty-
minen sisäilmaan ei aiheuta käyttöaikana tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Tämän lisäksi 
käyttöajan ulkopuolella ilmanvaihto ei saa aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloi-
hin esimerkiksi korvausilman puutteesta syntyneen liiallisen alipaineisuuden vuoksi. (Asumis-
terveysasetuksen sovellusohje, Valvira 2016) 

4.4.2 Ilmamäärämittaukset 

Tulo- ja poistoilmamääriä mitattiin pistokoemaisesti pääte-elimistä SwemaFlow 126  
-huppumittarilla. Tuloksia verrattiin Asumisterveysasetuksen ohjearvoihin. Tiloissa, joissa on 
ainoastaan koneellinen poistoilmanvaihto, tehtiin pistokoeluontoisesti ilmavirtamittauksia 
poisto- sekä korvausilmaventtiileistä. Samalla mitattiin paine-eroa luokkatilasta ulkoilmaan 
sekä käytävätiloihin. Tulosten avulla voidaan arvioida suuntaa antavasti ilmanvaihdon toi-
mintaa sekä rakenteiden tiiviyttä. 
 
Ilmanvaihdon ohjearvot 
Ulkoilmavirran tulee olla kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa oleskelutiloissa käy-
tön aikana vähintään 6 dm3/s henkilöä kohden. Ulkoilmavirta saa kuitenkin olla 4 dm3/s 
henkilöä kohden, jos varmistutaan siitä, etteivät sisäilman epäpuhtauspitoisuudet tai lämpö-
tila nouse niin suuriksi, että ne aiheuttavat terveyshaittaa taikka kosteus nouse niin suureksi, 
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että se voisi aiheuttaa 5 §:ssä tarkoitettua mikrobikasvun riskiä. (Asumisterveysasetuksen so-
vellusohje, Valvira 2016) 
 

4.4.3 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja teolliset mineraalikuidut 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtautta ja mahdollisia teollisten mineraalikuitujen lähteiden ole-
massaoloa järjestelmässä selvitettiin pistokoemaisesti tuloilmakoneisiin ja -kanaviin tehdyin 
visuaalisin tarkastuksin LVI 39-10409 -ohjekorttia soveltaen. Visuaalisen tarkistuksen tueksi 
kerättiin geeliteippinäytteitä tuloilmakanavista. Kuitujen lukumäärä laskettiin valomikro-
skoopin avulla Turun yliopiston aerobiologian laboratoriossa, liite 7.  

Teollisten mineraalikuitujen viitearvot tuloilmakanavassa 
Tuloilmakanavien pinnoilta otettujen geeliteippinäytteiden teollisten mineraalikuitujen pitoi-
suuksille ei ole olemassa viitearvoja asunnoille, kouluille tai päiväkodeille. Työterveyslaitok-
sen havaintoaineistossa lähinnä toimistorakennusten tuloilmakanavien sisäpinnoilta otettu-
jen teippinäytteiden pitoisuudet ovat olleet keskimäärin 10 – 30 kuitua/cm2 (Työterveyslai-
tos). Aineisto perustuu pääosin vanhemmista ja mahdollisesta kuituongelmaisista kohteista 
otettuihin näytteisiin, jotka on useimmiten otettu puhdistamattomista kanavista. Kymmenien 
kuitujen esiintyminen neliösenttimetriä kohden tuloilmakanavien pinnoilla on aina merkki 
mahdollisesta kuitulähteestä. (Kollanen 2016) 
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5 Rakennetutkimukset 

Rakennetutkimuksissa tutkittavaan rakennukseen tehtiin rakenneavauksia ja tarkastusreikiä 
n. 125 kpl, joissa aistinvaraisesti todettiin olemassa oleva rakenne ja sen kunto. Lisäksi otet-
tiin materiaalinäytteitä 67 kpl mikrobitutkimuksiin. Rakenneavausten paikat määräytyivät 
kosteuskartoituksen sekä tutkimussuunnitelmassa esitetyn riskikartoituksen perusteella. Ra-
kenneavauksiin tehtiin ainoastaan väliaikaiset paikkaukset. Tehdyt havainnot ja saadut tut-
kimustulokset on esitetty jäljempänä rakennusosittain (A-C). 

5.1 Rakennusosa A 

5.1.1 Ulkopuoliset havainnot 

Julkisivut ovat pääosin hyväkuntoiset. Paikoin räystäiden ja syöksytorvien läheisyydessä on 
kuitenkin vuotojälkiä. Tilassa 314 (kuva 5.1.1. vasemmanpuoleinen kuva) kosteus oli havait-
tavissa pintakosteudenosoittimella myös huoneen sisäpuolelta. Ikkunoiden vesipellityksessä 
on puutteita (kuva 5.1.2). 
 

  

Kuva 5.1.1. Räystäällä ja syöksytorvien yläpäissä on paikoin vuotojälkiä. Vasemmanpuoleinen kuva on 

huoneen 314 kohdalta, jossa kosteus oli todennettavissa pintakosteudenosoittimella myös huoneen 

sisäpinnalta. 

 

 

Kuva 5.1.2. Ikkunakarmin ja sokkelin välistä puuttuu pelli-

tys/tiiviste. Sadevedet pääsevät rakenteeseen. 
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5.1.2 Alapohjat 

Uusituissa alapohjarakenteissa todettiin paikallinen kosteuspoikkeama-alue luokassa 101. 
Lattiapäällysteen alla oleva kosteus on lähellä kriittisenä pidettyä kosteusarvoa (85 %RH). 
Mittausten mukaan kosteus nousee perustuksia pitkin pintalaattaan. Rakennuksessa on 
viime vuosien aikana tehty salaojakorjauksia, joten on mahdollista, että kosteuden nousu 
olisi niiden myötä pysähtynyt. Muovimatto on suositeltavaa uusia palkin kohdalta parem-
min vesihöyryä läpäisevällä päällysteellä. Terveydenhoitajan tilojen vanhassa alapohjassa 
ei ole orgaanista eristemateriaalia, mutta kaksoislaatan rakenteissa on muottilaudoitusta. 
Alkuperäinen alapohjarakenne on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yhteydessä.  

 
A-osan maanvastainen alapohja on uusittu luokkatilojen osalta vuonna 2006 (kuva 5.1.3.). 
Korjaus on tehty vuoden 2005 kuntotutkimuksessa saatujen kosteushavaintojen perusteella.  
 

 

 

Kuva 5.1.3. A-osan tiloissa 101, 104, 116, 117 alapohjat on uusittu vuonna 2006. Aulatiloissa rakenne 

on alkuperäinen. 

 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Nummen koulutalo 6832 
20900 Turku Kirkkotie 31 
Y-tunnus: 2496984-4 20540 Turku 16 / 83 

Pintakosteuskartoituksessa todettiin kohonneita lukemia luokan 101 lattian keskiosassa. Uu-
situn alapohjan rakenne tarkastettiin luokassa 101 (R36 ja R37) sekä 116 (R43). Vanha ala-
pohjarakenne tarkastettiin terveydenhoitajan tiloissa 129 ja 132 (R21 ja R19) (kuva 5.1.4).  
 

 

 

Kuva 5.1.4. A-osan alapohjarakenteen tarkastuspisteet sekä kosteuskartoituksessa havaitut poik-
keamat. 

 

 
Luokassa 116 rakenne oli uusitun alapohjarakenteen mukainen R43: 

 

116, R43 AP 

- betoni 100 

- EPS 100 

- täyttömaa +400  



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Nummen koulutalo 6832 
20900 Turku Kirkkotie 31 
Y-tunnus: 2496984-4 20540 Turku 17 / 83 

Kohonneella pintakosteusalueella luokassa 101 alapohjarakenne oli seuraava: 

 

101, R37 AP 

- muovimatto 

- betoni 65 

- eps 450 

- betoni  

(ei läpiporausta) 

 
Palkkien kohdalla ei ole lämmöneristettä (R36). 

 
Pintakosteudenosoittimen mukaan kohonneelle kosteusalueelle tehtiin viiltomittaus (V1) se-
kä porareikämittaus (PR1). Muovimaton alla oleva suhteellinen kosteus oli koholla (n. 83 
%RH, taulukko 5.1.1). Betonilaatan kosteus nousi palkin kohdalla syvemmälle mentäessä, mi-
kä viittaa siihen, että palkin kautta kosteutta pääsee nousemaan pintalaattaan.  Viiltomittaus 
tehtiin vertailukohtaan (V2), jossa pintakosteusarvot eivät olleet koholla. Viiltomittauksen tu-
los oli normaali (n. 62 %RH). 
 

Taulukko 5.1.1. Kosteusmittausten tulokset luokan 101 alapohjassa. 

Mittauspiste Syvyys           

Nro kuvaus mm %RH 

T 

[°C] 
a 

[g/m3] Anturi Arvio 

PR1, 
V1 

101, palkin kohdalta, pintaos. 90-100, ei 
hajua, hyvin kiinni, rakenne: muovimat-
to - betoni 65 - EPS 450 - betoni 

viilto 82,9 18,7 13,3 KA25 

Koholla 
25 83,7 20,5 14,9 KA02 

70 87,9 20,1 15,3 KA01 

ilma 45,2 23,7 9,7 1 

V2 
101, ontelon kohdalta, pintaos. 75, ei 
hajua, hyvin kiinni 

viilto 61,8 19,3 10,3 KA26 Normaali 

 
Terveydenhoitajan tilojen lattia on korotettu puurakenteella (R23, kuva 5.1.5). Kantavan be-
tonilaatan alle on muodostunut ilmatila.  
 

 

130, R23 AP 
- muovimatto 
- tasoite 
- lastulevy 
- ilmaväli 330 
- kivilaatta+betoni 90 
- ilmaväli 200 
- täyttömaa 

Kuva 5.1.5. Terveydenhoitajan tilan lattia on korotettu puurakenteella 
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Terveydenhoitajan tilan vieressä olevissa aputiloissa vanha alapohjarakenne oli kerrokselli-
nen, sisältäen muottilaudoituksen, mutta ei eristekerrosta: 
 
129, R21 AP 
- muovimatto 
- betoni 100 
- ilmaväli 30 
- lauta 25 
- ilmaväli 225 
- betoni 80 
- ilmatila 

132, R19 AP 
- muovimatto 
- betoni 140 
- lauta 25 
- ilmaväli 255 
- betoni 100 
- täyttömaa 

 

Avausten yhteydessä todettiin, että tilat olivat selvästi alipaineisia lattiarakenteen ilmatilaan 

nähden. 
 

5.1.3 Ulkoseinät ja ikkunat 

Ikkunoiden alapuolella olevissa patterisyvennyksissä on laaja-alaisesti mikrobivaurioitu-
neita eristeitä. Eristeet ovat joko koksikuonaa tai korkkia. Huokoisen tiiliseinärakenteen 
tiivistäminen on erittäin hankalaa, joten patterisyvennysten vaurioituneet materiaalit on 
suositeltavaa poistaa peruskorjauksen yhteydessä. Alkuperäiset ikkunakarmit ja puitteet 
ovat huonokuntoisia. Tilkevälieristeissä on yleisesti mikrobivaurioita. Vanhojen ikkunara-
kenteiden tiivistäminen huokoiseen tiiliseinärakenteeseen on erittäin hankalaa, joten ik-
kunat on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yhteydessä. Kosteuskartoituksessa todettiin 
paikallisia sadevedestä aiheutuneita kosteusvaurioita tiloissa 121, 128 sekä 314, jotka tu-
lee korjata peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Maanvastaiset ulkoseinät  
A-osan ensimmäisessä kerroksessa on osittain maanvastaisia ulkoseiniä, joiden rakenne on 
selvitetty vuoden 2005 tutkimuksessa. Tutkimusraportin mukaan ulkoseinärakenne oli sokke-
lin kohdalla sisäpinnasta lukien seuraava: 
 

• maalipinta ja n. 40 mm paksu rappauskerros 

• 1 ½ -kiven tiilimuuraus, paksuus n. 400 mm 

• ohut musta kosteuseristyssively 

• veistetty graniittisokkeli, paksuus n. 180 mm 

Hajun perusteella mustan kosteudeneristyskerroksen todettiin olevan toden-

näköisesti kivihiilipikipohjaista tuotetta 
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Maanvastaisen seinän rakenne tarkastettiin tiloissa 101 (R39) ja 117 (R25), joissa rakenne 
todettiin seuraavaksi:  

101, R39 MVS 
- tasoite 30 
- tiili 200 
- bitumi 5 
- betoni +50 
(ei läpiporausta) 

 
Rakenteessa ei ole herkästi mikrobivaurioituvaa materiaalia, joten materiaalinäytteitä ei 
otettu. 
 
Maanpinnan yläpuoliset ulkoseinät 
Kosteuskartoituksessa todettiin kosteuspoikkeamaa porrashuoneen 121 sisääntulo-oviaukon 
alaosissa sekä maalaushuoneen 128 ulkoseinän alaosassa (kuvat 5.1.6). Oviaukon ympärys 
on todennäköisesti kastunut sadevesien ohjautumisesta rakenteeseen. Maalaushuoneen 
kosteusvaurio on todennäköisesti syntynyt syöksytorven kautta tulleesta vedestä. Myös kol-
mannessa kerroksessa tilassa 314 on räystäältä tulleesta vedestä aiheutunut paikallinen vau-
rio (ks. kuva 5.1.1). 
 

 

 

Kuva 5.1.6. Kosteuskartoituksessa todettiin sisäpuolella kohonneita pintakosteusarvoja porrashuo-
neen 121 sisääntuloaukon alaosissa (vasen kuva) sekä maalaushuoneen ulkoseinässä, kohdassa, johon 
syöksytorvi loppuu (oikea kuva). 

 

A- osan ulkoseinärakenteet ovat lähtötietojen mukaan 1½-2 kiven tiiliseiniä. Ulkoseinäraken-
teista ei ollut käytettävissä rakennekuvia. Kuormantasauspalkkien taakse sekä ikkunoiden vä-
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lissä olevaan ulkoseinärakenteeseen tehtiin porauksia, joilla selvitettiin mahdollisen eriste-
materiaalien esiintyminen. Rakennetarkastuksia tehtiin tiloissa 104 (R31-R35), 211 (R68), 202 
(R77), 207 (R80), 324 (R100). Tutkimuksissa ikkunoiden välisessä ulkoseinärakenteessa tai 
kuormantasauspalkkien takana olevassa eristeessä ei todettu orgaanista eristettä. 
 
Rakennusajalle tyypillisiä orgaanista materiaalia sisältäviä rakenteita ovat ikkunoiden alla 
olevat patterisyvennykset. Tilassa 201 tehdyn rakenneavauksen mukaan patterisyvennyksen 
rakenne on seuraava: 

201, R76 US 
- tasoite 30 
- tiili 140 
- koksikuona 40 
- tiili 30 
(ei läpiporausta) 

 

Patterisyvennysten rakenteet tarkastettiin myös tiloissa 103 (R44, korkki (M5)), 122 (R8, 
korkki (M65), R46, koksi), 212 (R67, koksi (M21)), 207 (R78, koksi (M20)), 201 (R75, koksi), 
308 (R104, koksi (M24)), 324 (R99, ei eristettä). Tarkastusten mukaan patterisyvennyksissä 
on yleisesti herkästi mikrobivaurioituvia eristeitä. Eristeet ovat joko koksikuonaa tai korkkia. 
Koksikuonaa esiintyy luokkatilojen ja käytävien patterisyvennyksissä, korkkia aulatiloissa. 
Eristeet olivat yleisesti mikrobivaurioituneita (neljä näytettä viidestä). Ainoastaan aulatilasta 
103 otetussa korkkinäytteessä ei esiintynyt poikkeavaa kasvua. Rakenteesta on merkittäviä 
ilmavuotoja sisäilmaan välipohjan ja ulkoseinän liittymistä sekä ikkunaliittymistä, mikä todet-
tiin merkkiainetutkimuksessa tilassa 201 (kuva 5.1.7). Merkkiainekokeet tehtiin -10 Pa alipai-
neessa. Normaalissa ilmanvaihdon käyttötilanteessa rakennus on voimakkaammin alipainei-
nen (vrt. kpl 5.4.1), jolloin ilmavuotojen määrä on vielä suurempi. 
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Kuva 5.1.7. Tilassa 201 patterisyvennykseen laskettu merkkiaine kulkeutui 
välittömästi huonetilaan seinän ja lattian liittymästä sekä ikkunaliittymistä. 

 

 

 
Ikkunat 
A- ja B-osien alkuperäiset ikkunat ovat monin paikoin huonokuntoisia. Ikkunakarmit ovat 
monin paikoin halkeilleet ja ikkunapellityksen välistä on voinut päästä vettä seinärakentee-
seen (kuvat 5.1.8.-5.1.9). 
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Kuva 5.1.8. Ikkunakarmit ja puitteet ovat paikoi-

tellen huonokuntoisia. 

 

Kuva 5.1.9 Ikkunakarmit ja puitteet ovat paikoi-

tellen huonokuntoisia. 

 

 

Lähtötietojen mukaan käyttäjät ovat kokeneet tiloissa vetoa ja kylmyyttä, joka on liitetty 

epätiiviisiin ikkunoihin. Ikkunoita on yleisesti teipattu veto-ongelmien vuoksi (kuva 5.1.10). 

 

Kuva 5.1.10. Ikkunoita on yleisesti teipattu 

veto-ongelmien vuoksi. 

 
 

Ikkunoiden tilkevälieristeiden kuntoa tutkittiin tiloissa 117 (R26 rive (M3), R27 rive M4)), 101 
(R40 rive (M1), R26 rive (M2)), 205 (R73 rive (M6), R71 rive (M8)), 211 (R70 rive (M13), 218 
R54 rive (M9), R55 rive (M10)), 308 R102 rive (M23), 324 R98 rive (M67). Ikkunoiden tilkevä-
lieristeenä on pellavarivettä, joka oli yleisesti mikrobivaurioitunutta. Yhdestätoista materiaa-
linäytteestä seitsemässä esiintyi mikrobikasvua tai poikkeavaa lajistoa. Ikkunoiden ja ulko-
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seinän liittymät ovat erittäin epätiiviitä, joten tilkevälieristeestä on suora ilmayhteys sisäil-
maan (kuva 5.1.11).  
 

  

Kuva 5.1.11. Ikkunakarmien ja ulkoseinän liittymissä on yleisesti halkeamia, joista on suora yhteys 
tilkevälieristeestä sisäilmaan. 

 

5.1.4 Välipohjat 

Välipohjien eristetilassa on yleisesti mikrobivaurioitunutta materiaalia. Välipohjista on 
merkittäviä ilmavuotoja sisätiloihin. Ilmavuotoja esiintyy sekä rakenteiden liittymistä että 
epätiiviiden läpivientien kautta. Terveydenhoitajan tilojen ja niiden yläpuolella olevien 
märkätilojen välipohja on uusittu. Puurakenteisen välipohjan ja huokoisen tiiliseinäraken-
teen liittymien tiivistäminen on erittäin hankalaa, joten välipohjien vaurioituneet materi-
aalit on suositeltavaa poistaa peruskorjauksessa. Siivouskomeron 307 tukkeutunut viemäri 
tulee korjata. 
 
Lähtötietojen mukaan A-osan välipohjana on pääosin alalaattapalkisto. Käytävillä on kaksois-
laattapalkisto niiltä osin, kun pintamateriaalina oli mosaiikkibetonia, lisäksi porrashuoneissa 
on kaksoislaattapalkisto. Välipohjarakenteita selvitettiin rakenneavauksin luokkatiloista 201, 
211, 308 ja 324 sekä käytävätilasta 207. Luokkatilojen välipohjat olivat rakenteeltaan seuraa-
vat: 
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201, R74 VP 

- muovimatto  

- lauta 60 

- ilmaväli 50 

- org. eriste 100 [M7] 

- betoni 

 

211, R69 VP 

- muovimatto 

- tasoite 15 

- linoleum matto [M11] 

- lauta 35 

- org. eriste 420 [M12] 

- betoni 

 

308, R103 VP 

- muovimatto 

- tasoite 

- lauta  

- org eriste 250 [M25] 

- betoni 

24, R101 VP 

- muovimatto 

- lastulevy 15 

- lauta 50 

- org eriste 250 [M66] 

-betoni 

 
Rakenteet olivat lähtötietojen mukaisesti alalaattapalkistoja, joissa oli eri vahvuisia eristeker-
roksia. Osassa tiloja lautalattia on päällystetty muovimatolla. Osassa tiloja lautalattia on pal-
jaana näkyvissä. Eristemateriaalina on orgaanista ainesta mm. purua, turvetta ja sammalta 
(kuva 5.1.12).  

 

  

Kuva 5.1.12. Välipohjan rakenneavaus. Lautalattian päällä on paikoin erilaisia kerroksia, kuten muovi-
mattoa, tasoitetta, linoleum -mattoa. Laudoituksen alla on purua, turvetta, sammalta yms. orgaanista 
materiaalia. 

 
Orgaanisesta eristekerroksesta otetuissa materiaalinäytteissä todettiin yleisesti mikrobivau-
rioita, mikä on tyypillistä rakennuksen ikä huomioiden. Täytöt ovat voineet mikrobivaurioitua 
ajan kuluessa esim. vesivahinkojen tai liiallisen pesuvesien käytön seurauksena. 
 
Rakennuksen välipohjissa todettiin yleisesti tummentumia kattoon liimatuissa akustiikkale-
vyissä, mikä viittaa ilmavuotoihin rakenteista (kuva 5.1.13). 
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Kuva 5.1.13. Tilojen kattoon liimatuissa akustiikkalevyissä on yleisesti ilmavuotoihin viittaavia tum-
mentumia. Tummentumia on sekä ylä- että välipohjissa. 

 
Luokassa 205 tummentuman kohdalta leikattiin akustiikkalevystä pala, jonka alta paljastui 
käytöstä poistettu sähköputki (kuva 5.1.14). Ilmavuotojen mukana voi kulkeutua välipohjassa 
olevia epäpuhtauksia sisäilmaan. 

  

Kuva 5.1.14. Luokassa 205 alakaton ilmavuoto on peräisin vanhasta sähköputken läpiviennistä. 

 
Terveydenhoitajan tilan 134 katossa on vuotojälki. Pintakosteudenosoittimen mukaan ra-
kenne on kuiva. Jäljen kohdalle tehtiin rakenneavaus (R20), jossa välipohjarakenne oli seu-
raava: 

134, R20 VP (ylös, vesijäljen kohdalta) 

- betoni 30  

- EPS 110 

- betoni 

(ei läpiporausta) 
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Terveydenhoitajan tilan katossa todettiin vuotojälki, joka on yläpuolella sijaitsevien märkäti-
lojen (220-227) kohdalla. Märkätilat on remontoitu vuonna 2006. Välipohjarakenne on ilmei-
sesti uusittu remontin yhteydessä. Terveydenhoitajan tiloissa todetut vuotojäljet ovat luulta-
vasti remonttia edeltävältä ajalta. 

 
Käytävätilassa 207 tehdyssä rakenneavauksessa välipohjarakenne oli seuraava: 

207, R79 VP 

- hovilaatta (kvartsivinyylilaatta) 

- tasoite 

- lauta  

- org. eriste [M22] 

- betoni 

 
Myös käytävän välipohjarakenteena oli pääosin alalaattapalkisto. Orgaanisesta eristeestä 
otetussa materiaalinäytteessä (M22) mikrobikasvu on määrältään vähäistä, mutta näytteessä 
esiintyi poikkeavaa mikrobilajistoa.  
 
Käytävän 207 katossa on vuotojälki (kuva 5.1.15), joka johtuu todennäköisesti yläpuolella 
olevan siivouskomeron 307 viemäritukoksesta. Pintakosteuskartoituksessa ei todettu poik-
keavaa kosteutta vuotojäljen kohdalla tai siivouskomeron lattiassa. Viemäritukos tulee korja-
ta. Myös vuotojäljet on suositeltavaa korjata peruskorjauksen yhteydessä. 
  

 

 

Kuva 5.1.15. Käytävän katossa 207 on vanha vuotojälki. Vuoto on peräisin todennäköisesti yläpuolella 
olevan siivouskomeron 307 tukkeutuneesta viemäristä. 

 

 
Välipohjien ilmatiiviyttä tutkittiin merkkiainekokein luokassa 201. Välipohjaan laskettu merk-
kiaine kulkeutui välittömästi luokkatilaan lattian ja ulkoseinän liittymästä (kuva 5.1.16). Tä-
män lisäksi välipohjasta oli merkittäviä ilmavuotoja alapuolella olevaan luokkaan 101. 
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Kuva 5.1.16. Välipohjasta on merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan lattian ja ulkoseinän liittymistä (vasen 
kuva). Merkkiainetta kulkeutui myös alapuolella olevaan luokkatilaan. Merkkiaine oli mittaushetkellä 
kuitenkin levinnyt niin laajalle alueelle, ettei tarkkaa vuotopaikkaa voitu määrittää. 

 
 

5.1.5 Yläpohjat 

Vesikate on uusittu ja hyväkuntoinen. Yläpohjan eristetilassa on orgaanisia eristemateriaa-
leja. Eristeistä otetuissa materiaalinäytteissä todettiin mikrobivaurioita vain paikallisesti. 
Myös yläpohjan ilmavuodot kolmanteen kerrokseen olivat vähäisiä ja paikallisia. Liikunta-
salin yläpohjassa on kuitenkin merkittäviä ilmavuotoja. Yläpohjan läpi on tehty useita läpi-
vientejä IV-kanaville ja viemäriputkille. Kaikkien läpivientien tiiviys on suositeltavaa var-
mistaa systemaattisesti peruskorjauksen yhteydessä.  
 
 
A-osan tiilikatot ja räystäsrakenteet on uusittu vuosina 2019-2020 ja ne ovat aistinvaraisesti 
hyvässä kunnossa (kuva 5.1.17). Ullakkotila on avara ja se tuulettuu hyvin harjalla olevien 
tuuletusaukkojen kautta (kuva 5.1.18). 
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Kuva 5.1.17. A-osan vesikate ja räystäät on uusittu vuosina 
2019-2020. 

Kuva 5.1.18. Harjalla on väljät tuu-
letusaukot 

 

Vesikaton aluslaudoituksessa merkkejä vesivuodoista, jotka ovat syntyneet ennen vesikat-
teen uusimista (kuva 5.1.19). 

  

Kuva 5.1.19. A-osan ullakon vesikaton aluslaudoituksessa on monin paikoin kosteusvauriojälkiä. 
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Yläpohjarakenne tarkastettiin yläkautta neljästä kohdasta, jotka sijaitsivat tilojen 218 (liikun-
tasali), 306, 308 ja 301 yläpuolella. Yläpohjat olivat rakenteeltaan seuraavat: 
 

218, R127 YP  

- mineraalivilla 100 

- eristetila 420 [M36]  

(olki, puru, turve, koksikuona) 

- lauta/puu 

(ei läpiporausta) 

 

308, R124 YP  

- lauta 30 

- eristetila 450 [M34]  

(olki, puru, turve, koksikuona) 

- betoni 

(ei läpiporausta) 

 

306, R126 YP  

- mineraalivilla 100 

- lauta 18 

- ilmaväli 100 

- eristetila 320 [M33]  

(olki, puru, turve, koksikuona) 

- betoni 

(ei läpiporausta) 

301, R125 YP  

- lauta 30 

- eristetila 410 [M35]  

(olki, puru, turve, koksikuona) 

- betoni 

(ei läpiporausta) 

 

Yläpohjarakenteessa on käytetty pääosin orgaanisia eristemateriaaleja. Reuna-alueille on li-
sätty myös mineraalivillaeristystä. Neljästä tutkitusta materiaalinäytteestä ainoastaan yhdes-
sä todettiin poikkeavaa mikrobikasvua.  
 
Yläpohjan tiiviyttä selvitettiin merkkiainekokein tilan 301 yläpuolella olevasta tilasta. Tilassa 
301 havaittiin ainoastaan vähäisiä paikallisia ilmavuotoja katon läpivienneistä (valaisimien 
kannakkeet) (kuva 5.1.20). 
 

 

 

Kuva 5.1.20. Merkkiaine laskettiin ullakkotilassa yläpohjan laudoituksen 
väliin tilan 301 kohdalla (vasen kuva). Tilassa 301 havaittiin ainoastaan vä-
häistä ilmavuotoa valaisimien kannakkeiden juuresta (vasen kuva). 

 
 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Nummen koulutalo 6832 
20900 Turku Kirkkotie 31 
Y-tunnus: 2496984-4 20540 Turku 30 / 83 

Liikuntasalin 218 yläpohjaliittymässä esiintyy näkyviä ilmavuotojälkiä (kuva 5.2.21.). Liikunta-
sali on niin korkea, että ilmavuotoja ei päästy ilman telineitä tarkistamaan.  
 

 
Kuva 5.1.21. Liikuntasalin yläpohjaliittymässä olevat jäljet viittaavat 
ilmavuotoihin yläpohjarakenteesta. 

 
 
Yläpohjan läpi on tehty useita läpivientejä IV-kanaville ja viemäriputkille (kuva 5.1.22). Näi-
den läpivientien tiiviys on suositeltavaa varmistaa systemaattisesti peruskorjauksen yhtey-
dessä.  
 

 

Kuva 5.1.22. Yläpohjassa on useita putkiläpivientejä, joiden tiiviys on 
suositeltavaa käydä systemaattisesti läpi peruskorjauksen yhteydes-
sä. 
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5.1.6 Väliseinät 

Väliseinät ovat tiili-/betoni-/levyrakenteisia. Kosteuskartoituksessa ei todettu väliseinien lä-
heisyydessä viitteitä kosteusvauriosta, joten väliseiniin ei liity merkittäviä sisäilmariskejä. Vä-
liseinissä todettiin kuitenkin paikallisia halkeamia (kuva 5.1.23.), jotka on suositeltavaa korja-
ta peruskorjauksen yhteydessä. 

 

 
Kuva 5.1.23. Paikallinen halkeama luokan 101 väliseinäs-
sä. 

5.1.7 Portaikot, alustatilat, kuilut ja kanaalit 

Portaiden alustilassa ei todettu muottilaudoituksia.  Alustilojen seinissä todettiin kuitenkin 
yleisesti halkeamia, jotka on suositeltavaa korjata peruskorjauksen yhteydessä. Tilan 116 
alla oleva putkikanaali on erittäin alipaineinen, joka saattaa lisätä koko rakennusosan ali-
paineisuutta. Alipaineistuksen mitoitus tulisi suunnitella siten, että kanaali olisi vain lieväs-
ti alipaineinen sisätiloihin nähden, jolloin epäpuhtauksien leviäminen estyy, mutta järjes-
telmä ei vaikuta muuhun ilmanvaihdon tasapainoon. Rakennuksen keskilinjalla kulkee 
useita painovoimaisen ilmanvaihdon hormeja, joista osa on poistokanavien reitteinä. Pe-
ruskorjauksen yhteydessä käytöstä poistetut hormit tulee tukkia ja kaikkien hormien tiivi-
ys tulee varmistaa, jotta hormien kautta ei kulkeudu ilmaa kerrosten ja tilojen välillä. 
 
 
A-osassa on useita umpinaisia portaiden alustatiloja, joihin on rakennusajankohdalle tyypilli-
sesti voitu jättää vanhoja muottilaudoituksia. Portaiden alustat tarkastettiin tiloissa 101, 105, 
108, 122 ja 120. Missään tutkitussa alustilassa ei todettu muottilautoja. Alustilojen seinissä 
todettiin kuitenkin yleisesti halkeamia, jotka on suositeltavaa korjata peruskorjauksen yhtey-
dessä (kuva 5.1.24). 
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Kuva 5.1.24. Portaiden alustiloissa on laajoja hal-
keamia. 

 
Tilan 116 lattiassa on rakennuksen alla olevaan putkikanaaliin johtava luukku. Luukku oli tii-
vistetty huolellisesti, joten sitä ei tutkimusten yhteydessä lähdetty avaamaan (kuva 5.1.25). 
Tilaajalta saadun tiedon mukaan kanaali oli alipaineistettu, joten alipaineistuksen todenta-
miseksi kanaaliin asennettiin paine-eroseuranta. Mittauksen perusteella kanaali on erittäin 
voimakkaasti alipaineinen (n. 100 Pa, kuva 5.1.26). Rakennuksen painesuhteita on käsitelty 
tarkemmin kappaleessa 5.4.1. 
 

 

 

Kuva 5.1.25. Tilan 116 lattiassa on tiivis luukku alipaineistettuun putkikanaaliin. 
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Kuva 5.1.26. Kanaali on erittäin voimakkaasti alipaineinen (n. 100 Pa) huonetilaan nähden. 

 

Tilassa 116 tehtiin rakenneavaus myös tilassa olevaan pystyhormiin. Hormi oli myös voimak-
kaasti alipaineinen. Tämän perusteella hormi on yhteydessä putkikanaaliin. Rakennuksen 
keskilinjalla kulkee useita painovoimaisen ilmanvaihdon hormeja, joista osa on poistoka-
navien reitteinä. Peruskorjauksen yhteydessä käytöstä poistetut hormit tulee tukkia ja kaik-
kien hormien tiiviys tulee varmistaa, jotta hormien kautta ei kulkeudu ilmaa kerrosten ja tilo-
jen välillä. 

5.1.8 Yhteenveto A-osan mikrobinäytteistä  

Tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto A-osassa tehdyistä mikrobitutkimuksista. Näytetu-
lokset on esitetty taulukossa 5.1.2. Näytteet on lajiteltu rakennetyypeittäin ja kerroksittain. 
Tulosten mukaan rakennusosassa on laaja-alaisesti mikrobivaurioita. Yli puolessa tutkituista 
näytteistä esiintyi mikrobikasvustoa tai poikkeavaa mikrobilajistoa (16/26). Vaurioita esiintyi 
erityisesti toisen ja kolmannen kerroksen ikkunariveissä, patterisyvennyksissä ja välipohjissa. 
Vähiten vaurioita todettiin ensimmäisen kerroksen ikkunoissa sekä yläpohjassa. 
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Taulukko 5.1.2. Yhteenveto A-osan mikrobitutkimuksista. 

 
 

5.2 Rakennusosa B 

5.2.1 Ulkopuoliset havainnot 

Rakennuksen julkisivut on korjattu vuonna 2018, ja ne ovat pääosin hyväkuntoiset. Syöksy-
torvien läheisyydessä sekä räystäiden ja ikkunalautojen alla on kuitenkin paikoin merkkejä 
vesivuodoista (kuva 5.2.1). Vuosien 2019-2020 kattourakassa räystään rakenteet uusittu, jo-
ten vuotojäljet saattavat olla myös tätä edeltävältä ajalta. 
 

Rakennusosa Tila Kerros Rakenne Materiaali Näytetunnus Tuloksen tulkinta Liite

A-osa 101 1 ikkuna rive M02 ei kasvua 2

A-osa 101 1 ikkuna rive M01 mikrobikasvusto 2

A-osa 117 1 ikkuna rive M03 ei kasvua 2

A-osa 117 1 ikkuna rive M04 ei kasvua 2

A-osa 201 2 ikkuna rive M06 mikrobikasvusto 2

A-osa 205 2 ikkuna rive M08 mikrobikasvusto 2

A-osa 211 2 ikkuna rive M13 mikrobikasvusto 2

A-osa 218 2 ikkuna rive M10 mikrobikasvusto 2

A-osa 218 2 ikkuna rive M09 poikkeava lajisto 2

A-osa 308 3 ikkuna rive M23 ei kasvua 2

A-osa 324 3 ikkuna rive M67 mikrobikasvusto 4

A-osa 103 1 US, patterisyvennys korkki M05 ei kasvua 2

A-osa 122 1 US, patterisyvennys korkki M65 mikrobikasvusto 4

A-osa 207 2 US, patterisyvennys koksikuona M20 mikrobikasvusto 2

A-osa 212 2 US, patterisyvennys koksikuona M21 mikrobikasvusto 2

A-osa 308 3 US, patterisyvennys koksikuona M24 mikrobikasvusto 2

A-osa 201 2 välipohja orgaaninen M07 ei kasvua 2

A-osa 207 2 välipohja orgaaninen M22 poikkeava lajisto 2

A-osa 211 2 välipohja orgaaninen M12 ei kasvua 2

A-osa 211 2 välipohja linoleum M11 mikrobikasvusto 2

A-osa 308 3 välipohja orgaaninen M25 mikrobikasvusto 2

A-osa 324 3 välipohja orgaaninen M66 mikrobikasvusto 4

A-osa 218 3 yläpohja puru M36 ei kasvua 3

A-osa 301 3 yläpohja puru M35 ei kasvua 3

A-osa 306 3 yläpohja puru M33 mikrobikasvusto 3

A-osa 312 3 yläpohja puru M34 ei kasvua 3
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Kuva 5.2.1. Räystäiden ja ikkunalautojen alla on paikoin kosteusrasituksen merkkejä. 

 

Vanhat puuikkunat ovat osin huonokuntoisia. Ikkunapellitysten liittymät puukarmeihin eivät 

ole tiiviitä (kuva 5.2.2). 

 

Kuva 5.2.2. Ikkunapellitysten liittymät puukarmeihin eivät ole tiiviitä. 
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Rakennuksen ulkopuolista kosteusrasitusta on pyritty vähentämään maanpinnan muotoilulla 

sekä sadevesikaivojen ja salaojituksen kunnostuksella (kuva 5.2.3.). 

 

 

 

Kuva 5.2.3. Maanpinnan muotoilua rakennuksen vierustalla on parannettu, salaoja- 

ja sadevesijärjestelmä on kunnostettu. 

 

5.2.2 Alapohjat 

Ruokalan alapohjassa on mikrobivaurioitunutta orgaanista eristemateriaalia.  Ruokalan 
wc-tilojen läheisyydessä on paikallinen kosteusvaurio, joka on vaurioittanut muovimaton 
alla olevaa lastulevyä. Ruokalan alapohjarakenne on suositeltavaa uusia peruskorjauksen 
yhteydessä.  

 

Vuonna 2015 B-osan keittiössä tehtiin peruskorjaus. Peruskorjauksessa alapohjarakenne ja 

keittiön ilmastointi uusittiin ja ullakolle rakennettiin uusi IV-konehuone. Alapohjan uusimisen 

yhteydessä keittiön alapuolella oleva ryömintätila puhdistettiin ja välipohjan orgaaniset eris-

teet poistettiin (kuva 5.2.4). Uusittuihin rakenteisiin ei tehty tutkimuksia. 
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Kuva 5.2.4. Keittiön pinnat ja alapohja on uusittu vuoden 2015 peruskorjauksen yhteydessä 

  

Ruokalan (189) alla oleva lattiarakenne tarkastettiin kolmesta kohdasta ruokalan lattiaa (R13, 

R15 ja R17). Alapohjarakenne oli seuraava: 

 

189, R13 AP 

- muovimatto 

- lastulevy 25 

- kvartsivinyylilaatta 

- lauta 45 

- purueriste 240 [M55] 

- bitumisively 

- betoni 50 

- hiekka täyttö +300 

 

189, R15 AP 

- muovimatto 

- lastulevy 25 

- kvartsivinyylilaatta 

- lauta 45 

- purueriste 240 [M56] 

- bitumisively 

- betoni 50 

- hiekka täyttö +300 

 

Maanvastaisen laatan yläpuolella on bitumisively, jonka päällä on purueristettä ja puuraken-

teinen lattia. Molempien rakenneavausten yhteydessä puruesteestä otetussa materiaalinäyt-

teessä esiintyi mikrobikasvustoa (M55 ja M56). 

 

Pintakosteuskartoituksessa todettiin paikallisesti kohonnutta kosteutta ruokalan toisessa 

päädyssä, lähellä wc-tiloja (kuva 5.2.5). Kosteusalueelle tehtiin tarkemmat kosteusmittaukset 

ja rakennetutkimukset.  
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Kuva 5.2.5. B-osan alapohjarakenteen tarkastuspisteet sekä kosteuskartoituksessa havaitut poik-

keamat. 

 

 
Pintakosteudenosoittimen mukaan kohonneelle kosteusalueelle tehtiin viiltomittaus (V3) se-
kä porareikämittaus (PR2). Muovimaton alla oleva suhteellinen kosteus oli koholla (n. 86 
%RH, taulukko 5.2.1). Kosteus oli korkeimmillaan muovimaton alla, mikä viittaa siihen, että 
kosteus on tullut ylhäältä päin. Kosteutta on saattanut päästä rakenteeseen vauriokohdan 
lähellä olevista wc-tiloista. Rakenne, jossa muovimaton ja betonin väliin on asennettu lastu-
levy, on muutenkin kosteusteknisesti riskialtis vaurioitumaan. Viiltomittaus tehtiin vertailu-
kohtaan (V4), jossa pintakosteusarvot olivat normaaleja (n. 64 %RH). 
 

Taulukko 5.2.1. Kosteusmittausten tulokset ruokalan 189 alapohjassa. 

  Syvyys           

Nro kuvaus mm %RH 

T 

[°C] 
a 

[g/m3] Anturi Arvio 

PR2, 
V3 

189 pintaos 85, n. 30 cm seinän vieres-
tä, rakenne: muovimatto- lastulevy 25- 
kvartsivinyylilaatta- betoni 80- muovi- 
täyttö sora 140 

viilto 85,8 23,9 18,5 KA25 

Poikkeava 
22 79,5 22,7 16,1 KA22 

50 83,5 22,6 16,8 KA04 

ilma 51,8 23,7 11,1 6 

V4 
189, ref. pintaos. 55, ei hajua, hyvin 
kiinni viilto 63,8 23,3 13,3 KA26 

Normaali 
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Vauriokohdalla alapohjarakenne oli seuraava: 

 

189, R17 AP 

- muovimatto 

- lastulevy 25 [M56] 

- kvartsivinyylilaatta 

- betoni 80 

- muovi 

- täyttö sora 140 

 

Rakenteessa ei ollut orgaanista eristemateriaalia, mutta märän muovimaton alla oleva lastu-

levy oli mikrobivaurioitunut (M56). 

 

B-osan kellaritilan alapohjarakenne tarkastettiin kellarivarastossa (001): 

 

001, R3 AP 

- betoni 120 

- täyttömaa +280 

 

Maalatun betonilaatan alla ei ole lämmöneristettä. Pintakosteuskartoituksessa kellarin latti-

assa ei kuitenkaan todettu kosteuspoikkeamaa. Maaperästä mahdollisesti nouseva kosteus 

pääsee todennäköisesti kuivumaan betonilaatan läpi sisäilmaan. 

 

5.2.3 Ulkoseinät ja ikkunat 

Ikkunoiden alapuolella olevissa patterisyvennyksissä on laaja-alaisesti mikrobivaurioitu-
neita eristeitä. Eristeet ovat joko puukuitulevyä tai korkkia. Huokoisen tiiliseinärakenteen 
tiivistäminen on erittäin hankalaa, joten patterisyvennysten vaurioituneet materiaalit on 
suositeltavaa poistaa peruskorjauksen yhteydessä. Alkuperäiset ikkunakarmit ja puitteet 
ovat huonokuntoisia. Tilkevälieristeissä on yleisesti mikrobivaurioita. Vanhojen ikkunara-
kenteiden tiivistäminen huokoiseen tiiliseinärakenteeseen on erittäin hankalaa, joten ik-
kunat on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yhteydessä. Kosteuskartoituksessa todettiin 
paikallisia sadevedestä aiheutuneita ulkoseinän kosteusvaurioita tiloissa 164, 197 sekä 
188, jotka tulee korjata peruskorjauksen yhteydessä. Tilan 456 ulkoseinissä on laajoja hal-
keamia, jotka tulee korjata. 
 
Maanvastaiset ulkoseinät  
B-osan kellarin maanvastaisen seinän rakenne tarkastettiin tilassa 001: 

 

001, R2 US/MVS  

- tiili 

- bitumi (tms.) 

- betoni  
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Rakenteessa ei ole herkästi mikrobivaurioituvaa materiaalia, joten materiaalinäytteitä ei 
otettu. 
 
Maanpinnan yläpuoliset ulkoseinät 
Kosteuskartoituksessa todettiin kosteuspoikkeamaa porrashuoneiden 164 ja 197 sisään-
käynnin oviaukkojen alaosissa. Kastuneilla alueilla seinätasoitteet ovat irronneet (kuva 5.2.6). 
Oviaukon ympärykset ovat todennäköisesti kastunut sadevesien ohjautumisesta rakentee-
seen, kuten A-osallakin. Oviaukon alaosa on maanpinnan tasolla, joten kosteus on voinut 
myös nousta kapillaarisesti maaperästä. Maanpinnan muotoilua ja salaojitusta on korjattu 
hiljattain, joten kosteuden nousu maaperästä on todennäköisesti vähentynyt. 
 
 

 

Kuva 5.2.6. Kosteuskartoituksessa todettiin sisäpuolella 
kohonneita pintakosteusarvoja porrashuoneiden 197 (kuvas-
sa) sekä 164 sisääntuloaukon alaosissa. 

 

 
Pintakosteuskartoituksessa todettiin sisäpuolella kohonneita arvoja myös neljännen kerrok-
sen käytävän ulkoseinästä, joka on todennäköisesi peräisin syöksytorven vuodoista (kuva 
5.2.7). Kosteuspoikkeamaa todettiin myös ruokasalin sivutilan (188) sisäänkäynnin vierestä. 
Kosteus on todennäköisesti tullut ulkopuolisen porrastasanteen kautta. 
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Kuva 5.2.7. Sisäpuolelta tehdyssä kosteuskartoituksessa todetut ulkoseinien kosteuspoikkeama-
alueet neljännen kerroksen käytävällä ja keittiön sisäänkäynnin vieressä.  

 
 
 
B-osan ulkoseinärakenteet ovat lähtötietojen mukaan 1½-2 kiven tiiliseiniä. Ulkoseinäraken-
teista ei ollut käytettävissä rakennekuvia muuta kuin porrashuoneen osalta (kuva 5.2.8). 
Ovenylityspalkin ja sisäkuorimuurauksen väliin on merkitty orgaanista materiaalia oleva 
korkkieristys.  
 
 

 

Kuva 5.2.8. Leikkauskuva B-osan porrashuoneen ulkoseinästä. Ovenylityspalkin takana on korkkieris-

tys 
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Kuormantasauspalkkien taakse sekä ikkunoiden välissä olevaan ulkoseinärakenteeseen teh-
tiin porauksia, joilla selvitettiin mahdollisen eristemateriaalien esiintyminen. Tutkimukset 
kohdistettiin lähinnä työtiloihin. Rakennetarkastuksia tehtiin tiloissa 152 (R12), 283 (R58), 
284 (R61), 350 (R83), 369 (R89, R92), 371 (R85), 474 (R112-R115). Tutkimuksissa ulkoseinien 
välisessä ulkoseinärakenteessa ei todettu orgaanista eristettä. Kuormantasauspalkkien taka-
na eristeitä todettiin satunnaisesti (R89, korkki (M40)). 
 

Rakennusajalle tyypillisiä orgaanista materiaalia sisältäviä rakenteita ovat ikkunoiden alla 

olevat patterisyvennykset. Patterisyvennysten rakenteita tutkittiin tiloissa 250 (R56 puukuitu 

(M19), R57 korkki (M18)), 251 (R65 puukuitu (M16), R64 puukuitu (M17)), 283 (R59 puukuitu 

(M53)), 350 (R83 korkki (M26)), 360 (R97 puukuitu (M27)), 371 (R85 puukuitu (M43)), 474 

(R111 puukuitu (M37)). Patterisyvennyksissä oli yleisesti orgaanista eristemateriaalia, joko 

puukuitulevyä tai korkkia. Suurimmassa osassa tutkituista materiaaleista (6/9) esiintyi mik-

robikasvua tai poikkeavaa lajistoa.  

 
Rakenteesta on merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan ikkunaliittymistä sekä patteriputkien juu-
resta, mikä todettiin merkkiainetutkimuksessa tilassa 251 (kuva 5.2.9). Merkkiainekokeet 
tehtiin -10 Pa alipaineessa. Normaalissa ilmanvaihdon käyttötilanteessa rakennus on voi-
makkaammin alipaineinen (vrt kpl 5.4.1), jolloin ilmavuotojen määrä on vielä suurempi. 
 

 

Kuva 5.2.9. Patterisyvennyksestä on merkittäviä ilmavuo-

toja sisäilmaan ikkunaliittymistä sekä patteriputkien juu-

resta. 

 

Iltapäiväkerhotilojen (456) ulkoseinissä on laajoja halkeamia, jotka tulee huomioida perus-

korjauksessa (kuva 5.2.10). 
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Kuva 5.2.10. Iltapäiväkerhotilojen ulkoseinissä on laajoja halkeamia. 

 
Ikkunat 
B-osan alkuperäiset ikkunat ovat monin paikoin huonokuntoiset. Ikkunoiden tilkevälieristei-
den kuntoa tutkittiin tiloissa 251 (R64 rive (M15)), 371 (R86 rive (M45)), 369 (R91 rive 
(M41)), 360 (R96 rive (M28)), 474 (R117 rive (M38)). Ikkunoiden tilkevälieristeenä on pella-
varivettä, joka on yleisesti mikrobivaurioitunutta. Jokaisessa tutkitussa viidessä materiaali-
näytteestä esiintyi mikrobikasvua. Ikkunoiden ja ulkoseinän liittymät ovat epätiiviitä, joten 
tilkevälieristeestä on suora ilmayhteys sisäilmaan (kuva 5.2.11).  
 

 
 

Kuva 5.2.11. Ikkunoiden ja ulkoseinän liittymät ovat epätiiviitä, joten tilkevälieristeestä on suora il-
mayhteys sisäilmaan. 
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5.2.4 Välipohjat 

Välipohjien eristetilassa on yleisesti mikrobivaurioitunutta materiaalia. Välipohjista on 
merkittäviä ilmavuotoja sisätiloihin. Keittiötilojen välipohja on uusittu. Puurakenteisen vä-
lipohjan ja huokoisen tiiliseinärakenteen liittymien tiivistäminen on erittäin hankalaa, jo-
ten välipohjien vaurioituneet materiaalit on suositeltavaa poistaa peruskorjauksen yhtey-
dessä. 
 

Lähtötietojen mukaan B-osan välipohjana on pääosin alalaattapalkisto. Porrashuoneissa ja 

käytävillä on kaksoislaattapalkisto. Välipohjarakenteita selvitettiin rakenneavauksin luokkati-

loista 151, 251, 283, 365, 369, 371, 453 ja 468 sekä käytävätilasta 367.  

 

Kellarin ja ensimmäisen kerroksen välisen välipohjan tarkastuksessa todettiin rakenne seu-

raavaksi: 

 
151, R18 VP  
- muovimatto 
- betoni 35 
- EPS 50 
- betoni 70 
- ilmaväli 40 
- lauta 25 
- ilmaväli 175 
- betoni 50 
- kellari 

 
Tarkastuksen perusteella vanhan kaksoislaattapalkiston päälle on tehty lisäeristys (50 mm 
EPS) ja pintavalu. Alkuperäisessä ontelotilassa ei todettu eristemateriaalia. Keittiöosan väli-
pohjarakennetta ei tutkittu, koska se on uusittu vuonna 2015. 
 
Toisessa kerroksessa tilan 251 alla on tunneli, jonka ulkoilmaa vasten oleva välipohja on seu-
raava: 
 

251, R66 VP/AP 
- muovimatto 
- lauta 50 
- mineraalivilla 50 
- kutterilastu 450 [M14] 
- betoni 

Välipohjan orgaaninen eristemateriaali on mikrobivaurioitunut (M14) 
 
Välipohjarakenteet olivat tutkituissa tiloissa yleisesti lähtötietojen mukaisesti alalaattapalkis-
toja, joissa pintamateriaalina on muovimatto/lauta tai pelkkä lauta. Välipohjan eristeenä on 
kutterilastua. Tiloista 283 (M52), 369 (M39), 371 (M44) ja 468 (M51) otetuissa purunäytteis-
sä esiintyi mikrobikasvustoa. 
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Rakenteet olivat lähtötietojen mukaisesti alalaattapalkistoja, joissa oli eri vahvuisia eristeker-
roksia. Lautalattia on paikoin paljaana näkyvissä. Osassa tiloja lattia on päällystetty muovi-
matolla. Eristemateriaalina on pääosin kutterilastua (kuva 5.2.12).  

 

  

Kuva 5.2.12. Välipohjan rakenneavaus. Lattialaudoituksen alla oleva eristekerros on pääosin 
orgaanista kutterilastua. 

 
 
Iltapäiväkerhotila (456) on tehty vuoden 1990 remontissa vanhaan ullakkotilaan. Välipohja-
rakenteena on todennäköisesti vanha yläpohjarakenne. Rakenne tarkastettiin tilassa 453, jo-
ka oli seuraava:  
 

453, R123 VP 
- muovimatto 
- betoni 80 
- bitumi 5 
- betoni 65 
- korkki 50 [M31] 
- betoni +65 
(ei läpiporausta) 

 
Lämmöneristeenä olevassa korkkieristeessä ei todettu poikkeavaa mikrobikasvua (M31). 
 
Käytävätilojen välipohjarakenne tarkastettiin tilassa 367. Välipohjarakenne oli seuraava: 
 

367, R88 VP 
- betoni 90 
- tervapaperi  
- koksikuona 80 
- puru 330 [M54] 
- betoni 

Rakenne oli lähtötietojen mukaisesti kaksoislaattapalkisto. Orgaanisesta eristemateriaalista 
otetussa näytteessä ei todettu poikkeavaa mikrobikasvua (M54). 
 
Välipohjien ilmatiiviyttä tutkittiin merkkiainekokein luokassa 251. Välipohjaan laskettu merk-
kiaine kulkeutui välittömästi luokkatilaan lattian ja seinän liittymästä (kuva 5.2.13).  
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Kuva 5.2.13. Välipohjasta on merkit-
täviä ilmavuotoja sisäilmaan lattian 
ja seinän liittymistä. 

 
 
Yhteenvetona orgaanisesta eristekerroksesta otetuissa materiaalinäytteissä todettiin yleises-
ti mikrobivaurioita, mikä on tyypillistä rakennuksen ikä huomioiden. Täytöt ovat voineet mik-
robivaurioitua ajan kuluessa esim. vesivahinkojen tai liiallisen pesuvesien käytön seuraukse-
na. Välipohjista on merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan. 

 

5.2.5 Yläpohjat 

Vesikate on uusittu ja hyväkuntoinen. Ullakkotilaan jälkikäteen tehdyn iltapäiväkerhotilan 
yläpohjassa on paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka tulee korjata. Muualla B-
osassa yläpohjan eristetilassa on orgaanisia eristemateriaaleja. Eristeistä otetuissa materi-
aalinäytteissä todettiin mikrobivaurioita vain paikallisesti. Myös yläpohjan ilmavuodot 
kolmanteen kerrokseen olivat vähäisiä ja paikallisia. Läpiviennit ja paikalliset halkeamat on 
syytä korjata peruskorjauksessa. Yläpohjan läpi on tehty useita läpivientejä IV-kanaville ja 
viemäriputkille. Kaikkien läpivientien tiiviys on suositeltavaa varmistaa systemaattisesti 
peruskorjauksen yhteydessä.  
 
B-osan vesikatot ja räystäsrakenteet on uusittu vuosina 2019-2020 ja ne ovat aistinvaraisesti 
hyvässä kunnossa (kuva 5.2.14).  
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Kuva 5.2.14. B-osan vesikate ja räystäät on uusittu vuosina 2019-2020. 

 

Vesikaton aluslaudoitukset on uusittu ja ne ovat pääosin hyväkuntoiset. Laudoituksessa on 
kuitenkin paikoin merkkejä vesivuodoista (kuva 5.2.15). 

 

 

Kuva 5.2.15. A-osan ullakon vesikaton aluslaudoituksessa on monin paikoin kosteusvauriojälkiä. 

 

Yläpohjarakenne tarkastettiin iltapäiväkerhon tiloista sekä luokista 468, 474 ja 473. Tämän li-
säksi rakenne tarkastettiin porrashuoneen 475 kohdalta. 
 
Iltapäiväkerhotilan katossa oli vuotojälki katossa (kuva 5.2.16) sekä kattoikkunan vieressä 
(kuva 5.2.17).  
 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Nummen koulutalo 6832 
20900 Turku Kirkkotie 31 
Y-tunnus: 2496984-4 20540 Turku 48 / 83 

  

Kuva 5.2.16. Vuotojälki tilan 456 katossa. Kuva 5.2.17. Vuotojälki tilan 456 kattoikkunassa. 

 
Yläpohjarakenteet tarkastettiin vastaavista kohdista.  

 

456, R107 YP (kosteusjälki) 

- kipsilevy 12 

- mineraalivilla 50 [M29] 

- höyrynsulku 

- kipsilevy 12 

- lauta 25 

- tuulensuojalevy 12 

- ilmaväli 13 

- puu 100 

- mineraalivilla  [M30] 

- ilmaväli +300 

(ei läpiporausta) 

454, R122 YP (kattoikkuna) 

- kipsilevy 12 

- mineraalivilla 50  

- höyrynsulku 

- kipsilevy 12 

- lauta 25 

- mineraalivilla  [M32] 180 

- vesikate 

(ei läpiporausta) 

 

Yläpohjarakenne on ilmeisesti uusittu vuonna 1990 remontissa. Kastuneilta alueilta otetuissa 
mineraalivillaeristeissä esiintyi mikrobikasvua (M29, M30 ja M32). 
 
Vuoden 2015 keittiön peruskorjauksessa ullakolle on rakennettu uusi IV-konehuone. Lähtö-
tietojen mukaan konehuoneen lattiaksi jäänyt vanha yläpohjarakenne on säilytetty (kuva 
5.2.18). Konehuoneen lattiaa ei tutkittu tarkemmin. 
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Kuva 5.2.18. Ullakkotilaan on rakennettu keittiön IV-konehuone vuonna 2015. Vanha yläpohjarakenne 
(VP2) on alkuperäinen orgaanisine eristeineen. 

 

 

Luokkatilojen 468, 474 ja 473 yläpohjat tarkastettiin yläkautta tehdyistä rakenneavauksista. 

yläpohjarakenne oli kaikissa seuraava: 

- betoni 80 mm 

- bitumipahvi 

- koksikuona yms. 120 mm 

- kutterilastu 200 mm 

- betoni (ei läpiporausta) 

 

Kutterilastusta otetuista materiaalinäytteistä luokan 468 kohdalta otetussa näytteessä esiin-

tyi mikrobikasvua (M48), muiden tilojen kohdalla ei todettu poikkeavaa mikrobikasvua (M46, 

M47). 

 

Porrashuoneen yläpohjarakenne tarkastettiin porrashuoneessa 475: 

 

475, R119 YP porrashuone 

- tasoite 30 mm 

- korkkieriste 40 mm [M49] 

- betoni 90 mm 

 

Yläpohjan korkkieristeessä ei esiintynyt poikkeavaa mikrobikasvua (M49). Porrashuoneen 

yläosassa oli kuitenkin voimakasta PAH-yhdisteiden hajua. Haju liittyy todennäköisesti ra-

kennuksen voimakkaaseen alipaineisuuteen ja yläpohjarakenteissa oleviin PAH-yhdisteitä si-

sältäviin materiaaleihin. Rakennukseen on tehty erillinen haitta-ainekartoitus, jossa PAH-

yhdisteitä sisältävät materiaalit on esitetty tarkemmin. 

 
Yläpohjan tiiviyttä selvitettiin merkkiainekokein tilan 474 yläpuolella olevasta tilasta. Tilassa 
474 havaittiin ainoastaan vähäisiä paikallisia ilmavuotoja katon läpivienneistä sekä näkyvistä 
halkeamista (kuva 5.2.19). 
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Kuva 5.2.19. Merkkiaine laskettiin ullakkotilassa yläpohjan palopermannon alle tilan 474 kohdalla. 
Tilassa havaittiin ainoastaan vähäistä ilmavuotoa valaisimien kannakkeiden juuresta sekä näkyvistä 
halkeamista. 

 

Yläpohjarakenteessa on käytetty pääosin orgaanisia eristemateriaaleja, joissa todettiin pai-

kallisia mikrobivaurioita. Ullakkotilaan jälkeenpäin tehdyssä iltapäiväkerhon tiloissa läm-

möneristeenä on mineraalivilla. Villassa todettiin mikrobivaurioita alueilla, joissa oli näkyviä 

kosteusjälkiä. Yläpohjasta on vähäisiä ilmavuotoja sisätiloihin läpivientien juuresta sekä nä-

kyvistä halkeamista.  

 

5.2.6 Väliseinät 

Väliseinät ovat tiili-/betoni-/levyrakenteisia. Kosteuskartoituksessa ei todettu väliseinien lä-

heisyydessä viitteitä kosteusvauriosta, joten väliseiniin ei liity merkittäviä sisäilmariskejä. 

 

5.2.7 Portaikot, alustatilat, kuilut ja kanaalit 

Portaiden alustiloissa ei todettu muottilaudoituksia. Rakennuksen keskilinjalla kulkee usei-
ta painovoimaisen ilmanvaihdon hormeja, joista osa on poistokanavien reitteinä. Perus-
korjauksen yhteydessä käytöstä poistetut hormit tulee tukkia ja kaikkien hormien tiiviys 
tulee varmistaa, jotta hormien kautta ei kulkeudu ilmaa kerrosten ja tilojen välillä. 
 
 
B-osassa on umpinaisia portaiden alustatiloja, joihin on rakennusajankohdalle tyypillisesti 
voitu jättää vanhoja muottilaudoituksia. Portaiden alustat tarkastettiin tiloissa 163 ja 195. 
Alustiloissa ei todettu muottilautoja.   
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Käytävällä 471 on putkikuilu, jonka peitelevyn takaa on ilmavuotojälkiä (kuva 5.2.20). 
 

 
Kuva 5.2.20. Käytävän 471 putkikuilusta on ilma-
vuotoa sisätiloihin. 

 

5.2.8 Yhteenveto B-osan mikrobinäytteistä  

Tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto B-osassa tehdyistä mikrobitutkimuksista. Näytetu-
lokset on esitetty taulukossa 5.2.2. Näytteet on lajiteltu rakennetyypeittäin ja kerroksittain. 
Tulosten mukaan rakennusosassa on laaja-alaisesti mikrobivaurioita. Lähes ¾:ssa tutkituista 
näytteistä esiintyi mikrobikasvustoa tai poikkeavaa mikrobilajistoa (22/34). Vaurioita esiintyi 
erityisesti alapohjissa, ikkunariveissä ja välipohjissa. Lähes puolessa tutkituista patterisyven-
nyksistä oli merkkejä vaurioista. Vähiten vaurioita todettiin yläpohjassa niiltä osin kuin niissä 
ei ollut näkyviä kosteusvaurioita. 
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Taulukko 5.2.2. Yhteenveto B-osan mikrobitutkimuksista. 

 
 

5.3 Rakennusosa C 

5.3.1 Alapohjat 

Kellaritilassa oli tutkimusten aikana menossa kosteusvaurioiden kuivauksia. Tämän vuoksi 
tiloissa ei tehty tarkempia kosteusmittauksia. Kuivattavien alueiden ulkopuolella todettiin 
pintakosteudenosoittimella kuitenkin kohonneita kosteusarvoja, mikä viittaa siihen, että 
kuivaus-/korjausaluetta tulisi laajentaa.  

Rakennusosa Tila Kerros Rakenne Materiaali Näytetunnus Tuloksen tulkinta Liite

B-osa 189 1 alapohja kutterinlastu M55 mikrobikasvusto 3

B-osa 189 1 alapohja lastulevy M56 mikrobikasvusto 3

B-osa 189 1 alapohja kutterinlastu M57 mikrobikasvusto 3

B-osa 251 2 alapohja orgaaninen M14 mikrobikasvusto 2

B-osa 251 2 ikkuna lasivilla M15 mikrobikasvusto 2

B-osa 360 3 ikkuna rive M28 mikrobikasvusto 2

B-osa 369 3 ikkuna rive M41 mikrobikasvusto 3

B-osa 371 3 ikkuna rive M45 mikrobikasvusto 3

B-osa 474 4 ikkuna rive M38 mikrobikasvusto 3

B-osa 369 3 US, palkki korkki M40 ei kasvua 3

B-osa 250 2 US,patterisyvennys korkki M18 ei kasvua 2

B-osa 250 2 US,patterisyvennys puukuitu M19 mikrobikasvusto 2

B-osa 251 2 US,patterisyvennys puukuitu M16 mikrobikasvusto 2

B-osa 251 2 US,patterisyvennys puukuitu M17 poikkeava lajisto 2

B-osa 283 2 US,patterisyvennys puukuitu M53 ei kasvua 3

B-osa 350 3 US,patterisyvennys korkki M26 mikrobikasvusto 2

B-osa 360 3 US,patterisyvennys puukuitu M27 ei kasvua 2

B-osa 371 3 US,patterisyvennys puukuitu M42 ei kasvua 3

B-osa 371 3 US,patterisyvennys puukuitu M43 poikkeava lajisto 3

B-osa 471 4 US,patterisyvennys puukuitu M50 ei kasvua 3

B-osa 474 4 US,patterisyvennys puukuitu M37 ei kasvua 3

B-osa 283 2 välipohja kutterinlastu M52 mikrobikasvusto 3

B-osa 367 3 välipohja kutterinlastu M54 ei kasvua 3

B-osa 369 3 välipohja kutterinlastu M39 mikrobikasvusto 3

B-osa 371 3 välipohja puru M44 mikrobikasvusto 3

B-osa 456 4 välipohja korkki M31 ei kasvua 2

B-osa 468 4 välipohja puru M51 mikrobikasvusto 3

B-osa 454 4 yläpohja mineraalivilla M32 mikrobikasvusto 2

B-osa 456 4 yläpohja mineraalivilla M29 mikrobikasvusto 2

B-osa 456 4 yläpohja mineraalivilla M30 mikrobikasvusto 2

B-osa 468 4 yläpohja kutterinlastu M48 mikrobikasvusto 3

B-osa 473 4 yläpohja kutterinlastu M47 ei kasvua 3

B-osa 474 4 yläpohja kutterinlastu M46 ei kasvua 3

B-osa 475 4 yläpohja korkki M49 ei kasvua 3
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Kellaritilassa alapohjana on kantava betonilaatta. Lämmöneristeenä on EPS (AP2, kuva 5.3.1).  
 

 

 

Kuva 5.3.1. Kellarin alapohjarakenne AP2 ja välipohja VP2. 

 
Kellarin lattiapäällysteenä on käytetty muovimattoa, joka voi vaurioitua, jos maaperästä 
nousee kosteutta. Tutkimusten aikana kellarissa oli käynnissä koneellinen kuivaus, jossa kui-
vattiin maanvastaisessa seinässä olevaa kosteusvauriota. Kosteuskartoituksessa muovimatol-
la päällystetyssä lattiassa pintakosteudet olivat koholla kuivattavan alueen ulkopuolella (kuva 
5.3.3). Kellarissa on myös ollut WC-istuimen vuodosta aiheutunut vaurio, joka oli korjattu 
vaihtamalla lattianpäällyste kosteutta kestäväksi epoksiksi (kuva 5.3.2). Koholla olevia arvoja 
havaittiin myös muovimaton päältä lähellä epoksilattiaa, mikä viittaa siihen, että mattoa olisi 
pitänyt poistaa hiukan laajemmalta alueelta. 
 

  

 

 

 

Kuva 5.3.2. Pintakosteus oli koholla kuivattavan alueen sekä epoksilla korjatun lattian ulkopuolella 
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Kuva 5.3.3. Kosteuskartoituksessa todetut poikkeavat kosteusalueet C-osan kellarissa 

 
 
Liikuntasalin alapohjana on kantava betonilaatta, jonka pinnalla on vedeneristys. Läm-
möneristeenä on EPS. Rakenteen päällä on liikuntasalin puulattia (AP3, kuva 5.3.4.). Alapoh-
jarakenteeseen AP3 ei sisälly kosteusteknisiä riskejä, mikäli rakenteeseen ei kohdistu ylimää-
räistä kosteusrasitusta.  
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Kuva 5.3.4. Leikkauskuva liikuntasalista. Liikuntasalin alapohjana on AP3 ja ulkoseinä (US1) 

 

5.3.2 Ulkoseinät 

Sokkelielementin mineraalivillainen lämmöneriste on yleisesti mikrobivaurioitunut, joka 
tulee huomioida peruskorjauksen yhteydessä. Kellarin maanvastaisen seinän vedeneris-
tyksessä on puutteita. Seinän kosteusvauriokorjaukset olivat tutkimusten aikana käynnis-
sä, joten rakenteita ei tutkittu tarkemmin. 
 
Maanvastaiset ulkoseinät  
C-osan kellarin maanvastaisen seinän rakenne tarkastettiin ulkokautta tilan 505 kohdalta: 

 

505, R1 US/MVS (ulkoa) 

- (täyttömaa savea) 

- sokkelielementti (H=1000) 

- EPS 

- osittainen pikisively 

- betoni 

(ei läpiporausta) 
 
Rakenteessa ei ole herkästi mikrobivaurioituvaa materiaalia, joten materiaalinäytteitä ei 
otettu. Tehtyjen havaintojen mukaan pikisively ei ole ollut riittävä estämään veden pääsyä 
seinärakenteen läpi kellarikäytävälle. 
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Maanpinnan yläpuoliset ulkoseinät 
Rakennuksen julkisivut on korjattu vuonna 2018 ja ne ovat hyväkuntoiset. Ulkoseinien ala-
osassa on sokkelielementit ja sokkelielementin yläpuolelta seinärakenne on US1 mukaan tiili-
villa-tiili (kuva 5.3.4). Seinärakenne tarkastettiin sekä sokkelin yläosasta R4, R5, R48, R49 (ku-
va 5.3.5.) että sokkelin alaosasta R47 (kuva 5.3.6) sekä sokkelin yläpuolelta R6-R7 (kuva 
5.3.7). Sokkelin alaosassa eristemateriaalina on EPS (R47). Sokkelin yläosassa eristeenä on 
mineraalivilla, josta otettiin materiaalinäytteet M58, M59, M60. Kaikissa näytteissä esiintyi 
mikrobikasvustoa. Tiili-villa-tiili-rakenteesta otetuissa villanäytteissä M61 ja M62 ei todettu 
poikkeavaa mikrobikasvua. Ulkoseinän vaurioitunut alue on esitetty leikkauskuvassa 5.3.8. 
 

 
  

Kuva 5.3.5. Sokkelin ylä-

osassa lämmöneristeenä 

on mineraalivilla 

Kuva 5.3.6. Sokkelin alaosassa 

lämmöneristeenä on EPS. 

Kuva 5.3.7. Sokkelin yläpuolella 

rakenne on tiili-villa-tiili 

 

 

Kuva 5.3.8. Ulkoseinän ja sokkelin liittymässä oleva mineraali-

villa on mikrobivaurioitunutta. 
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Liikuntasalin ikkunaliittymissä on merkittäviä ilmavuotoja sokkelin eristetilasta, jotka havait-

tiin paljain silmin (kuva 5.3.9). Ilmavuotojen mukana sokkelissa olevat epäpuhtaudet voivat 

kulkeutua sisäilmaan. 

 

 

 

Kuva 5.3.9. C-osan pilarin ja ikkunan liittymä on avoimena sokkelin eristetilaan. 

5.3.3 Välipohjat 

Välipohjarakenne selvitettiin voimisteluvälinevaraston 604 ja kellarin välisestä välipohjasta 
(R50). Rakenteessa ei ollut avauskohdassa suunnitelman mukaista villakerrosta. Liikuntasalin 
keskiosalla olevista lattian läpivienneistä ja lattian reunoista tarkastettuna parketin alla on 
suunnitelman mukaisesti villaa. Liikuntasalin lattia on suunniteltu reunoilta tuulettuvaksi. 
Tarkastuksen mukaan ilma liikkuu lattian reunaosien kautta liikuntasaliin. Ilmavirtojen muka-
na lattian villatilasta voi kulkeutua myös mineraalikuituja sisäilmaan (kuva 5.3.10). 
 

 

Kuva 5.3.10. Liikuntasalin lattian reunoilla on ilmarakoja, joiden kautta 
lattia tuulettuu. Tuuletusraoista voi kulkeutua myös mineraalikuituja 
sisäilmaan. 
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5.3.4 Yläpohjat 

Vesikate on uusittu ja hyväkuntoinen. Liikuntasalin katossa on runsaasti ilmavuotoihin viit-
taavia jälkiä sekä paikallisia kosteusjälkiä. Yläpohjien eristeistä otetuissa materiaalinäyt-
teissä ei todettu mikrobivaurioita. Liikuntasali on niin korkea, ettei ilmavuotoja päästy to-
dentamaan. Yläpohjan tiiviyttä on syytä tutkia tarkemmin ennen peruskorjausta. Tutki-
mukset vaativat nostimen tai telineet. 
 
C-osan vesikate on uusittu hiljattain. Myös A- ja C-osan välisen nivelosan vesikate on uusittu. 
Kaadot vesikatolla ovat riittävät. Nivelosan kattokaivot olivat täynnä roskia (kuva 5.3.11.).  

 
 

Kuva 5.3.11 C-osan vesikatteet ovat hyvässä kunnossa ja kaadot ovat riittävät (vasen kuva). Nivelosan 
katon sadevesikaivo oli tukossa (oikea kuva). 

 
Yläpohjan rakenne on esitetty kuvassa 5.3.12. C-osan yläpohjan keskiosalla on korkeampi 
harjakattoinen osa, jossa vesikatteena on pelti. Peltikatteen alta puuttuu aluskate. Reuna-
alueilla on matalampi huopakatteinen osa. Yläpohjarakenteena on ontelolaatasto, jonka 
päällä on lämmöneristeenä on 250 mm mineraalivilla. 
 
Rakenteet tarkastettiin rakenneavauksissa R81 ja R82. Rakenteet olivat suunnitelman mukai-
set. Yläpohjan lämmöneristeestä otettiin materiaalinäytteet M63 ja M64. Näytteissä ei ha-
vaittu poikkeavaa mikrobikasvua. 
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Kuva 5.3.12. C-osan yläpohja on suunnitelman mukainen. Yläpohjassa ei todettu mikrobivaurioita. 

 

Liikuntasalin katossa on runsaasti ilmavuotoihin viittaavia jälkiä sekä paikallisia kosteusjälkiä.  
(kuva 5.3.13). Liikuntasali on niin korkea, ettei ilmavuotoja päässyt todentamaan. Kosteusjäl-
jet ovat saattaneet syntyä ennen vesikatteen korjaamista. Yläpohjan tiiviyttä on syytä tutkia 
tarkemmin ennen peruskorjausta. Tutkimukset vaativat nostimen tai telineet. Talviaikana tii-
viyttä voidaan selvittää myös lämpökuvauksella. 
 

 

 

Kuva 5.3.13. Liikuntasalin katossa on ilmavuotoihin viittaavia jälkiä sekä paikallisia kosteusjälkiä. 

 

5.3.5 Yhteenveto C-osan mikrobinäytteistä  

Tässä kappaleessa on esitetty yhteenveto C-osassa tehdyistä mikrobitutkimuksista. Näytetu-
lokset on esitetty taulukossa 5.3.1. Näytteet on lajiteltu rakennetyypeittäin. Tulosten mu-
kaan rakennusosan sokkeleissa on laaja-alaisesti mikrobivaurioita. Muissa tutkituissa raken-
teissa ei todettu mikrobikasvustoja.  
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Taulukko 5.3.1. Yhteenveto C-osan mikrobitutkimuksista. 

 
 

5.4 Sisäilmatutkimukset 

Tässä kappaleessa on esitetty yhteisesti kaikissa rakennusosissa tehtyjen sisäilmatutkimusten 
tulokset. Tiloissa ei suoritettu sisäilman olosuhdemittauksia, koska tilat eivät kesäloman 
vuoksi olleet normaalissa koulukäytössä. 
 

5.4.1 Painesuhteet 

Rakennus on poistoilmakoneiden käytön aikana voimakkaasti alipaineinen niissä tiloissa, 
joissa ei ole koneellista tuloilmanvaihtoa. Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestel-
mien alueella mitatut painesuhteet olivat tavoitteen mukaisesti lievästi alipaineisia. A-
osan alla kulkeva putkikanaali on erittäin voimakkaasti alipaineinen.  Peruskorjauksen yh-
teydessä koko rakennukseen on suositeltavaa asentaa koneellinen tulo- ja poistoilman-
vaihtojärjestelmä. Putkikanaalin alipaineisuutta on suositeltavaa vähentää. 
 
Ilman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa suo-
ritettiin paine-eroseurantamittauksia rakennuksen ulkovaipan yli. Mittauksia tehtiin ulkoil-
man ja sisätilan välillä kaikissa rakennusosissa, kaikissa kerroksissa. Mittauksia tehtiin A-osan 
tiloissa 101, 205 ja 312; B-osan tiloissa 189, 284, 369, 467 ja 456 sekä C-osan liikuntasalissa 
602. Lisäksi paine-eroa mitattiin A-osan tilan 116 ja putkikanaalin välillä. Mittausten aikana 
ilmanvaihto oli normaalikäyttötilassa. Yhteenveto mittaustuloksista on esitetty taulukossa 
5.4.1. 
 
Paine-eroseurannan mukaan tilat, joissa on ainoastaan koneellinen poistoilmanvaihto, ovat 
päivisin voimakkaasti alipaineisia. Suuri alipaineisuus voimistaa rakenteellisia ilmavuotoja, 
joka lisää rakenteiden kautta sisäilmaan tulevien epäpuhtauksien määrää. Tilat, joissa on ko-
neellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, paine-erojen vaihtelut olivat normaalilla tasolla. Kuvissa 
5.4.1-5.4.2 on esitetty esimerkin omaisesti paine-erokuvaajat tilasta 312, jossa on koneelli-
nen poistoilmanvaihto ja tilasta 456, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Kaikki 
seurantamittauskuvaajat on esitetty liitteessä 8. 
 

Rakennusosa Tila Kerros Rakenne Materiaali Näytetunnus Tuloksen tulkinta Liite

C-osa 602 1 US, sokkeli mineraalivilla M58 mikrobikasvusto 3

C-osa 602 1 US, sokkeli mineraalivilla M59 mikrobikasvusto 3

C-osa 602 1 US, sokkeli mineraalivilla M60 mikrobikasvusto 3

C-osa 602 1 ulkoseinä mineraalivilla M61 ei kasvua 3

C-osa 602 1 ulkoseinä mineraalivilla M62 ei kasvua 3

C-osa 602 1 yläpohja mineraalivilla M63 ei kasvua 3

C-osa 602 1 yläpohja mineraalivilla M64 ei kasvua 3
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Taulukko 5.4.1. Yhteenveto paine-eroseurantamittausten tuloksista. 

Rakennusosa Tila Kerros 
Paine-ero, Pa 
(keskiarvo) Paine-eron pysyvyys 

Tuloksen 
tulkinta 

A-osa 101-ulos 1 -13 
päivisin voimakkaasti 
alipaineinen poikkeava 

A-osa 205-ulos 2 -14 
päivisin voimakkaasti 
alipaineinen poikkeava 

A-osa 312-ulos 3 -16 
päivisin voimakkaasti 
alipaineinen poikkeava 

B-osa 189-ulos 1 -6 
pääosin lievästi alipai-
neinen normaali 

B-osa 284-ulos 2 -14 
päivisin voimakkaasti 
alipaineinen poikkeava 

B-osa 369-ulos 3 -10 
päivisin selvästi alipai-
neinen 

lievästi 
poikkeava 

B-osa 467-ulos 4 -11 
päivisin voimakkaasti 
alipaineinen poikkeava 

B-osa 
456-
ullakko 4 -4 

pääosin lievästi alipai-
neinen normaali 

C-osa 602-ulos 1 -1 
pääosin lievästi alipai-
neinen normaali 

A-osa 
116-
kanaali 2 >+50 

jatkuvasti voimakkaasti 
ylipaineinen poikkeava 
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Kuva 5.4.1. Paine-eroseuranta 2.6.-15.6.2020 A-osan tilan 312 ja ulkoilman välillä. Tilassa on ainoas-
taan koneellinen poistoilmanvaihto. Tila muuttuu päivisin voimakkaasti alipaineiseksi (n. 30-40 Pa). 
Öisin n. klo 20-07 ja viikonloppuisin (punaiset laatikot) paine-ero on lähellä nollaa. Viikonloppuna 6.6. 
ollut voimakas tuuli on aiheuttanut häiriön mittaustulokseen (ks. kuva 5.4.3). Painesuhteiden tavoite-
taso (koneelliselle tulo- ja poistoilmajärjestelmälle) on esitetty vihreällä.  
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Kuva 5.4.2. Paine-eroseuranta 2.6.-15.6.2020 B-osan tilan 456 ja ullakon (ulkoilman) välillä. Tilassa on 
koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Tila on jatkuvasti tavoitteen mukaisesti lievästi alipaineinen. 
Viikonloppuna 6.6. ollut voimakas tuuli näkyy mittaustuloksessa. Painesuhteiden tavoitetaso (koneelli-
selle tulo- ja poistoilmajärjestelmälle) on esitetty vihreällä. Viikonloput on esitetty punaisilla laatikoil-
la. 

 

 
Kuva 5.4.3. Puuskanopeus 2.6.-15.6.2020 säähavaintoasemalla Turku, Artukainen (Ilmatieteen laitos). 
Viikonloppuna 6.6. on ollut voimakas tuulen puuska, joka näkyy paine-eroseurannan mittaustuloksissa 
lähes kaikissa mittauspisteissä. 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Nummen koulutalo 6832 
20900 Turku Kirkkotie 31 
Y-tunnus: 2496984-4 20540 Turku 64 / 83 

 

Tilassa 116 seurattiin paine-eroa tilan alla kulkevaan alipaineistettuun putkikanaaliin. Putki-
kanaali on jatkuvasti erittäin voimakkaasti alipaineinen tilaan 116 (kuva 5.4.4.). Putkikanaalin 
kuulukin olla alipaineinen, jotta epäpuhtaudet eivät pääse kanaalista sisäilmaan. Voimakas 
alipaineisuus voi kuitenkin vaikuttaa koko rakennuksen painesuhteisiin, joten alipaineisuutta 
olisi suositeltavaa vähentää. 
 

 

Kuva 5.4.4. Paine-eroseuranta 3.6.-15.6.2020 tilan 116 ja putkikanaalin välillä. Tila 116 on jatkuvasti 
erittäin voimakkaasti ylipaineinen putkikanaaliin. Paine-ero ylittää mittauslaitteiston mittausalueen, 
joka ulottuu + 50 Pa. Suoraan osoittavalla mittarilla todettiin, että paine-ero on jopa 100 Pa. Painesuh-
teiden tavoitetaso on esitetty vihreällä. Viikonloput on estetty punaisilla laatikoilla. 

 
Painesuhteiden hallitsemiseksi rakennukseen on suositeltavaa asentaa koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihtojärjestelmä. 
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5.4.2 Teolliset mineraalikuidut 

Geeliteippinäytteiden perusteella A- ja B-osien sisäilmassa on yleisesti toimenpiderajan 
ylittäviä pitoisuuksia teollisia mineraalikuituja. Kuitulähteitä ovat vanhat akustiikkalevyt 
sekä mahdollisesti koteloitujen rakenteiden sisällä olevat paljaalla villalla päällystetyt ve-
siputket ja ilmanvaihtokanavat. Vanhat akustiikkalevyt on suositeltavaa uusia peruskor-
jauksen yhteydessä. Mikäli vanhoja vesiputkia ja ilmanvaihtokanavia jätetään, ne on suosi-
teltavaa pinnoittaa. C-osan liikuntasalissa on kuitulähteitä, jotka on suositeltavaa huomi-
oida peruskorjauksessa. 
 
Rakennuksessa suoritettiin teollisten mineraalikuitujen mittauksia kahden viikon laskeuma-
näytteillä. Tämän lisäksi mitattiin kuitupitoisuuksia tuloilmakanavista. Mittaustulosten yh-
teenveto on esitetty taulukossa 5.4.2. 
 
Taulukko 5.4.2. Yhteenveto kuitumittaustuloksista. 

Rakennusosa Tila Näytetunnus 

Kuidut 

Tulokanava Huonepinnat 

Liite 6 Liite 5 

A-osa 101 K3 - 0,21 

A-osa 205 K6 - < 0,20 

A-osa 218 KK2 11 - 

A-osa 312 K8 - 0,29 

B-osa 151 K2 - < 0,07 

B-osa 189 K1/KK1 3,1 0,43 

B-osa 251 K5 - 2,6 

B-osa 284 K4 - 0,29 

B-osa 369 K7 - 0,36 

B-osa 456 K10/KK4 5,8 < 0,20 

B-osa 474 K9 - 1,2 

C-osa 602 KK3 28 - 
 

 
Mittausten mukaan kymmenestä laskeumanäytteestä seitsemässä todettiin toimenpiderajan 
ylittävä pitoisuus teollisia mineraalikuituja (K1, K3-K5, K7-K9). Tuloilmajärjestelmää ei ole 
kuin osassa rakennusta ja niissä osissa, joissa tuloilmajärjestelmä on, kuitupitoisuudet kana-
vassa olivat pieniä. Ainoastaan C-osan tuloilmakanavassa havaittiin lievästi koholla oleva pi-
toisuus (KK3).  
 
Todennäköisimmät kuitulähteet A- ja B- osissa ovat tilojen katossa olevat akustiikkalevyt. Le-
vyissä on runsaasti ilmavuotojälkiä, mikä viittaa siihen, että ilmavuotojen mukana levyistä voi 
irrota kuituja. Vanhojen akustiikkalevyjen sideaineet ovat voineet ajan kuluessa heiketä, jol-
loin niistä voi irrota kuituja ilman erityistä ilmavirtaustakin (kuva 5.4.5). Kuitulähteinä voivat 
toimia myös käytävillä ja luokkatiloissa olevien koteloitujen rakenteiden sisällä olevat, pal-
jaalla villalla päällystetyt vesiputket ja ilmanvaihtokanavat (kuva 5.4.6), mikäli koteloista on 
ilmavuotoja sisäilmaan.  
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Kuva 5.4.5. Luokkatilojen ja käytävien katossa on paikoin vanho-
ja akustiikkalevyjä, joista voi irrota kuituja. 

 

 
 

  

Kuva 5.4.6. Käytävillä ja luokissa on koteloita, joiden sisällä on paljasta mineraalivillaa. Koteloista voi 
kulkeutua kuituja sisäilmaan. 

 
C-osan liikuntasalissa ei mitattu huonepinnoilta kuituja. Aistinvaraisesti arvioituna liikuntasa-
lissa on kuitenkin kuitulähteitä, kuten reunoistaan tuulettuvan lattian alla oleva villatila (ks. 
kuva 5.3.10) sekä esiintymislavan alla olevat pinnoittamattomat äänieristeet (kuva 5.4.7). Lii-
kuntasalin katossa on ilmavuotojälkiä, joiden perusteella yläpohjan eristetilasta voi myös 
kulkeutua kuituja sisäilmaan (ks. kuva 5.3.13). 
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Kuva 5.4.7. Liikuntasalin näyttämön alla on paljasta mineraalivilla, josta voi 
irrota kuituja sisäilmaan. 

 

5.5 LVI-järjestelmien tutkimukset 

Koneellisen poistoilmanvaihtojärjestelmän alueella pistokoeluontoisesti tehtyjen suuntaa 
antavien mittausten mukaan luokkatilat ovat voimakkaasti alipaineisia, eivätkä ulkoilma-
virrat täytä Asumisterveysasetuksen ohjearvoja, jolloin suurin osa luokkiin tulevasta ilmas-
ta kulkeutuu rakenteiden kautta. 
 
A- ja B-osien ilmanvaihtojärjestelmänä on pääosin koneellinen poisto. Poistoilmapuhaltimet 
ovat rakennusosien ullakoilla. Poistokanavat ovat pääosin vanhoissa painovoimaisen ilman-
vaihdon hormeissa (kuva 5.5.1). Korvausilma otetaan luokkatilojen ulkoseinissä olevista rai-
tisilmaventtiileistä (kuva 5.5.2). 
 

  

Kuva 5.5.1. Poistot kulkevat vanhoissa paino-

voimaisen IV-järjestelmän hormeissa 

Kuva 5.5.2. Korvausilma otetaan ulkoseinässä 

olevien venttiilien kautta, jotka ovat likaisia ja niitä 

on yleisesti ruuvattu kiinni tai teipattu umpeen. 
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A-osan liikuntasalille ja ullakolle rakennetuille iltapäiväkerhotiloille sekä B-osan keittiölle ja 
ruokalalle on omat tulo- ja poistoilmakoneet ullakoilla olevissa konehuoneissa. C-osan liikun-
tasalissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, jonka kone sijaitsee rakennuksen ullakol-
la.  
 
Poistoilmanvaihtojärjestelmän toimintaa selvitettiin pistokoeluontoisesti mittaamalla pois-
toilmavirtoja sekä korvausilmavirtoja. Samalla mitattiin paine-eroa sisäilman ja ulkoilman vä-
lillä sekä mitattavan luokkatilan ja käytävän välillä. Mittauksia tehtiin A-osan luokissa 101, 
208, 312 sekä B-osan luokissa 275 ja 372. Yhteenveto mittaustuloksista on esitetty taulukos-
sa 5.5.1. Tarkemmat mittaustulokset on esitetty mittauspöytäkirjassa liitteessä 9.  
 
Luokkaa 101 lukuun ottamatta korvausilmavirrat ovat vain n. 20-35 % poistoilmavirroista, 
mikä selittää rakennukseen voimakkaan alipaineisuuden. A-osalla paine-ero mitatun luokan 
ja käytävän välillä on lähellä nollaa, minkä perusteella joko käytävän ja luokkatilojen välillä 
on ilmayhteyksiä tai rakennus alipaineistuu myös muusta syystä kuin luokkien poistoista, ku-
ten esimerkiksi putkikanaalin alipaineistuksen vuoksi. B-osalla paine-ero ulkoilmaan oli sa-
malla tasolla kuin A-osallakin. Tutkittavat tilat olivat kuitenkin alipaineisia myös käytävään, 
mikä viittaa siihen, että alipaineisuus aiheutuu pääosin luokkien poistoista. B-osan luokassa 
372 tehtiin koe siten, että ilmamäärät ja painesuhteet mitattiin myös sen jälkeen, kun kaikki 
korvausilmaventtiilit oli avattu täysin auki. Normaalissa tilanteessa osa venttiileistä oli koko-
naan kiinni tai niitä oli teipattu kiinni. Venttiilien täydellä avaamisella ei ollut vaikutusta luok-
katilan ja ulkoilman väliseen painesuhteeseen. Korvausilman määrä odotetusti lisääntyi, 
mutta se oli kuitenkin edelleen vain n. 40 % poistoilmamäärästä. Paine-ero luokkatilan ja 
käytävän välillä puolittui. A-osan luokassa 101 tulo- ja poistoilmavirtojen välillä ei ollut niin 
suurta eroa kuin muissa mitatuissa tiloissa. Tämä johtui lähinnä siitä, että poistoilmavirrat 
olivat huomattavasti muita tiloja pienemmät. Mittausten mukaan suurin osa luokkiin tule-
vasta ilmasta tulee hallitsemattomasti rakenteiden kautta. 
 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen ohjearvojen mukaan ulkoilmavirran tulee olla 
käytön aikana vähintään 6 l/s henkilöä kohden tai 4 l/s henkilöä kohden, jos voidaan varmis-
tua, ettei sisäilman epäpuhtaudet nouse terveyshaittaa aiheuttavalle tasolle. Tutkimuksessa 
todetun rakenteiden kunnon ja tiiviyden perusteella suositeltava taso tulisi olla vähintään 6 
l/s. Taulukossa 5.5.1 on esitetty sallittu henkilömäärä tutkituissa tiloissa mitattujen poistoil-
mavirtojen (ulkoilmavirta) sekä poistoilmavirtojen mukaan. Poistoilmavirroilla tarkasteltuna 
ilmamäärät riittäisivät n. 20-30 henkilölle, mutta korvausilmaa, joka vastaa Asumisterveys-
asetuksessa esitettyä ulkoilmavirtaa, riittää tutkituissa tiloissa alle kymmenelle henkilölle. 
Luokassa 101 ilmamäärät eivät riitä yli kymmenelle hengelle edes poistoilmavirtojen mu-
kaan. 
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Taulukko 5.5.1. Yhteenveto ilmavirtamittauksista A- ja B-osien poistoilmajärjestelmän alu-
eella. 
 

 

 
  

Raken-

nus
krs  Tila

Pääte-

laite

mitattu 

[l/s]

Pääte-

laite

mitattu 

[l/s]

Korvaus-

ilman 

osuus 

poistosta 

[%]

Sallittu hlö-

määrä 

ulkoilma-

virran 

mukaan 

(6l/s/hlö)

Sallittu hlö-

määrä 

poistoilma-

virran 

mukaan 

(6l/s/hlö)

Paine-

ero 

ulos

Paine-

ero 

käytä-

välle

Huom.

A-osa 1 101 250 10 200x500 43,7

250 18,1

250 3

Yht. 31,1 43,7 71 5 7 -31 0

A-osa 2 208 250 27,1 200x500 132,3

250 19,3

Yht. 46,4 132,3 35 8 22 -35 -3

A-osa 3 312 250 0 200x500 118,5

250 12,3

250 20,8

Yht. 33,1 118,5 28 6 20 -30 -3

A-osa 4 466 250 3,1 200x500 106,2

250 23,1

250 7,4

Yht. 33,6 106,2 32 6 18 -19 -3

B-osa 2 275 250 0 200x500 168,5

250 24,8

23

Yht. 47,8 168,5 28 8 28 -30 -17

B-osa 3 372 250 0 200x500 196,1

250 15,5

250 23,6

Yht. 39,1 196,1 20 7 33 -32 -29

B-osa 3 372 250 29,5 200x500 208,2

250 31,1

250 19,3

Yht. 79,9 208,2 38 13 35 -30 -17

kaikki 

korvausilmaventtiilit 

avattiin

Korvausilma Poistoilma
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B-osan iltapäiväkerhotiloissa (456) on asennettu koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Ti-
loissa tehtyjen ilmavirtamittausten mukaan ilmanvaihto on lievästi alipaineinen ja ilmanvaih-
to riittää n. 30 henkilölle (taulukko 5.5.2). 
 
Taulukko 5.5.2. Ilmavirtamittaustulokset iltapäiväkerhon tiloissa. 

 

 
 
Rakennuksen salaoja- ja hulevesijärjestelmät on juuri uusittu (kuva 5.5.3), joten niiden osalta 
ei tehty tutkimuksia.  
 

  

Kuva 5.5.3. Maanpinnan muotoilua rakennuksen vierustalla on parannettu, salaoja- ja sadevesijärjes-
telmä on kunnostettu. 

 

Raken-

nus
 Tila krs Pääte-laite Koko

mitattu 

[l/s]
Pääte-laite Koko

mitattu 

[l/s]

Tulo-

ilman 

osuus 

poistosta 

[%]

Sallittu hlö-

määrä 

ulkoilma-

virran 

mukaan 

(6l/s/hlö)

B-osa 456 4 ROX- pitot 200 112,8 Venttiili 100 24,2

Venttiili 250 63,1 23,6

23,5

23,1

23,1

21,9

19,8

21,8

25,2

Yht. 175,9 206,2 85 29

Tuloilma Poistoilma
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6 Altistumisolosuhteiden arviointi 

Tehdyn kuntotutkimuksen perusteella on arvioitu poikkeavan altistumisen todennäköisyyttä 
tutkituille altisteille rakennusosittain. Altistumisolosuhteiden arviointi on toteutettu Työter-
veyslaitoksen ohjeistusta soveltaen (Työterveyslaitos 2017). Altistumisolosuhteiden arvio on 
tehty ensisijaisesti työterveyshuollon käyttöön haittatekijöiden terveydellisen riskin arvioi-
miseksi. Koska kaikkiin tutkittuihin tiloihin on sovellettu yhtenäistä arviointiasteikkoa, voi-
daan tiloja luokitella tämän perusteella. Arviointitaulukoista voidaan myös yleisellä tasolla 
katsoa, minkälaisilla toimenpiteillä altistumisriskiä voidaan pienentää. 
 
Työturvallisuuslain (738/2002/10 §) mukaan työpaikalla havaittujen haitta- ja vaaratekijöiden 
terveydellisen merkityksen arviointi tulee tehdä, jos näitä tekijöitä ei voida poistaa. Työnan-
taja vastaa siitä, että terveydellisen merkityksen arviointiin käytetään työterveyshuollon asi-
antuntijoita ja ammattihenkilöitä, siten kuin siitä säädetään työterveyshuoltolaissa 
(1383/2001/5 §).  
 
Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan ennen terveydellisen merkityksen arviointia on selvitet-
tävä altistumisolosuhteet rakennusterveyteen perehtyneen asiantuntijan johdolla. Tervey-
dellisen merkityksen arviointia ei voida tehdä ilman altistumisolosuhteisiin liittyviä tietoja. 
Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden hallintaan, jossa otetaan 
huomioon rakennus- ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin olevien epäpuhtauslähtei-
den vaikutus sisäilmaston laatuun. Altistumisolosuhteiden arvioinnissa huomioidaan päästö-
lähteiden laajuus, voimakkuus, sijainti ja ilmayhteys sisäilmaan sekä muut epäpuhtauksien 
leviämiseen vaikuttavat tekijät, kuten ilmanvaihto ja painesuhteet. Arvioon tulee sisältyä 
seuraavat tekijät: 
 

1. Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi 
2. Ilmayhteydet ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteistä sisäilmaan  
3. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun 
4. Rakennuksesta peräisin olevat muut sisäilman epäpuhtaudet 

Altistumisolosuhteiden arvioinnissa ei oteta kantaa tilojen käyttöön ja niissä vietettyyn ai-
kaan (altistumisaika). Nämä huomioidaan työterveyslääkärin johdolla tehtävässä terveydelli-
sen riskin arvioinnissa. 
 
Tehdyn kuntotutkimuksen perusteella on arvioitu rakennusosittain altistumisen todennäköi-
syyttä mikrobeille (kappale 6.1) sekä teollisille mineraalikuiduille (kappale 6.2). Altistumisto-
dennäköisyyden arviointi on esitetty taulukoissa, joissa vaurioiden/epäpuhtauslähteiden laa-
juutta kuvaavat arviointikriteerit on sijoitettu pystyakselille ja ilmayhteyden merkitsevyys 
vaaka-akselille.  
 
Altistumisen todennäköisyys on esitetty neliportaisella asteikolla: 

1. Poikkeava altistuminen on epätodennäköistä, taulukossa vihreä pohjaväri 
2. Poikkeava altistuminen on mahdollista, taulukossa keltainen pohjaväri 
3. Poikkeava altistuminen on todennäköistä, taulukossa oranssi pohjaväri 
4. Poikkeava altistuminen on erittäin todennäköistä, taulukossa punainen pohjaväri 
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Asteikolla tasolle 1 sijoittuva rakennus vastaa selvästi tavanomaista paremmassa kunnossa 
olevaa vanhempaa rakennusta tai uutta hyvin tehtyä rakennusta, jossa on jo rakennusvai-
heessa kiinnitetty huomiota puhtauteen, kosteudenhallintaan ja rakenteiden tiiveyteen.  

6.1 Altistumisriski mikrobiepäpuhtauksille 

Mikrobiepäpuhtauksien osalta altistumisriskin arvio perustuu pääasiassa näyttein todennet-
tuun mikrobivaurioiden merkittävyyteen sekä epäpuhtauksien kulkeutumiseen vaurioalueel-
ta sisäilmaan. Kumpikin osa-alue on jaettu neljään portaaseen. Mikrobivaurion merkittävyy-
den määrittelee tutkimuksin (materiaalinäyttein) todettu vaurion laajuus. Alin porras edellyt-
tää, että näytteitä on otettu riittävästi. Epäpuhtauksien kulkeutumisen arviointi perustuu 
painesuhteisiin ja todettujen ilmavuotojen (RT 14-11197) merkittävyyteen.  
 
A-osan rakenteista otetuista 26 materiaalinäytteestä 16 esiintyi poikkeavaa mikrobistoa. Tu-
losten mukaan rakennusosassa on laaja-alaisesti mikrobivaurioita. Vaurioita esiintyi erityises-
ti toisen ja kolmannen kerroksen ikkunariveissä, patterisyvennyksissä ja välipohjissa. Vähiten 
vaurioita todettiin ensimmäisen kerroksen ikkunoissa sekä yläpohjassa. Vaurioalueilta havait-
tiin merkittäviä ilmavuotoja sisätiloihin välipohjan ja ulkoseinän liittymistä sekä ikkunaliitty-
mistä. Ikkunoiden tilkevälieristeestä on paikoin suora ilmayhteys sisäilmaan. Paine-
eroseurantojen perusteella tilat ovat jatkuvasti alipaineisia vauriotiloihin nähden. Päivisin 
alipaineisuus on erittäin voimakasta. Tilojen ulkoilmavirrat eivät täytä Asumisterveysasetuk-
sen vaatimuksia. 
 
Tulosten perusteella arvioidaan, että poikkeava altistuminen mikrobiepäpuhtauksille A-
osassa on erittäin todennäköistä (taulukko 6.1). 
 
Taulukko 6.1. Altistumisten todennäköisyyden arviointi mikrobiepäpuhtauksille A-osassa. 

Mikrobivaurioiden merkittävyys         

4. Laaja-alaiset mikrobivauriot raken-
nuksessa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

        

3. Laaja-alainen mikrobivaurio raken-
nuksessa 

   
erittäin toden-

näköinen 

2. Paikallisia pienialaisia mikrobivaurioi-
ta rakenteissa 

       

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mik-
robivaurioita 

       

Altistuminen erittäin todennäköistä.  
Rakenteissa on materiaalinäytteiden 
perusteella laaja-alaisesti kosteus- ja 
mikrobivaurioita. Rakennus on päivisin 
voimakkaasti alipaineinen. Vaurioitu-
neista rakenteista on useita merkittäviä 
ilmavuotoja sisäilmaan. Tilojen ulkoil-
mavirrat eivät täytä Asumisterveys-
asetuksen vaatimuksia 

1. Ei ilmavuotoja, 
ei merkittävää 
paine-eroa raken-
teen yli 

2. Pistemäisiä 
ilmavuotoja 
rakenteista tai 
rakennus voi-
makkaasti 
alipaineinen 

3. Vähäisiä 
ilmavuotoja 
rakenteista ja 
rakennus on 
alipaineinen 

4. Merkittävät 
ilmavuodot 
rakenteista tai 
merkittävä 
mikrobivaurio 
sisäpinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen 
erittäin toden-

näköinen 
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B-osan rakenteista otetusta 34 materiaalinäytteestä 22 näytteessä esiintyi mikrobikasvustoa 
tai poikkeavaa lajistoa. Tulosten mukaan rakennusosassa on laaja-alaisesti mikrobivaurioita. 
Vaurioita esiintyi erityisesti alapohjissa, ikkunariveissä ja välipohjissa. Lähes puolessa tutki-
tuista patterisyvennyksistä oli merkkejä vaurioista. Vähiten vaurioita todettiin yläpohjassa 
niiltä osin kuin niissä ei ollut näkyviä kosteusvaurioita. Vaurioalueilta havaittiin merkittäviä 
ilmavuotoja sisätiloihin välipohjan ja ulkoseinän liittymistä sekä ikkunaliittymistä. Ikkunoiden 
tilkevälieristeestä on paikoin suora ilmayhteys sisäilmaan. Paine-eroseurantojen perusteella 
tilat ovat jatkuvasti alipaineisia vauriotiloihin nähden. Päivisin alipaineisuus on erittäin voi-
makasta niissä tiloissa, joissa on koneellinen poistoilmanvaihto. Tilojen ulkoilmavirrat eivät 
täytä Asumisterveysasetuksen vaatimuksia niissä tiloissa, joissa on koneellinen poistoilman-
vaihto. 
 
Tulosten perusteella arvioidaan, että poikkeava altistuminen mikrobiepäpuhtauksille B-
osassa on erittäin todennäköistä (taulukko 6.2). 
 
Taulukko 6.2. Altistumisten todennäköisyyden arviointi mikrobiepäpuhtauksille B-osassa. 

Mikrobivaurioiden merkittävyys         

4. Laaja-alaiset mikrobivauriot raken-
nuksessa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

        

3. Laaja-alainen mikrobivaurio raken-
nuksessa 

   
erittäin toden-

näköinen 

2. Paikallisia pienialaisia mikrobivaurioi-
ta rakenteissa 

       

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mik-
robivaurioita 

       

Altistuminen erittäin todennäköistä.  
Rakenteissa on materiaalinäytteiden 
perusteella laaja-alaisesti kosteus- ja 
mikrobivaurioita. Rakennus on jatkuvas-
ti alipaineinen. Vaurioituneista raken-
teista on useita merkittäviä ilmavuotoja 
sisäilmaan. Tilojen ulkoilmavirrat eivät 
täytä Asumisterveys-asetuksen vaati-
muksia tiloissa, joissa on koneellinen 
poistoilmanvaihto. 

1. Ei ilmavuotoja, 
ei merkittävää 
paine-eroa raken-
teen yli 

2. Pistemäisiä 
ilmavuotoja 
rakenteista tai 
rakennus voi-
makkaasti 
alipaineinen 

3. Vähäisiä 
ilmavuotoja 
rakenteista ja 
rakennus on 
alipaineinen 

4. Merkittävät 
ilmavuodot 
rakenteista tai 
merkittävä 
mikrobivaurio 
sisäpinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen 
erittäin toden-

näköinen 

 

C-osan rakenteista otetusta 7 materiaalinäytteestä 3 näytteessä esiintyi mikrobikasvustoa. 
Tulosten mukaan rakennusosan sokkeleissa on yleisesti mikrobivaurioita. Muissa tutkituissa 
rakenteissa ei todettu mikrobikasvustoja, joten koko rakennus huomioiden, vauriot ovat pai-
kallisia. Vaurioalueilta havaittiin merkittäviä ilmavuotoja sisätiloihin isojen ikkunoiden ikku-
naliittymistä. Paine-eroseurantojen perusteella tilat ovat lievästi alipaineisia vauriotiloihin 
nähden. Ilmavirtoja ei mitattu, mutta tilan käyttötarkoitus (liikuntasali) huomioiden on to-
dennäköistä, että ilmamäärät ovat riittäviä. 
 
Tulosten perusteella arvioidaan, että poikkeava altistuminen mikrobiepäpuhtauksille C-
osassa on todennäköistä (taulukko 6.3). 
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Taulukko 6.3. Altistumisten todennäköisyyden arviointi mikrobiepäpuhtauksille C-osassa. 

Mikrobivaurioiden merkittävyys         

4. Laaja-alaiset mikrobivauriot raken-
nuksessa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

        

3. Laaja-alainen mikrobivaurio raken-
nuksessa 

    

2. Paikallisia pienialaisia mikrobivaurioi-
ta rakenteissa 

      todennäköinen 

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mik-
robivaurioita 

       

Altistuminen todennäköistä.  
Rakenteissa on materiaalinäytteiden 
perusteella paikallisia mikrobivaurioita. 
Rakennus on lievästi alipaineinen. Vau-
rioituneista rakenteista on merkittäviä 
ilmavuotoja sisäilmaan isojen ikkunoi-
den liittymistä 

1. Ei ilmavuotoja, 
ei merkittävää 
paine-eroa raken-
teen yli 

2. Pistemäisiä 
ilmavuotoja 
rakenteista tai 
rakennus voi-
makkaasti 
alipaineinen 

3. Vähäisiä 
ilmavuotoja 
rakenteista ja 
rakennus on 
alipaineinen 

4. Merkittävät 
ilmavuodot 
rakenteista tai 
merkittävä 
mikrobivaurio 
sisäpinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen 
erittäin toden-

näköinen 

 

6.2 Altistumisriski teollisille mineraalikuiduille 

Teollisten mineraalikuitujen osalta altistumisen arviointi perustuu näytetuloksiin ja kuituläh-
teiden merkittävyyteen. Kumpikin osa-alue on jaettu neljään portaaseen. Näytteenotossa 
huomioidaan geeliteippinäytteet sekä sisäpinnoille laskeutuneesta pölystä että tuloilmaka-
navista. Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittyminen geeliteippinäyttein vastaa luo-
kittelussa korkeinta porrasta. Kuitulähteiden määrän arvioinnissa huomioidaan rakennuksen 
sisäpinnoilla ja ilmanvaihtojärjestelmässä todetut kuitulähteet sekä voimakkaat ilmavuodot 
rakenteiden mineraalivillaeristeistä. 
 
A- ja B-osien luokkatiloista otetuista kymmenestä laskeumanäytteestä Asumisterveysasetuk-
sen toimenpiderajan ylittyi seitsemässä. Geeliteippinäytteiden perusteella tuloilmajärjestel-
mässä ei ole merkittävästi kuituja. Todennäköisimmät kuitulähteet ovat tilojen katossa ole-
vat akustiikkalevyt. Levyissä on runsaasti ilmavuotojälkiä, mikä viittaa siihen, että ilmavuoto-
jen mukana levyistä voi irrota myös kuituja. Kuitulähteinä voivat toimia myös käytävillä ja 
luokkatiloissa olevien koteloitujen rakenteiden sisällä olevat, paljaalla villalla päällystetyt 
lämpö- ja ilmanvaihtokanavat. C-osan tuloilmakanavassa kuitupitoisuudet olivat lievästi ko-
holla. Liikuntasalin lattian ja näyttämön alla on paljasta mineraalivillaa, josta on suora il-
mayhteys sisätiloihin. Yläpohjasta on todennäköisesti ilmavuotoja liikuntasaliin, joiden mu-
kana voi kulkeutua kuituja myös sisäilmaan. Liikuntasalin suuren korkeuden ja tilavuuden 
vuoksi ilmavuotoja ja kuitupitoisuuksia ei voitu todentaa. Tulosten perusteella poikkeava al-
tistuminen teollisille mineraalikuiduille A- ja B-osissa on erittäin todennäköistä (taulukko 
6.3) ja C-osassa todennäköistä (taulukko 6.4). 
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Taulukko 6.3. Altistumisten todennäköisyyden arviointi teollisille mineraalikuiduille A- ja B-
osissa. 

Teolliset mineraalikuidut, näytteet         

4. Toimenpiderajan ylittävät kuitupitoi-
suudet teippinäytteissä 

    
erittäin toden-

näköinen 
  

3. IV-kanavanäytteissä runsaasti kuituja, 
pinnoilla alle toimenpiderajan 

    

2. Yksittäisiä kuituja (alle 0,2/cm2 pin-
noilla, 10 - 30/cm2 kanavassa) teippi-
näytteissä tai pk-näytteessä 

     

1. Ei kuituja näytteissä (teip-
pi/pölynkoostumus, laskeuma, iv-
kanavat) 

       

Altistuminen erittäin todennäköistä.  
A- ja B-osien sisäpintojen 14 vrk las-
keumanäytteistä havaittiin Asumister-
veys-asetuksen toimenpiderajan ylittä-
viä pitoisuuksia 7/10 näytteessä. 
  

1 Ei kuitulähteitä 
sisäpinnoilla tai 
ilmanvaihdossa, ei 
merkittäviä ilma-
vuotoja 

2. Vähäisiä 
kuitulähteitä 
sisäpinnoilla 
ja/tai IV:ssä. 
Vähäisiä ilma-
vuotoja raken-
teista (paine-
suhteet) 

3. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
joko ilmanvaih-
dossa tai sisä-
pinnoilla tai 
voimakkaat 
ilmavuodot 

4. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
sekä sisäpinnoil-
la että ilman-
vaihdossa 

Havainnot kuitulähteistä 

altistumisen todennäköisyys: epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen 
erittäin toden-

näköinen 

 
Taulukko 6.4. Altistumisten todennäköisyyden arviointi teollisille mineraalikuiduille C-osassa. 

Teolliset mineraalikuidut, näytteet         

4. Toimenpiderajan ylittävät kuitupitoi-
suudet teippinäytteissä 

       

3. IV-kanavanäytteissä runsaasti kuituja, 
pinnoilla alle toimenpiderajan 

    

2. Yksittäisiä kuituja (alle 0,2/cm2 pin-
noilla, 10 - 30/cm2 kanavassa) teippi-
näytteissä tai pk-näytteessä 

    todennäköinen  

1. Ei kuituja näytteissä (teip-
pi/pölynkoostumus, laskeuma, iv-
kanavat) 

       

Altistuminen todennäköistä.  
Tuloilmakanavassa kuituja. Lattiaraken-
teessa ja näyttämön alla paljaita kui-
tueristeitä.  Ilmavuotoja yläpohjasta. 
 

 

 

1 Ei kuitulähteitä 
sisäpinnoilla tai 
ilmanvaihdossa, ei 
merkittäviä ilma-
vuotoja 

2. Vähäisiä 
kuitulähteitä 
sisäpinnoilla 
ja/tai IV:ssä. 
Vähäisiä ilma-
vuotoja raken-
teista (paine-
suhteet) 

3. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
joko ilmanvaih-
dossa tai sisä-
pinnoilla tai 
voimakkaat 
ilmavuodot 

4. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
sekä sisäpinnoil-
la että ilman-
vaihdossa 

Havainnot kuitulähteistä 

altistumisen todennäköisyys: epätodennäköinen mahdollinen todennäköinen 
erittäin toden-

näköinen 
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7 Johtopäätökset 

Tutkittavana kohteena ollut Nummen koulutalo koostuu kolmesta eri aikaan rakennetusta 
osasta. Rakennuksen vanhin osa (A-osa) on valmistunut vuonna 1930, B-osa vuonna 1936 ja 
C-osa vuonna 1990. Tutkimusten tavoitteena oli selvittää rakennuksen olemassa olevat ra-
kenteet ja niiden kunto sisäilman laadun näkökulmasta tulevan peruskorjauksen lähtötie-
doiksi. Rakennetutkimuksissa tutkittavaan rakennukseen tehtiin rakenneavauksia ja tarkas-
tusreikiä n. 125 kpl, joiden yhteydessä otettiin 67 kpl materiaalinäytteitä mikrobitutkimuk-
siin. Rakenneavausten paikat määräytyivät kosteuskartoituksen sekä tutkimussuunnitelmas-
sa esitetyn riskikartoituksen perusteella. Tämän lisäksi selvitettiin rakennuksen painesuhteita 
ja ilmavuotoreittejä todetuilta vaurioalueilta sisäilmaan sekä ilmanvaihdon toimintaa. Ra-
kennuksen teollisten mineraalikuitujen lähteitä selvitettiin geeliteippinäyttein huonepinnoil-
ta sekä tuloilmajärjestelmästä. Sisäilman olosuhdemittauksia ei tehty, koska tutkimusten ai-
kana käyttäjät eivät olleet paikalla rakennuksessa. 
 
A- ja B-osat 
Tehtyjen tutkimusten mukaan A- ja B-osien rakennetyypit ovat samankaltaisia, mutta käyte-
tyt materiaalit poikkesivat toisistaan.  Molemmissa rakennusosissa on massiivitiiliseinät, joi-
den patterisyvennyksissä on lämmöneristys. A-osassa lämmöneristeet ovat pääosin kok-
sikuonaa ja B-osassa puukuitulevyä. Molemmissa rakennuksissa patterisyvennyksissä todet-
tiin yleisesti mikrobivaurioita. Sekä A- että B-osassa välipohjarakenteena ovat pääosin ala-
laattapalkistot. A-osalla täyttömateriaalina on koksikuonaa, turvetta ja sammalta, kun taas B-
osalla täytöt ovat pääosin kutterinlastua. Molemmissa rakennusosissa välipohjatäytöissä 
esiintyi mikrobivaurioita. Molemmissa rakennusosissa on alkuperäisiä ikkunoita, joiden tilke-
välieristeet (pellavariveet) ovat yleisesti mikrobivaurioituneet. Alkuperäisten ikkunoiden 
puuosat ovat paikon myös erittäin huonossa kunnossa. Yläpohjarakenteina molemmissa ra-
kennusosissa on kotelolaattapalkistot, joissa lämmöneristeenä on kutterinlastu. Rakenteet 
poikkeavat toisistaan sitten, että A-osalla yläpohjan reuna-alueilla on lisälämmöneristeenä 
mineraalivillaa ja A-osan eristetilan päällä ei ole palopermantoa. Yläpohjan rakenteissa ei to-
dettu mikrobivaurioita samalla laajuudella kuin muissa rakennetyypeissä. B-osan ullakolle 
1990-luvulla rakennetussa, nykyisin iltapäiväkerhotilana toimivan tilan yläpohjarakenteessa 
todettiin mikrobikasvustoja niissä paikoissa, joissa esiintyi näkyviä kosteusvaurioita. A-osan 
maanvastainen alapohja on uusittu luokkatilojen osalta vuonna 2006. B-osan ruokalassa on 
vanha alapohjarakenne, jossa todettiin mikrobivaurioita. Yhteenvetona voidaan todeta, että 
molemmissa rakennusosissa on laaja-alaisesti mikrobivaurioita, jotka tulee huomioida perus-
korjauksen suunnittelussa. 
 
Todetuista mikrobivaurioituneista rakenteista on merkittäviä ilmavuotoja sisäilmaan sekä A- 
että B-osassa. Vanhoista ikkunoiden tilkevälieristeistä on paikoin suora ilmayhteys luokkati-
loihin. Välipohjarakenteiden pintaosat on laudoitettu, joissain tiloissa laudoitus on päällystet-
ty muovimatolla. Seinän alaosille nostetut muovimatot estävät jonkin verran ilman kulkua 
eristetilasta sisäilmaan, mutta merkkiainetutkimuksissa todettiin, että ilmavuodot välipohjis-
ta ovat kuitenkin merkittäviä. Välipohjista on ilmavuotoja myös alempiin kerroksiin alalaatan 
läpivientien ja halkeamien kautta. Alalaatassa on paikon vanhoja, käytöstä poistettuja sähkö-
läpivientejä, jotka ovat aiheuttaneet myös katon akustiikkalevyjen tummumista. Mikrobitut-
kimuksissa todettiin laaja-alaisia vaurioita välipohjien täytöissä, ja ne on ensisijaisesti syytä 
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korjata uusimalla välipohjarakenne. Toinen vaihtoehto on pyrkiä estämään ilmavuodot ra-
kenteista, mutta puurakenteisen välipohjan ja huokoisen tiiliseinärakenteen liittymien tiivis-
täminen, niin ettei ilmavuotoja olisi lainkaan, on erittäin hankalaa. Samasta syystä myös pat-
terisyvennysten ja ikkunoiden tilkevälieristeiden korjaaminen rakenteen tiivistämisellä on 
epävarmaa. Rakennusosien keskilinjalla kulkee useita painovoimaisen ilmanvaihdon hormeja, 
joista osa on poistokanavien reitteinä. Peruskorjauksen yhteydessä käytöstä poistetut hormit 
tulee tukkia ja kaikkien hormien tiiviys tulee varmistaa, jotta hormien kautta ei kulkeudu il-
maa kerrosten ja tilojen välillä. Yläpohjan läpi on tehty myös useita läpivientejä IV-kanaville 
ja viemäriputkille. Näiden läpivientien tiiviys on suositeltavaa varmistaa systemaattisesti pe-
ruskorjauksen yhteydessä. 
 
A- ja B-osien sisäilman laatuun vaikuttaa merkittävästi koneellisen poistoilmanvaihdon toi-
minnan puutteet. Ulkoilmavirrat ovat liian pieniä Asumisterveysasetuksen tavoitteisiin näh-
den. Puutteellisen korvausilman saannin vuoksi koneellinen poistoilmanvaihto aiheuttaa ra-
kennukseen voimakkaan alipaineen, jonka seurauksena rakenteista, jotka tutkimuksessa to-
dettiin yleisesti vaurioituneeksi, kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan. Rakennusosien alipai-
neisuuden pienentäminen on haasteellista, koska poistoilmamääriä ei juurikaan voi pienen-
tää, jotta vaadittava ilmanvaihto luokkatilassa saavutettaisiin. Korvausilman lisääminen on 
toisaalta hankala toteuttaa, koska käyttäjät ovat jo nykyisessä tilanteessa kokeneet lämpöti-
la- ja veto-ongelmia, mikä näkyy korvausilmaventtiilien ja ikkunoiden teippaamisina. Tervey-
denhoitajan tiloissa korvausilmaventtiiliin on asennettu jälkilämmityspatteri veto-ongelman 
pienentämiseksi. Lämmityspattereiden lisääminen kaikkiin korvausilmaventtiileihin ei ole kui-
tenkaan kustannustehokasta, varsinkaan energiataloudellisesti. Painesuhteiden hallinnan ja 
riittävän ilmanvaihdon takaamiseksi sekä energiatehokkuuden parantamiseksi rakennukseen 
on suositeltavaa asentaa koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. A-osan alla oleva 
alipaineistettu putkikanaali on erittäin alipaineinen, joka saattaa lisätä koko rakennusosan 
alipaineisuutta. Alipaineistuksen mitoitus tulisi suunnitella siten, että kanaali olisi vain lievästi 
alipaineinen sisätiloihin nähden, jolloin epäpuhtauksien leviäminen kanaalista estyy, mutta 
järjestelmä ei vaikuta koko rakennusosan ilmanvaihdon tasapainoon. 
 
A- ja B-osien kosteuskartoituksessa todettiin vain paikallisia kosteusvaurioita, jotka ovat syn-
tyneet räystäsvuodoista, sadevesien pääsystä rakenteisiin tai maaperästä nousevan kosteu-
den seurauksena. Kosteusvauriot on suositeltavaa korjata peruskorjauksen yhteydessä. Kos-
teuskartoituksen perusteella on kuitenkin ilmeistä, että suurin osa materiaalinäyttein tode-
tuista mikrobivaurioista on syntynyt nyt havaittuja kosteusvaurioita aikaisemmin esimerkiksi 
ikkunavuotojen, aikaisempien vesivahinkojen tai liiallisen pesuvesien käytön seurauksena. 
 
A- ja B-osien vanhat puuikkunat ovat paikoin erittäin huonokuntoisia. Ikkunoiden puuosissa 
ja tilkevälieristeissä on mikrobivaurioita, ikkunoiden pellitykset ovat paikon puutteellisesti to-
teutettu, jolloin sadevesi pääsee rakenteisiin, ikkunoista aiheutuu vetoa ja niiden energiate-
hokkuus on heikko. Ikkunat on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yhteydessä. Mikäli ikku-
nat uusitaan, ulkovaipan tiiviys paranee huomattavasti, mikä puolestaan lisäisi rakennuksen 
alipaineisuutta entisestään, mikäli ilmanvaihtoa ei uusita. Tämän vuoksi ikkunoiden ja ilman-
vaihdon uusiminen tulisi tehdä samalla kertaa.  
 
Kosteus- ja mikrobivaurioiden sekä ilmanvaihdon puutteiden lisäksi tiloissa todettiin Asumis-
terveysasetuksen toimenpiderajan ylittäviä pitoisuuksia teollisia mineraalikuituja. Tulosten 
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perusteella rakennuksessa on merkittäviä kuitulähteitä, jotka tulee poistaa. Kuitulähteitä 
ovat vanhat akustiikkalevyt sekä mahdollisesti koteloitujen rakenteiden sisällä olevat paljaal-
la villalla päällystetyt vesijohdot ja ilmanvaihtokanavat. Vanhat akustiikkalevyt on suositelta-
vaa uusia peruskorjauksen yhteydessä. Mikäli vanhoja vesijohtaja ja ilmanvaihtokanavia jäte-
tään, ne on suositeltavaa pinnoittaa. 
 
A- ja B-osien portaikkojen alla on umpinaisia tiloja, joissa ei kuitenkaan todettu rakennusajal-
le tyypillisiä muottilaudoituksia. Rakennusosien vesikatot on hiljattain uusittu ja ne ovat hy-
väkuntoiset.  Myös rakennuksen salaoja- ja hulevesijärjestelmä on uusittu.  
 
C-osa 
C-osassa sokkelielementtien eristetilan yläosassa olevassa mineraalivillassa todettiin mikro-
bivaurioita. Vaurioalueelta on merkittäviä ilmavuotoja liikuntasaliin ikkunoiden epätiiviistä 
liittymistä. Paine-eroseurannan mukaan rakennusosa ei kuitenkaan ollut merkittävästi alipai-
neinen. Sokkelien mikrobivauriot tulee korjata peruskorjauksen yhteydessä. Väliaikaisesti 
mikrobialtistumista voidaan vähentää ylipaineistamalla rakennus. 
 
Kellaritilassa oli tutkimusten aikana menossa kosteusvaurioiden kuivauksia. Tämän vuoksi ti-
loissa ei tehty tarkempia kosteusmittauksia. Kuivattavien alueiden ulkopuolella todettiin pin-
takosteudenosoittimella kuitenkin kohonneita kosteusarvoja, mikä viittaa siihen, että kui-
vaus-/korjausaluetta tulisi laajentaa.  
 
Vesikate on uusittu ja hyväkuntoinen. Liikuntasalin katossa on runsaasti ilmavuotoihin viit-
taavia jälkiä sekä paikallisia kosteusjälkiä. Yläpohjien eristeistä otetuissa materiaalinäytteissä 
ei kuitenkaan todettu mikrobivaurioita.  
 
C-osan tuloilmakanavassa teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet olivat lievästi koholla. Kui-
tulähteitä havaittiin myös liikuntasalin lattian ja näyttämön alla olevista paljaista mineraalivil-
loista, joista on suora ilmayhteys sisätiloihin. Jälkien perusteella yläpohjasta on todennäköi-
sesti ilmavuotoja liikuntasaliin, joiden mukana voi kulkeutua myös kuituja. Liikuntasalin suu-
ren korkeuden ja tilavuuden vuoksi ilmavuotoja ja kuitupitoisuuksia ei voitu todentaa. Ylä-
pohjan tiiviyttä on syytä tutkia tarkemmin ennen peruskorjausta. Tutkimukset vaativat nos-
timen tai telineet. Talviaikana tiiviyttä voidaan selvittää myös lämpökuvauksella. 
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8 Toimenpidesuositukset 

Tässä kappaleessa esitetään yhteenvetona tutkimuksissa esiin nousseet toimenpidesuosituk-
set kiireellisyysjärjestyksessä. Esitetyt korjaukset edellyttävät erillistä korjaussuunnittelua. 
Korjausten onnistumisen arvioimiseksi on suositeltavaa laatia seuranta- ja laadunvarmistus-
suunnitelma jo korjaustöiden suunnitteluvaiheessa, jotta voidaan varmistua korjaussuunni-
telman riittävästä laajuudesta ja korjaustenaikaisesta laadunvarmennuksesta. 
 
Hyväksi todettuja korjaustapoja sekä vaihtoehtoisten korjaustapojen etuja ja riskejä on koot-
tu kattavasti Ympäristöministeriön korjausoppaaseen (Ympäristöministeriö 2019).  
 
Tehtyjen tutkimusten perusteella suosittelemme seuraavia toimenpiteitä: 
 
Välittömästi tehtävät toimenpiteet: 

1. Toimenpiteet mikrobiepäpuhtauksille altistumisen pienentämiseksi tiloissa tulee 
aloittaa välittömästi: 

a. A- ja B-osien ikkunoissa, ulkoseinissä ja välipohjissa on mikrobivaurioita. Epä-
puhtauksien kulkeutumista vaurioalueilta sisäilmaan tulee vähentää raken-
nusosien alipaineisuutta vähentämällä. Koneellisen poistoilmanvaihdon alu-
eella korvausilman saantia tulee lisätä erillisen ilmanvaihtosuunnittelijan laa-
timan suunnitelman mukaan. A-osan putkikanaalin alipaineistusta tulee vä-
hentää. Ruokalassa ja iltapäiväkerhon tiloissa painesuhteita voidaan hallita 
tuloilmaa lisäämällä. 

b. Luokkatiloihin on suositeltavaa tuoda ilmanpuhdistimet ja riittävästä siivous-
tasosta tulee varmistua. 

c. C-osalla sokkelien mikrobivaurioista aiheutuvaa mikrobialtistumista voidaan 
vähentää ylipaineistamalla rakennus. 

2. Akuutit ulkoseinän kosteusvauriot A-osan tiloissa 128 ja 314 sekä B-osan tilassa 465 
tulee korjata: 

a. Räystäiden ja räystäskorujen mahdolliset vuodot tulee selvittää ja korjata 
3. Siivouskomeron 307 tukkeutunut viemäri tulee korjata. 

Peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet: 
4. Ikkunoiden uusiminen A- ja B-osilla: 

a. Vanhat kaksilasiset puuikkunat on suositeltavaa vaihtaa. Ikkunoiden vaihdon 
yhteydessä tilkevälieristeet ja apukarmit-/puutiilikiinnikkeet uusitaan. 

b. Vaurioituneiden ikkunoiden kunnostaminen ja ikkunaliittymien tiivistäminen 
ei ole suositeltavaa epävarman lopputuloksen vuoksi. 

5. Vaurioituneen lämmöneristeen poistaminen patterisyvennyksestä ja uusimien A- ja 
B-osilla 

a. Kuorimuuraus, lämmöneristeet ja bitumisivelyt puretaan ja asennetaan uusi 
kosteutta kestävä lämmöneriste. 

b. Vaihtoehtoisesti koko patterisyvennys muurataan eristeiden poiston jälkeen 
umpeen. 

c. Rakenteen tiivistäminen ei ole suositeltavaa epävarman lopputuloksen vuok-
si. 

6. Välipohjien uusiminen A ja B-osilla: 



 

 
Sirate Group Oy Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5 Nummen koulutalo 6832 
20900 Turku Kirkkotie 31 
Y-tunnus: 2496984-4 20540 Turku 80 / 83 

a. Alalaattapalkistojen täytöt on suositeltavaa poistaa. Vanha kansirakenne pu-
retaan ja palkkivälit puhdistetaan. Palkkivälit eristetään. Uusi kansirakenne 
tehdään puu- tai teräsbetonirakenteisena. 

b. Rakenteen tiivistäminen ei ole suositeltavaa epävarman lopputuloksen vuok-
si. 

7. B-osan ruokasalin maanvastaisen, orgaanista materiaalia sisältävän alapohjan uusi-
minen: 

a. Puulattia sekä vanha betonilaatta alustäyttöineen puretaan kokonaan ja ra-
kenne tehdään voimassa olevien määräysten ja ohjeiden mukaiseksi. Lattia-
rakenne lämmöneristetään alapuolelta. 

b. Vaihtoehtoisesti vanha puulattia, lämmöneristeet ja bitumisively puretaan 
maanvastaisen betonilaatan yläpintaan saakka. Vanhan kuivatun betonilaa-
tan pintaan tehdään höyrynsulkukäsittely ja laatan päälle asennetaan solu-
muovilämmöneriste sekä valetaan uusi pintabetonilaatta ja päällyste.  

c. Rakenteen tiivistäminen ei ole suositeltavaa epävarman lopputuloksen vuok-
si. 

8. A-osan luokan 101 alapohjan korjaus: 
a. Lattian kosteus on lievästi koholla palkkilinjan kohdalla. Muovimatto, liimat 

ja tasoitteet poistetaan. Tilalle asennetaan uusi tasoite ja vesihöyryä läpäise-
vä pinnoite. 

b. Vaihtoehtoisesti lattian kuivumista seurataan ja otetaan materiaalinäytteitä 
muovimaton kunnon arvioimiseksi. 

9. Yläpohjien korjaukset A- ja B-osalla: 
a. Yläpohjissa on orgaanista täyttömateriaalia, joka materiaalinäytteiden perus-

teella ei ollut yleisesti vaurioitunut. Peruskorjauksen muu laajuus huomioi-
den myös yläpohjarakenne on suositeltavaa uusia. Rakenteesta puretaan pa-
lopermanto tai muut yläpohjarakenteessa lämmöneristeiden päällä olevat 
materiaalit. Tämän jälkeen puretaan vanha lämmöneriste ja vanhat muotti-
laudoitukset. Alalaatan halkeamat tai muut reiät tiivistetään. 

b. Vaihtoehtoisesti vesikaton kuntoa seurataan ja huolehditaan riittävistä huol-
totoimenpiteistä, kuten kattokaivojen riittävän säännöllisestä puhdistuksesta 
sekä läpivientien kunnon tarkkailusta sekä tarvittavista korjauksista. 

10. Ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen A- ja B-osalla: 
a. Nykyisen poistoilmanvaihdon ulkoilmavirrat eivät ole riittäviä. Järjestelmä 

alipaineistaa rakennuksen, jolloin epäpuhtauksia siirtyy rakenteista sisäil-
maan. Poistoilmanvaihtojärjestelmä on suositeltavaa uusia koneelliseksi tulo- 
ja poistoilmanvaihdoksi. 

b. Vaihtoehtoisesti korvausilman saantia tulee lisätä huomattavasti nykyisestä. 
Samalla tulee varmistua, ettei korvausilma aiheuta tiloissa vetoa, mikä saat-
taa olla hankala toteuttaa. Mikäli vaurioituneet, epätiiviit ikkunat uusitaan, 
korvausilman määrä vähenee nykyisestä entisestään, mikä tulee huomioida 
korvausilman riittävyyden arvioinnissa. 

11. Kuitulähteiden poisto A- ja B-osalla: 
a. Kuitulähteitä ovat vanhat akustiikkalevyt sekä mahdollisesti koteloitujen ra-

kenteiden sisällä olevat paljaalla villalla päällystetyt vesiputket ja ilmanvaih-
tokanavat. Vanhat akustiikkalevyt on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yh-
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teydessä. Mikäli vanhoja vesiputkia ja ilmanvaihtokanavia jätetään, ne on 
suositeltavaa pinnoittaa. 

12. Sisäänkäyntien ympärysten kosteusvaurioiden korjaus A- ja B-osalla: 
a. Sisäänkäyntien 121, 164, 197 ja 188 ympäristöissä on kohonneita kosteuksia. 

Vauriot saattavat olla peräisin ennen salaojakorjauksia tulleesta maaperäkos-
teudesta. Betonirakeinteiden liittymät ulkoseinään tulee tarkastaa ja tiivis-
tää. Maalit ja tasoitteet kastuneilta alueilta tulee poistaa. Tarvittaessa raken-
ne kuivataan. Uuden pintamateriaalin valinnassa tulee huomioida rakentees-
sa oleva mahdollinen kosteusriski. 

13. Hormien läpivientien tiivistys A- ja B-osalla: 
a. Yläpohjan läpi on tehty useita läpivientejä IV-kanaville ja viemäriputkille. 

Kaikkien läpivientien tiiviys on suositeltavaa varmistaa systemaattisesti pe-
ruskorjauksen yhteydessä. 

14. Seinien halkeamien korjaus: 
a. Väliseinien halkeamat kartoitetaan systemaattisesti. Halkeamat tulee tiivis-

tää. 
15. C-osan kosteusvauriokorjaukset: 

a. Maanvastaisen seinän ja kastuneen alapohjan kuivaukset tulee saattaa lop-
puun.  

b. Maanvastaisen seinän vedeneristys on suositeltavaa uusia. 
16. C-osan sokkelien korjaus: 

a. Sokkelin yläosassa olevassa mineraalivillassa on mikrobivaurioita. Ensisijai-
sesti vaurioitunut villa tulee poistaa rakenteesta. Rakennetta on mahdotonta 
purkaa purkamatta koko ulkokuorta. Eriste saattaa olla mahdollista poistaa 
sokkelielementin alapuolelta kaivamalla elementin alaosa esiin. 

b. Vaihtoehtoisesti rakenneliittymät ja läpiviennit tiivistetään sisäpuolelta huo-
lellisesti. Hallitsemattomien ilmavuotojen estämiseksi koko sisäkuorimuurin 
sisäpinta tulee käsitellä. Tiivistyskorjauksen onnistumien tulee todentaa 
merkkianetutkimuksin. Riskeinä korjaustavassa on vaurioituneen materiaalin 
jääminen rakenteeseen ja ilmatiiviyden säilyminen koko suunnitellun käyt-
töiän ajan. 

17. C-osan yläpohjan tiiviyden varmistaminen: 
a. Yläpohjassa havaittujen jälkien perusteella yläpohjasta on todennäköisesti 

ilmavuotoja liikuntasaliin. Yläpohjan tiiviyttä on syytä tutkia tarkemmin en-
nen peruskorjausta. Tutkimukset vaativat nostimen tai telineet. Talviaikana 
tiiviyttä voidaan selvittää myös lämpökuvauksella.  

18. C-osan kuitulähteiden poisto: 
a. C-osan tuloilmakanavassa teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet olivat lie-

västi koholla. Kanaviston kuitulähteet tulee poistaa. Kuitulähteitä havaittiin 
myös liikuntasalin lattian ja näyttämön alla olevista paljaista mineraalivillois-
ta, joista on suora ilmayhteys sisätiloihin. Näyttämön alla olevat paljaat mi-
neraalivillalevyt tulee joko uusia pinnoitetuilla levyillä tai pinnoittaa olemassa 
olevat levyt. Liikuntasalin alla olevasta villatilasta kuitujen leviäminen liikun-
tasaliin voidaan estää esimerkiksi lattianrajassa olevien tuuletusaukkoihin 
asennettavilla suodattimilla. 
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LIITE 1 
NÄYTTEENOTTOPAIKAT 

  



timo.murtoniemi
Tekstiruutu
Rx = rakenneavaus/materiaalinäyteKx = teollisten mineraalikuidut, 2 vko laskeumaKkx = teolliset mineraalikuidut, tuloilmakanavaPE = paine-eroseurantaUS = ulkoseinäAP = alapohjaVP = välipohjaYP = yläpohjapintaos. = pintakosteuden osoitin

timo.murtoniemi
Nosto
001, R2 US/MVS - tiili- bitumi - betoni

timo.murtoniemi
Nosto
001, R3 AP- betoni 120- täyttömaa +280

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Nosto
520, pintaos. koholla, lattia

timo.murtoniemi
Nosto
525, pintaos. koholla, lattia ja seinän yläosa

timo.murtoniemi
Suorakulmio

timo.murtoniemi
Nosto
Maanvastainen alapohja

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Nosto
505, pintaos. koholla, lattia



timo.murtoniemi
Nosto
101, R37 AP- muovimatto- betoni 65- eps 450- betoni (ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
189K1

timo.murtoniemi
Nosto
151K2

timo.murtoniemi
Nosto
101K3

timo.murtoniemi
Nosto
189Kk1

timo.murtoniemi
Tekstiruutu
Rx = rakenneavaus/materiaalinäyteKx = teollisten mineraalikuidut, 2 vko laskeumaKkx = teolliset mineraalikuidut, tuloilmakanavaPE = paine-eroseurantaUS = ulkoseinäAP = alapohjaVP = välipohjaYP = yläpohja

timo.murtoniemi
Nosto
PE36602-ulkoilma

timo.murtoniemi
Nosto
PE61189-ulkoilma

timo.murtoniemi
Nosto
PE29101-ulkoilma

timo.murtoniemi
Nosto
PE34116-kanaali

timo.murtoniemi
Nosto
101, R36 AP- muovimatto- betonipalkki(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
101, R39 MVS- tasoite 30- tiili 200- bitumi 5- betoni  +50(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
101, R40 Ikkuna- Kuten R26 [M1]

timo.murtoniemi
Nosto
101, R38 Ikkuna- Kuten R26  [M2]

timo.murtoniemi
Nosto
104, R31 US- tasoite 30- tiili 130- bitumi 5- betoni  +25(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
104, R35 US yläviistoon- tasoite- betoni 300- tiili 50(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
104, R32 US- tasoite 30- tiili 400(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
104, R33 US- tasoite 20- tiili 180(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
104, R34 US- tasoite- tiili 350(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
101, R41 Portaan alustila- betoni  90- ilmatila (ylipaineinen)

timo.murtoniemi
Nosto
108, R42 Portaan alustila- betoni  140- ilmatila (alipaineinen)

timo.murtoniemi
Nosto
105, R30 Portaan alustila- betoni  90- ilmatila (alipaineinen)

timo.murtoniemi
Nosto
116, R29 AP- muovimatto- betoni 170- eps 200- teräslevy- huoltotunneli

timo.murtoniemi
Nosto
116, R28 Kuilu- tasoite 30- tiili 330- betoni 80- ilmatila n.1000(voimakkaan alipaineinen)

timo.murtoniemi
Nosto
117, R25 MVS- tasoite 20- tiili 130- bitumi 5- betoni  +130(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
117, R27 Ikkuna- Kuten R26 [M3]

timo.murtoniemi
Nosto
117, R26 Ikkuna- puukarmi- pellavarive [M4]

timo.murtoniemi
Nosto
103, R44 US- tasoite 30- korkki [M5]- bitumi - betoni  +100(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
122, R10 Portaan alustila- betoni  75- ilmatila (ylipaineinen)

timo.murtoniemi
Nosto
120, R24 Portaan alustila- betoni  80- ilmatila (alipaineinen)

timo.murtoniemi
Nosto
189, R13 AP- muovimatto- lastulevy 25- kvartsivinyylilaatta- lauta 45- purueriste 240 [M55]- bitumisively- betoni 50- hiekka täyttö +300

timo.murtoniemi
Nosto
189, R17 AP- muovimatto- lastulevy 25 [M56]- kvartsivinyylilaatta- betoni 80- muovi- täyttö sora 140

timo.murtoniemi
Nosto
189, R15 AP- Kuten R13 [M57]

timo.murtoniemi
Nosto
195, R16 Portaan alustila- tasoite- tiili- ilmatila (ylipaineinen)

timo.murtoniemi
Nosto
163, R14 Portaan alustila- tasoite- tiili- ilmatila

timo.murtoniemi
Nosto
R11 Tunnelin katto- betoni  50- purueriste

timo.murtoniemi
Nosto
151, R18 VP- muovimatto- betoni 35- EPS 50- betoni 70- ilmaväli 40- lauta 25- ilmaväli 175- betoni 50- kellari

timo.murtoniemi
Nosto
152, R12 US- tasoite- betoni- tiili (ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
602, R49 US, sokkeli- betoni 110- min. villa 240- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
605, R48 US, sokkeli- betoni 140- min. villa 210 [M58]- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
603, R4 US, sokkeli- betoni 140- min. villa 210 [M59]- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
602, R5 US, sokkeli- betoni 140- min. villa 100 [M60]- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
602, R6 US- rappaus 30- tiili 130- min. villa [M61](ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
602, R7 US- rappaus 30- tiili 130- min. villa [M62](ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
604, R50 VP- parketti + lastulevy 30- ilmaväli 135- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
605, R47 US, sokkeli- sokkelielementti (H=700)- EPS- osittainen pikisively- betoni(ei läpiporausta)(täyttömaa soraa)

timo.murtoniemi
Nosto
129, R21 AP- muovimatto- betoni 100- lauta 25- ilmaväli 225- betoni 80- ilmatila

timo.murtoniemi
Nosto
130, R23 AP- muovimatto- tasoite- lastulevy- ilmaväli 330- betoni 90- ilmaväli 200- täyttömaa

timo.murtoniemi
Nosto
132, R19 AP- muovimatto- betoni 140- lauta 25- ilmaväli 255- betoni 100- täyttömaa

timo.murtoniemi
Nosto
122, R9 AP- betoni 130- lauta 25- ilmaväli 400- täyttömaa

timo.murtoniemi
Nosto
122, R8 US- tasoite 30- korkki [M65]- bitumi- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
122, R46 US- tasoite 20- tiili 150- koksikuona 40- bitumi- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
116, R43 AP- betoni 100- EPS 100- täyttömaa +400 (PE: +20,8Pa)

timo.murtoniemi
Nosto
605, R45 AP- betoni 240- lauta 20 (osia EPS)- täyttömaa

timo.murtoniemi
Nosto
134, R20 VP (ylös, vesijäljen kohdalta)- betoni 30 - EPS 110- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
130, R22 VP (ylös)- betoni 70 - EPS 250- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
PR1

timo.murtoniemi
Nosto
PR2

timo.murtoniemi
Nosto
V1

timo.murtoniemi
Nosto
V2

timo.murtoniemi
Nosto
V3

timo.murtoniemi
Nosto
V4

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Nosto
101, pintaos. koholla, lattia

timo.murtoniemi
Nosto
121, pintaos. koholla, seinän alaosa

timo.murtoniemi
Nosto
128, pintaos. koholla, seinän alaosa

timo.murtoniemi
Nosto
164, 197, pintaos. koholla, seinän alaosa

timo.murtoniemi
Viiva    

timo.murtoniemi
Nosto
188, pintaos. koholla, seinän alaosa

timo.murtoniemi
Tekstiruutu
PRx = porareikämittausVx = viiltomittauspintaos = pintakosteuden osoitin

timo.murtoniemi
Nosto
505, R1 US/MVS (ulkoa)- sokkelielementti (H=1000)- EPS- osittainen pikisively- betoni(ei läpiporausta)(täyttömaa savea)

timo.murtoniemi
Nosto
101IM1

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Nosto
189, pintaos. koholla, lattia



timo.murtoniemi
Nosto
284K4

timo.murtoniemi
Nosto
251K5

timo.murtoniemi
Nosto
205K6

timo.murtoniemi
Tekstiruutu
Rx = rakenneavaus/materiaalinäyteKx = teollisten mineraalikuidut, 2 vko laskeumaKkx = teolliset mineraalikuidut, tuloilmakanavaPE = paine-eroseurantaUS = ulkoseinäAP = alapohjaVP = välipohjaYP = yläpohja

timo.murtoniemi
Nosto
PE40205-ulkoilma

timo.murtoniemi
Nosto
PE02284-ulkoilma

timo.murtoniemi
Nosto
202, R77 US- tasoite 30- betoni  +370(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
201, R76 US- tasoite 30- tiili 140- koksikuona 40- tiili 30(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
201, R75 US- tasoite 30- tiili 140- koksikuona 40- tiili 30(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
205, R73 Ikkuna- Kuten R26 [M6]

timo.murtoniemi
Nosto
201, R74 VP- muovimatto - lauta 60- ilmaväli 50- eriste 100 [M7](ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
205, R71 Ikkuna- Kuten R26  [M8]

timo.murtoniemi
Nosto
207, R80 US- tasoite 30- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
218, R54 Ikkuna- Kuten R26  [M9]

timo.murtoniemi
Nosto
218, R55 Ikkuna- Kuten R26 [M10]

timo.murtoniemi
Nosto
211, R69 VP- muovimatto- tasoite 15- linoleum matto [M11]- lauta 35- eristetila 420 [M12]- betoni

timo.murtoniemi
Nosto
211, R68 US- betoni- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
211, R70 Ikkuna- Kuten R26 [M13]

timo.murtoniemi
Nosto
251, R66 VP/AP- muovimatto- lauta 50- mineraalivilla 50- kutteripuru 450 [M14]- betoni

timo.murtoniemi
Nosto
251, R64 Ikkuna- puukarmi 50- pellavarive, lasivilla [M15] 150- tiili

timo.murtoniemi
Nosto
251, R65 US/ikkunapenkki- betoni- puukuitulevy [M16](ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
251, R64 US/ikkunapenkki- betoni- puukuitulevy [M17](ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
251, R63 US- tasoite 20- tiili 90- puukuitulevy 12- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
250, R57 US- tasoite 30- korkki 40 [M18]- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
250, R56 US- tasoite 20- tiili 100- puukuitulevy 25 [M19]- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
207, R79 VP- hovilaatta- tasoite- lauta - eristetila [M22]- betoni

timo.murtoniemi
Nosto
207, R78 US- tasoite 30- tiili 140- koksikuona 50 [M20]- tiili 30(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
212, R67 US- tasoite 30- tiili 140- koksikuona 50 [M21]- tiili 30(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
283, R60 VP- muovimatto- lauta- kutteripuru  [M52]- betoni

timo.murtoniemi
Nosto
283, R58 US- tasoite 30- tiili 140- koksikuona 50- tiili 30(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
283, R59 US- tasoite- tiili - puukuitulevy [M53]- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
284, R62 US alaviistoon- tasoite- tiili- betoni- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
284, R61 US - tasoite- tiili- kevytbetoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
205, R72 VP- akustiikkalevy 50- betonilaatta(tummentuman kohdalla sähköputki, ei johtoa)

timo.murtoniemi
Nosto
218, R53 US- tasoite- tiili +320 (ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
217, R52 Näyttämö- betoni 320- lauta 25- ilmatila (orgaanista jätettä, alipaineinen)

timo.murtoniemi
Nosto
216, R51 Näyttämö- puu 80- ilmatila 110- puu- ilmatila (alipaineinen)

ville.norri
Nosto
MA1 (R75)- Merkittävät ilmavuodot VP/US liittymästä

ville.norri
Nosto
MA2 (R74)- Merkittävät ilmavuodot VP/US liittymästä, myös tilaan 101

ville.norri
Nosto
MA3 (R66)- Merkittävät ilmavuodot väliseinän juuresta

ville.norri
Nosto
MA4 (R66)- Merkittävät ilmavuodot ikkunapenkin ja US-liittymästä, sekä patteriputkien juuresta

timo.murtoniemi
Nosto
208IM2

timo.murtoniemi
Nosto
275IM5



timo.murtoniemi
Nosto
369K7

timo.murtoniemi
Nosto
312K8

timo.murtoniemi
Nosto
602Kk3

timo.murtoniemi
Tekstiruutu
Rx = rakenneavaus/materiaalinäyteKx = teollisten mineraalikuidut, 2 vko laskeumaKkx = teolliset mineraalikuidut, tuloilmakanavaPE = paine-eroseurantaUS = ulkoseinäAP = alapohjaVP = välipohjaYP = yläpohja

timo.murtoniemi
Nosto
PE48369-ulkoilma

timo.murtoniemi
Nosto
PE38312-ulkoilma

timo.murtoniemi
Nosto
308, R102 Ikkuna- Kuten R26 [M23]

timo.murtoniemi
Nosto
308, R104 US- tasoite 30- tiili 140- koksikuona 50 [M24]- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
308, R103 VP- muovimatto- tasoite- lauta - eristetila (orgaaninen)[M25]- betoni

timo.murtoniemi
Nosto
350, R83 US- tasoite 25- korkki 35 [M26]- bitumi- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
360, R96 Ikkuna- Kuten R26 [M28]

timo.murtoniemi
Nosto
360, R97 US ikkunapenkin läpi- betoni 20- puukuitulevy 12 [M27]* voimakas PAH-haju

timo.murtoniemi
Nosto
365, R95 VP parvekkeen oven edusta- muovimatto- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
365, R94 US oven pieli- tasoite 30- tiili 130- puu 50 (puutiili/apukarmi)- tiili (ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
369, R90 VP- lautalattia 45 - eristetila [M39](kutteripuru) 390- betoni

timo.murtoniemi
Nosto
369, R89 US (VP:n sisältä)- betoni 200 - korkki 30 [M40]- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
369, R93 Ikkuna (alas)- puukarmi- tiili (ei eristettä)

timo.murtoniemi
Nosto
369, R91 Ikkuna (sivu)- Kuten R26  [M41]

timo.murtoniemi
Nosto
369, R92 US (yläosa, viistoon)- tasoite- betoni - tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
371, R86 Ikkuna (sivu)- Kuten R26 [M45] 

timo.murtoniemi
Nosto
371, R87 VP- muovimatto- lastulevy 16- lauta 30- eristetila [M44](kutteripuru, laasti) 80- betoni

timo.murtoniemi
Nosto
371, R85 US (viistoon alas)- tasoite 30- tiili- betoni tai sauma- tiili- puukuitulevy [M43](ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
371, R84 US  - tasoite- tiili- puukuitulevy [M42]- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
367, R88 VP- betoni 90- tervapaperi - koksikuona 80- puru 330 [M54]- betoni

timo.murtoniemi
Nosto
602, R81 YP - villa 150 [M63]- muovi- betoni (ontelolaatta)(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
602, R82 YP - villa 150 [M64]- muovi- betoni (ontelolaatta)(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
322, R106 VP (alakatto)tarkastusluukku- IV-kanavien läpivienti avoin.VP-eristeet näkyvissä

timo.murtoniemi
Nosto
321, R105 alakatto- kipsilevy- avoin tilaan 321, ylipaineinen

timo.murtoniemi
Nosto
324, R99 US- tasoite 20- tiili +150(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
324, R100 US- tasoite 20- tiili +200(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
324, R101 VP- muovimatto- lastulevy 15- lauta 50- eristetila 250 (orgaaninen) [M66]

timo.murtoniemi
Nosto
324, R98 Ikkuna- Kuten R26 [M67]

ville.norri
Nosto
Homeen hajua  lattian rajasta

ville.norri
Nosto
Homeen hajua ulkoseinän rakenneavauksesta

ville.norri
Nosto
Käyttäjät havainneet tilassa homeenhajua

ville.norri
Nosto
MA6 (R125)- Vähäisiä ilmavuotoja katon läpivienneistä (valaisimien kannakkeet)

timo.murtoniemi
Monikulmio

timo.murtoniemi
Nosto
314, pintaos. koholla, seinän yläosa

timo.murtoniemi
Nosto
372IM6-7

timo.murtoniemi
Nosto
312IM3



timo.murtoniemi
Nosto
PE57467-ulkoilma

timo.murtoniemi
Nosto
PE 50 456- ullakko

timo.murtoniemi
Nosto
474K9

timo.murtoniemi
Nosto
456K10

timo.murtoniemi
Nosto
456Kk14

timo.murtoniemi
Tekstiruutu
Rx = rakenneavaus/materiaalinäyteKx = teollisten mineraalikuidut, 2 vko laskeumaKkx = teolliset mineraalikuidut, tuloilmakanavaPE = paine-eroseurantaUS = ulkoseinäAP = alapohjaVP = välipohjaYP = yläpohja

timo.murtoniemi
Nosto
456, R107 YP (kosteusjälki)- kipsilevy 12- mineraalivilla 50 [M29]- höyrynsulku- kipsilevy 12- lauta 25- tuulensuojalevy 12- ilmaväli 13- puu 100- mineraalivilla  [M30]- ilmaväli +300(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
454, R122 YP (kattoikkuna)- kipsilevy 12- mineraalivilla 50 - höyrynsulku- kipsilevy 12- lauta 25- mineraalivilla  [M32] 180- vesikate(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
453, R123 VP- muovimatto- betoni 80- bitumi 5- betoni 65- korkki 50 [M31]- betoni +65(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
306, R126 YP - mineraalivilla 100- lauta 18- ilmaväli 100- eristetila 320 [M33] (olki, puru, turve, koksikuona)- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
308, R124 YP - lauta 30- eristetila 450 [M34] (olki, puru, turve, koksikuona)- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
301, R125 YP - lauta 30- eristetila 410 [M35] (olki, puru, turve, koksikuona)- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
218, R127 YP - mineraalivilla 100- eristetila 420 [M36] (olki, puru, turve, koksikuona)- lauta/puu(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
474, R111 US- tasoite 15- tiili 85- puukuitulevy 12 [M37]- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
474, R114 US ikkunoiden väli- tasoite 15- tiili +355(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
474, R116 US ikkunan sivu- tasoite 15- tiili +355(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
474, R112 US Kuormantasauspalkki- betoni 80- tiili 90- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
474, R113 US Viistoon Kuormantasauspalkki- betoni 80- tiili 90- betoni(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
474, R115 US ikkunoiden yläpuoli (kohtisuoraan ylös)- tasoite 35- tiili +360(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
474, R109 US ikkunoiden yläpuoli (vinoon ulos)- tasoite / karmi- pellavarive- tiili (ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
474, R117 Ikkuna- Kuten R26 [M38]

timo.murtoniemi
Nosto
474, R118 YP (yläkautta)- betoni 80- bitumipahvi- koksikuona yms 120- kutterilastu 200 [M46](ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
473, R110 YP (yläkautta)- betoni 80- bitumipahvi- koksikuona yms 120- kutterilastu 200 [M47](ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
468, R121 YP (yläkautta)- betoni 40- bitumipahvi- koksikuona yms 70- kutterilastu 270 [M48](ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
475, R119 YP porrashuone- tasoite 30- korkkieriste 40 [M49]- betoni 90

timo.murtoniemi
Nosto
471, R108 US- tasoite- tiili- puukuitulevy [M50]- tiili(ei läpiporausta)

timo.murtoniemi
Nosto
468, R120 VP- muovimatto- lauta- eristetila [M51](kutterilastu)(ei läpiporausta)

ville.norri
Nosto
MA5 (R118)- Vähäisiä ilmavuotoja katon läpivienneistä (valaisimien kannakkeet) sekä näkyvistä halkeamista

timo.murtoniemi
Nosto
218Kk2

timo.murtoniemi
Nosto
456IM8

timo.murtoniemi
Nosto
466IM4

timo.murtoniemi
Monikulmio

ville.norri
Nosto
465, pintaos. koholla seinän ylä- ja keskiosa
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PC-pohja: Pessi, 2020 x

TESTAUSSELOSTE, materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 8/2016

Tilaaja: Sirate Group Oy Selosteen sisältö: 
Kutterintie 5, 20900 Turku

Laskutus: sama, verkkolasku
Toimitusos.: timo.murtoniemi@sirategroup.fi

Näytetiedot:
Kohde: Nummen koulutalo Näytteenottopvm: 2.-5.6.2020
Näytteenottaja: Pekka Kallioniemi, Ville Norri Vastaanottopvm: 5.6.2020

Näytekoodit kuvaus (materiaali) Lab. tunniste
Näyte M1. BL1000
Näyte M2. BM1
Näyte M3. BM2
Näyte M4. BM3
Näyte M5. BM4
Näyte M6. BM5
Näyte M7. BM6
Näyte M8. BM7
Näyte M9. BM8
Näyte M10. BM9

Näyte M11. BM10
Näyte M12. BM11
Näyte M13. BM12
Näyte M14. BM13
Näyte M15. BM14
Näyte M16. BM15
Näyte M17. BM16
Näyte M18. BM17
Näyte M19. BM18
Näyte M20. BM19

32 kpl
suoraviljely, Valvira 
8/2016

218, ikkuna (rive)

101, ikkuna (rive)
117, ikkuna (rive)

211, välipohja (kangaspohjainen matto)

251, ulkoseinä (puukuitulevy)
250, ulkoseinä (korkki)

207, patterisyvennys, US (koksikuona)

211, välipohja (orgaaninen eriste)
211, ikkuna (rive)
251, alapohja (orgaaninen eriste)

250, ulkoseinä (puukuitulevy)

251, ikkuna (lasivilla, pellavarive)
251, ulkoseinä (puukuitulevy)

101, ikkuna (rive)

117, ikkuna (rive)

218, ikkuna (rive)

103, aula, patterisyvennys (korkki)
201, ikkuna (rive)
201, välipohja (orgaaninen eriste)
205, ikkuna (rive)
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Näyte M21. BM20
Näyte M22. BM21
Näyte M23. BM22
Näyte M24. BM23
Näyte M25. BM24
Näyte M26. BM25
Näyte M27. BM26
Näyte M28. BM27
Näyte M29. BM28
Näyte M30. BM29

Näyte M31. BM30
Näyte M32. BM31

Analyysi:

Viljely: 8.6.2020 / Anna Puisto
Analysointi: 

456, välipohja (korkki)
454, yläpohja (mineraalivilla)

456, yläpohja (mineraalivilla)

207, välipohja (orgaaninen eriste)
308, ikkuna (rive)
308, patterisyvennys, US (koksikuona)

456, yläpohja (mineraalivilla)

308, välipohja (orgaaninen eriste)

360, ikkuna (rive)

350, US (korkki)
360, patterisyvennys, US (puukuitulevy)

212, patterisyvennys, US (koksikuona)

Laboratorion huomioita
Osa näytteistä (2.6. otetut) on viljelty > 5 vrk näytteenoton jälkeen. Kuivan näytteen viljely suositellaan
tehtäväksi viimeistään viiden päivän sisällä näytteenotosta (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje,
Valvira). Näytteet on säilytetty jääkaapissa saapumisesta viljelyyn asti.

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), semikvantitatiivinen määritys

Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta. Mikrobien viljelyyn perustuvana menetelmä selvittää
vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Analyysi sisältää viljelyyn perustuvan
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion. 
Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *.
Menetelmän tarkempi kuvaus sekä tulkinnan perusteet ovat liitteessä. 

Materiaalinäytteen suoraviljely. Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV ja
Asumisterveysasetuksen 20 § (8/2016) mukainen menetelmä.

Sirkku Häkkilä, Kirsi Mäkiranta, Marika Viljanen
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:

Näyte M1. 101, ikkuna (rive) BL1000
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Acremonium * +++

Aspergillus fumigatus * +
Geotrichum +
Penicillium +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Acremonium * ++

Aspergillus versicolor * +
Geotrichum +
Penicillium +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus ryhmä Restricti * ++

Acremonium * +
Aspergillus fumigatus * +
Aspergillus sp. +
Aspergillus versicolor * +
Cladosporium +
Penicillium +

         Hiivasienet  +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 
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Näyte M2. 101, ikkuna (rive) BM1
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +++ ylikasvu
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Acremonium * + 2 kpl

Aspergillus niger ryhmä +
Aureobasidium +
Penicillium +

         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus ryhmä Restricti * + 1 kpl

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näyte M3. 117, ikkuna (rive) BM2
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +++ ylikasvu
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
         Hiivasienet  +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä, eikä lajistossa havaittu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Näytteessä esiintynyt muiden bakteerien ylikasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai 
havaittavuutta.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Näytteessä esiintynyt muiden bakteerien ylikasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai 
havaittavuutta.
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Näyte M4. 117, ikkuna (rive) BM3
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +++ ylikasvu
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Chaetomium * + 1 kpl

Chaetomium * (Botryotrichum-muoto) + 1 kpl
Paecilomyces * + 1 kpl
Penicillium +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Acremonium * + 1 kpl

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näyte M5. 103, aula, patterisyvennys (korkki) BM4
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Usean indikaattorin esiintyminen yksittäisinä pesäkkeinä saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen
näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon.

Näytteessä esiintynyt muiden bakteerien ylikasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai 
havaittavuutta.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
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Näyte M6. 201, ikkuna (rive) BM5
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++ ylikasvu
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium +++

Aureobasidium ++
Phoma * ++
Ulocladium * ++

         Hiivasienet  +++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium +++

Acremonium * ++
Aureobasidium ++

         Hiivasienet  +++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Ulocladium * +
         Hiivasienet  +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näyte M7. 201, välipohja (orgaaninen eriste) BM6
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++++
         Aktinomykeetit * + 1 kpl
         Muut bakteerit ++++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.

 Näytteessä esiintynyt muiden bakteerien ylikasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai 
havaittavuutta.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Erittäin runsas muiden bakteerien kasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai
havaittavuutta.
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Näyte M8. 205, ikkuna (rive) BM7
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++ ylikasvu
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium ++

Phoma * ++
Alternaria +
Aureobasidium +
Cladosporium +
Ulocladium * +

         Hiivasienet  +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aureobasidium +
Cladosporium +
Ulocladium * +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Cladosporium +++

Penicillium +++
Aspergillus niger ryhmä +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 

Näytteessä esiintynyt muiden bakteerien ylikasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai 
havaittavuutta.
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Näyte M9. 218, ikkuna (rive) BM8
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Acremonium * + 1 kpl

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Ulocladium * + 1 kpl
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus ryhmä Restricti * + 1 kpl

Penicillium +
Phoma * + 1 kpl

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M10. 218, ikkuna (rive) BM9
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Aspergillus ryhmä Usti * +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Aspergillus ryhmä Usti * +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Erittäin runsas muiden bakteerien kasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai
havaittavuutta. Usean indikaattorin esiintyminen yksittäisinä pesäkkeinä saattaa viitata itiöiden
kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon.

Näytteessä esiintynyt erittäin runsas muiden bakteerien kasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua 
ja/tai havaittavuutta. Vallitseva suku Penicillium  on saattanut estää muiden sienten itiöiden itämistä 
kasvatusalustalla. 

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 
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Näyte M11. 211, välipohja (kangaspohjainen matto) BM10
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Aspergillus ryhmä Usti * +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Acremonium * + 1 kpl
         Hiivasienet  +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M12. 211, välipohja (orgaaninen eriste) BM11
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * + 1 kpl
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä sekä aktinomykeettejä, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon
viittaavia mikrobeja. 
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Näyte M13. 211, ikkuna (rive) BM12
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +++ ylikasvu
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Exophiala * +++

Aureobasidium ++
Chaetomium * (Botryotrichum-muoto) +
Penicillium +
Phoma * +
Ulocladium * +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Aureobasidium ++++

Exophiala * ++
Penicillium ++
Aspergillus niger ryhmä +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Exophiala * ++

Penicillium ++
Phoma * ++
Cladosporium +
Mucor +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näyte M14. 251, alapohja (orgaaninen eriste) BM13
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Cladosporium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
aktinomykeettejä ja erittäin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon
viittaavaa sienilajistoa.

Näytteessä esiintynyt muiden bakteerien ylikasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai 
havaittavuutta.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 
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Näyte M15. 251, ikkuna (lasivilla, pellavarive) BM14
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++ ylikasvu
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium ++

Ulocladium * ++
Aureobasidium +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Exophiala * +++

Penicillium ++
Ulocladium * ++
Aureobasidium +

         Hiivasienet  +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Ulocladium * ++
Cladosporium +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näyte M16. 251, ulkoseinä (puukuitulevy) BM15
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aspergillus ryhmä Usti * + 1 kpl
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
aktinomykeettejä ja runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 

Näytteessä esiintynyt muiden bakteerien ylikasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai 
havaittavuutta.
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Näyte M17. 251, ulkoseinä (puukuitulevy) BM16
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 7 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aspergillus ryhmä Usti * + 1 kpl
Engyodontium * + 1 kpl

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolor * + 1 kpl

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Engyodontium * + 2 kpl

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M18. 250, ulkoseinä (korkki) BM17
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 14 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus ryhmä Usti * + 1 kpl

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
Usean indikaattorin esiintyminen yksittäisinä pesäkkeinä saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen
näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon.
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Näyte M19. 250, ulkoseinä (puukuitulevy) BM18
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 11 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M20. 207, patterisyvennys, US (koksikuona) BM19
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Lisäksi havaittiin pieniä määriä
kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. 

Vallitseva suku Penicillium  on saattanut estää muiden sienten itiöiden itämistä kasvatusalustalla. 



14/25
Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016

Nummenkoulu_Valmat_SIRATE_020620.xlsb

Näyte M21. 212, patterisyvennys, US (koksikuona) BM20
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näyte M22. 207, välipohja (orgaaninen eriste) BM21
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * + 1 kpl
         Muut bakteerit +++ ylikasvu
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus ryhmä Usti * + 2 kpl

Paecilomyces variotii * + 3 kpl
Penicillium +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolor * + 2 kpl

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus ryhmä Usti * + 1 kpl

Paecilomyces variotii * + 1 kpl
Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näytteessä esiintynyt muiden bakteerien ylikasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai 
havaittavuutta.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. 

Vallitseva suku Penicillium  on saattanut estää muiden sienten itiöiden itämistä kasvatusalustalla. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Usean indikaattorin esiintyminen yksittäisinä pesäkkeinä saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen
näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon.
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Näyte M23. 308, ikkuna (rive) BM22
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus fumigatus * + 1 kpl

Aspergillus sp. +
Penicillium +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus fumigatus * + 2 kpl

Aspergillus sp. +
Exophiala * + 2 kpl
Penicillium +

         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus fumigatus * + 1 kpl

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M24. 308, patterisyvennys, US (koksikuona) BM23
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit ++ ylikasvu
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Engyodontium * + 3 kpl

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Engyodontium * + 1 kpl
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti
kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä. Näytteessä havaittiin lisäksi pieniä määriä kosteusvaurioon
viittaavaa sienilajistoa.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Usean indikaattorin esiintyminen yksittäisinä pesäkkeinä saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen
näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon.
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Näyte M25. 308, välipohja (orgaaninen eriste) BM24
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium +++

Ulocladium * +++
Aspergillus ryhmä Usti * +
Aspergillus sp. +
Chaetomium * (Botryotrichum-muoto) +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Ulocladium * ++++

Penicillium +++
Chaetomium * (Botryotrichum-muoto) ++
Aspergillus sp. +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium +++

Ulocladium * +++

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näyte M26. 350, US (korkki) BM25
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus ryhmä Restricti * +++

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.

Näytteessä esiintynyt erittäin runsas muiden bakteerien kasvu on saattanut heikentää aktinomykeettien kasvua 
ja/tai havaittavuutta.
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Näyte M27. 360, patterisyvennys, US (puukuitulevy) BM26
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++
         Homesienet Aureobasidium +

Cladosporium +
Engyodontium * + 3 kpl
Penicillium +
Sporothrix +

         Hiivasienet  +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus sp. +

Cladosporium +
Engyodontium * + 1 kpl
Penicillium +
Sporothrix +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus sp. +

Cladosporium +
Penicillium +
Sporothrix +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.  
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Näyte M28. 360, ikkuna (rive) BM27
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Aureobasidium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Cladosporium +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näyte M29. 456, yläpohja (mineraalivilla) BM28
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 2 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Cladosporium +
Sporothrix +
Verticillium +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Exophiala * +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Cladosporium +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti 
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Lisäksi havaittiin
pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. 

Vallitseva suku Penicillium  on saattanut estää muiden sienten itiöiden itämistä kasvatusalustalla. 
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Näyte M30. 456, yläpohja (mineraalivilla) BM29
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium ++

Acremonium * +
Phoma * +
Ulocladium * +

         Hiivasienet Sporobolomyces * +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium ++

Exophiala * +
Phoma * +

         Hiivasienet  +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Phoma * + 1 kpl
         Hiivasienet Sporobolomyces * + 7 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.
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Näyte M31. 456, välipohja (korkki) BM30
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Phoma * + 1 kpl
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  –
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M32. 454, yläpohja (mineraalivilla) BM31
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Exophiala * ++

Aureobasidium +
         Hiivasienet Sporobolomyces * +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Exophiala * ++

Acremonium * +
Aspergillus fumigatus * +
Penicillium +

         Hiivasienet Sporobolomyces * ++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium +
         Hiivasienet Sporobolomyces * ++ 20 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti 
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
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Yhteenveto tuloksista

Näyte  Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Näyte M1. BL1000

Näyte M2. BM1

Näyte M3. BM2

Näyte M4. BM3

Näyte M5. BM4

Näyte M6. BM5

Näyte M7. BM6

Näyte M8. BM7

Näyte M9. BM8

Näyte M10. BM9

Näyte M11. BM10

Näyte M12. BM11

Näyte M13. BM12

Näyte M14. BM13

Näyte M15. BM14

Näyte M16. BM15

Näyte M17. BM16

Näyte M18. BM17

Näyte M19. BM18

Näyte M20. BM19

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Lausunto

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 
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Näyte M21. BM20

Näyte M22. BM21

Näyte M23. BM22

Näyte M24. BM23

Näyte M25. BM24

Näyte M26. BM25

Näyte M27. BM26

Näyte M28. BM27

Näyte M29. BM28

Näyte M30. BM29

Näyte M31. BM30

Näyte M32. BM31

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan
pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valvira,
2016).

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja
ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n
asetus 545/2015)

Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen
osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa
puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016).

Rajaus: 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat
ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai
maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää
esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.

Näytekokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa osoittanut näyte / näytteitä. 
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FM, projektitutkija

Huomioitavaa

Turussa 25.6.2020

Kirsi Mäkiranta Sirkku Häkkilä
FM, rakennusterveysasiantuntija, projektitutkija

Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. 
Suoraviljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. 



24/25
Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016

Nummenkoulu_Valmat_SIRATE_020620.xlsb
Liiteosa

RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYY-
SISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTA-
PERIAATTEET 
MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktino-
bakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus; semi-
kvantitatiivinen määrittäminen.  
Analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuk-
sen soveltamisohjeeseen (Valviran ohje 8/2016). Menetelmä on 
laboratorion akkreditoidussa pätevyysalueessa ja kuuluu Eviran 
hyväksynnän piiriin asumisterveystutkimuksena. Lausunto ei 
kuulu akkreditoinnin piiriin.  
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmässä osa-
näyte viljellään suoraan kasvualustoille. Menetelmä on semi-
kvantitatiivinen eli tulos ilmoitetaan +/- –asteikolla. Lisäksi 
viljelmiltä tunnistetaan lajisto mikroskopoimalla. Menetelmä 
selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset 
mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä semikvantitatiivisesti 
määritetyn mikrobimäärän että lajiston tarkasteluun.  

Kasvualustat ja -olosuhteet  
Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 °C. Kasvatusajat: pesäke-
laskenta 7 vrk, sienimääritys 7–14 vrk sekä aktinomykeettien 
tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi 
ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus 
keskeyttää.  
Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat 

Kasvualusta ja lyhenne  Alustalla kasvavat mikrobit 

Tryptoni-hiivauute-
glukoosialusta, THG 

aktinomykeetit ja muut bakteerit 

2 % mallasuute-alusta, 
M2 

mesofiiliset sienet; hiiva- ja 
homesienet, basidiomykeetit 

Hagem-agar –”– 

Dikloranglyseroli-18-
alusta, DG-18 

kserofiiliset sienet, jotka kasvavat 
muita sieniä kuivemmissa olosuh-
teissa; materiaalin vesiaktiivisuus-
vaatimus on aw = 60 – 80   

 
Tulosten esittäminen  
Tulokset ilmoitetaan seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1–19 
pesäkettä (niukasti mikrobeja), ++ = 20–49 pesäkettä (kohta-
laisesti mikrobeja), +++ = 50–199 pesäkettä (runsaasti mikro-
beja), ++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja). Mi-
käli sienten tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat korkein-
taan kohtalaiset (< 50 pesäkettä/malja), kirjataan kosteus-
vaurioindikaattorien (Taulukko 2) pesäkemäärät raporttiin. 
Muiden bakteerien pesäkemäärät ilmoitetaan + / -  –asteikolla, 
mutta määriä ei käytetä tuloksen tulkinnassa. Epävarmuutta 
lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa. 

Suoramikroskopointi lisäanalyysinä 
Mikrobikasvustoa osoittamaton rakennusmateriaalinäyte voi 
olla vaurioitumaton mutta kasvusto voi olla myös kuivunut. 
Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan 
mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen sienikasvuston 
esiintyminen.  
Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä ti-
lauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain 
kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutos-
alueelta tai satunnaisesti valituista kohdilta tehdyiltä prepa-
raateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto 
viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. Mene-
telmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja.  

TULKINNAN PERUSTEET  
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan 
terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pide-
tään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti 
todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua 
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai 
lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole koske-
tuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua 
muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille 
altistua. 
Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on 
arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovel-
lettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, 
toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai 
poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut 
vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten 
rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on 
otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen 
terveyshaitan toteutumisen riski.  

Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) 
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa 
katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun sienien tai aktino-
mykeettien pesäkemäärät ovat runsaat (+++ / ++++).  
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun sieniä tai 
aktinomykeettejä on kohtalaisesti tai niukasti (++ / +), mutta 
lajistossa on useita kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin 
yksittäisinä pesäkkeinä). Toimenpiderajan ylittymistä on tällöin 
harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja 
muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että 
niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin. Suora-
mikroskopoinnilla voidaan vahvistaa tulkintaa. 

Kosteusvauriota indikoiva lajisto  
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty 
mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamis-
ohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. 
Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on (Tauluk-
ko 2.) yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. 
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Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindi-
kaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteus-
vauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on 
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä.  

Kosteusvaurioindikaattorimikrobit 

Bakteerit:  

aktinomykeetit  
Engyodontium 

Eurotium  

Exophiala  

Fusarium  

Geomyces  

Oidiodendron  

Phialophora sensu lato 
useita aiemmin sukuun 
Phialophora kuuluvia 
lajeja 

Scopulariopsis 

Sphaeropsidales –ryhmä;   
erikseen suku Phoma 

Stachybotrys  

Trichoderma  

Tritirachium 

Ulocladium  

Wallemia 

Homesienet:  

Acremonium  

Aspergillus fumigatus  

Aspergillus ochraceus ryhmä  
A. ochraceus, ryhmän  
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus Restricti ryhmä 
sisältäen A.penicillioides  
sekä A. restrictus - lajit 

Aspergillus sydowii  

Aspergillus terreus 

Aspergillus Usti ryhmä 
A.ustus sekä ryhmän 
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus versicolor  

Chaetomium  
sekä suvuton muoto 
Botryotrichum 

Hiivasienet:  

Sporobolomyces 

 
Rajaukset  
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset 
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikka-
käytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai 
toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida 
sulkea pois tulosten tulkinnasta. 
Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan 
soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa 
maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja 
lämmöneristeet). Maaperän tai ulkoilman kanssa suorassa 
kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä 
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole 
muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. 
Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu 
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennustekni-
sesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa 
todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 
545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, 
kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. 

MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA 
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua 
sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja 
(esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja 
aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat 
altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla tervey-
delle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on 
kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi 
korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.  
Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. 
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli 
mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. 
Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina 
toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. 
Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huo-
mioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobi-
kasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, 
jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja 
määrään. 

LISÄTIETOA 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-
mus -oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvaurio-
kuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten 
yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman 
Kosteus- ja hometalkoot –toimintaohjelman sivustolla on 
käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja 
riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennalta-
ehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti 
aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta 
ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen 
(hometalkoot.fi/guides).  

VIITTEET  
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys -lehti, Pori. 2009. 200 ss. 
Pitkäranta, M. (toim) 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilma-
tekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 
2016). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8   
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) 
Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.  
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PC-pohja: Pessi, 2020 x

TESTAUSSELOSTE, materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 8/2016

Tilaaja: Sirate Group Oy Selosteen sisältö: 
Kutterintie 5, 20900 turku

Laskutus: sama, verkkolaskutus
Toimitusos.: timo.murtoniemi@sirategroup.fi

Näytetiedot:
Kohde: Nummen koulu Näytteenottopvm: 9.-12.6.2020
Näytteenottaja: Pekka Kallioniemi Vastaanottopvm: 12.6.2020

Näytekoodit kuvaus (materiaali) Lab. tunniste
Näyte M33. BM82
Näyte M34. BM83
Näyte M35. BM84
Näyte M36. BM85
Näyte M37. BM86
Näyte M38. BM87
Näyte M39. BM88
Näyte M40. BM89
Näyte M41. BM90
Näyte M42. BM91

Näyte M43. BM92
Näyte M44. BM93
Näyte M45. BM94
Näyte M46. BM95
Näyte M47. BM96
Näyte M48. BM97
Näyte M49. BM98
Näyte M50. BM99
Näyte M51. BM100
Näyte M52. BM101

32 kpl
suoraviljely, Valvira 
8/2016

371 US (puukuitu)

312 YP (puru, koksi, turve)
301 YP (puru, koksi, turve)

371 US (puukuitu)

475 YP (korkki)
471 US (puukuitulevy)

283 VP (kutterinlastu)

371 US (puru)
371 ikkuna (rive)
474 YP (kutterinlastu)

468 VP (puru, lastu)

473 YP (kutterinlastu)
468 YP (kutterinlastu)

306 Yläpohja (YP) (puru, koksi, turve)

218 YP (puru, koksi, turve)

369 ikkuna (rive)

474 US patterisyvennys (puukuitu)
474 ikkuna (rive)
369 (VP) välipohja (kutterinlastu)
369 (US) ulkoseinä (korkki)
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Näyte M53. BM102
Näyte M54. BM103
Näyte M55. BM104
Näyte M56. BM105
Näyte M57. BM106
Näyte M58. BM107
Näyte M59. BM108
Näyte M60. BM109
Näyte M61. BM110
Näyte M62. BM111

Näyte M63. BM112
Näyte M64. BM113

Analyysi:

Viljely: 12.6.2020 / Kirsi Mäkiranta ja Anna Puisto
Analysointi: 

602 YP (mineraalivilla)
602 YP (mineraalivilla)

602 ulkoseinä (mineraalivilla)

367 VP (kutterinlastu)
189 alapohja (kutterinlastu)
189 alapohja (lastulevy)

602 ulkoseinä (mineraalivilla)

189 alapohja (kutterinlastu, puru)

602 ulkoseinä (mineraalivilla)

602 ulkoseinä (mineraalivilla)
602 ulkoseinä (mineraalivilla)

283 US (puukuitulevy)

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), semikvantitatiivinen määritys

Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta. Mikrobien viljelyyn perustuvana menetelmä selvittää
vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Analyysi sisältää viljelyyn perustuvan
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion. 
Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *.
Menetelmän tarkempi kuvaus sekä tulkinnan perusteet ovat liitteessä. 

Materiaalinäytteen suoraviljely. Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV ja
Asumisterveysasetuksen 20 § (8/2016) mukainen menetelmä.

Sirkku Häkkilä, Satu Saaranen



3/25
Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016

Nummenkoulu_Valmat_Sirate_090620.xlsb

Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:

Näyte M33. 306 Yläpohja (YP) (puru, koksi, turve) BM82
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Chaetomium * (Botryotrichum-muoto) +
Paecilomyces variotii * +

         Hiivasienet  +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Paecilomyces variotii * +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Aspergillus ryhmä Restricti * +
Chaetomium * (Botryotrichum-muoto) +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M34. 312 YP (puru, koksi, turve) BM83
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Aureobasidium +

Penicillium +
         Hiivasienet  +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
         Hiivasienet  +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti 
elinkykyisiä aktinomykeettejä ja runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon
viittaavaa sienilajistoa.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
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Näyte M35. 301 YP (puru, koksi, turve) BM84
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M36. 218 YP (puru, koksi, turve) BM85
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M37. 474 US patterisyvennys (puukuitu) BM86
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
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Näyte M38. 474 ikkuna (rive) BM87
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M39. 369 (VP) välipohja (kutterinlastu) BM88
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++++
         Aktinomykeetit * ++++
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Aspergillus niger ryhmä +
Aspergillus ryhmä Usti * +
Aureobasidium +
Ulocladium * +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Aspergillus ryhmä Usti * +
Aureobasidium +
Ulocladium * +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Aspergillus ryhmä Usti * ++
Aspergillus niger ryhmä +
Ulocladium * +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. 

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä aktinomykeettejä ja erittäin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä havaittiin
kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.
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Näyte M40. 369 (US) ulkoseinä (korkki) BM89
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 4 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus ryhmä Usti * + 1 kpl

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M41. 369 ikkuna (rive) BM90
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Phoma * +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Cladosporium ++

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 
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Näyte M42. 371 US (puukuitu) BM91
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Alternaria +

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
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Näyte M43. 371 US (puukuitu) BM92
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * ++ 21 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M44. 371 US (puru) BM93
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * + 18 kpl
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

 +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Aspergillus ryhmä Usti * +
Aureobasidium +
Ulocladium * +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Aspergillus ryhmä Usti * +
Ulocladium * +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Lisäksi havaittiin pieniä määriä
kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti 
elinkykyisiä mikrobeja, mutta lajiston kohtalaisina määrinä havaitut kosteusvaurioon viittaavat
aktinomykeetit viittaavat mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon
näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös
selittyy muutoin.
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Näyte M45. 371 ikkuna (rive) BM94
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Phoma * +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Phoma * +
         Hiivasienet  +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aspergillus niger ryhmä +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M46. 474 YP (kutterinlastu) BM95
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 6 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 
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Näyte M47. 473 YP (kutterinlastu) BM96
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 7 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Phoma * + 1 kpl
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M48. 468 YP (kutterinlastu) BM97
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Cladosporium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
aktinomykeettejä ja erittäin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon
viittaavaa sienilajistoa.

Vallitseva suku Penicillium  on saattanut estää muiden sienten itiöiden itämistä kasvatusalustalla. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
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Näyte M49. 475 YP (korkki) BM98
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Hiivasienet  +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M50. 471 US (puukuitulevy) BM99
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * + 6 kpl
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
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Näyte M51. 468 VP (puru, lastu) BM100
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++++
         Aktinomykeetit * ++++
         Muut bakteerit ++++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M52. 283 VP (kutterinlastu) BM101
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * + 6 kpl
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Aspergillus ryhmä Usti * +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Paecilomyces variotii * +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Ulocladium * +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä aktinomykeettejä ja runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.  

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Lisäksi havaittiin pieniä määriä
kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.
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Näyte M53. 283 US (puukuitulevy) BM102
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 3 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Geotrichum +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus niger ryhmä +

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M54. 367 VP (kutterinlastu) BM103
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  –

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
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Näyte M55. 189 alapohja (kutterinlastu) BM104
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * + 8 kpl
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Blastobotrys ++

Penicillium ++
Aspergillus versicolor * +
Paecilomyces variotii * +
Tritirachium * +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Blastobotrys ++

Penicillium ++
Aspergillus versicolor * +
Paecilomyces variotii * +
Tritirachium * +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium ++

Tritirachium * ++
Wallemia * ++
Aspergillus sp. +
Aspergillus versicolor * +
Blastobotrys +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Lisäksi havaittiin pieniä määriä
kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.
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Näyte M56. 189 alapohja (lastulevy) BM105
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Scopulariopsis * +++

Aspergillus versicolor * ++
Aspergillus ochraceus ryhmä * +
Aspergillus sydowii * +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Scopulariopsis * ++

Aspergillus sydowii * +
Aspergillus versicolor * +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Scopulariopsis * +++

Aspergillus sydowii * +
Aspergillus versicolor * +

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Näyte M57. 189 alapohja (kutterinlastu, puru) BM106
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Aspergillus ryhmä Usti * +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Penicillium ++++

Näytekohtainen tulkinta

Näytekohtaiset huomiot

 

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
aktinomykeettejä ja runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa.

Näytemateriaali oli murenevaa.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
aktinomykeettejä ja erittäin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon
viittaavaa sienilajistoa.

Vallitseva suku Penicillium  on saattanut estää muiden sienten itiöiden itämistä kasvatusalustalla. 
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Näyte M58. 602 ulkoseinä (mineraalivilla) BM107
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 13 kpl
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Aspergillus versicolor * +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Aspergillus ryhmä Usti * +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M59. 602 ulkoseinä (mineraalivilla) BM108
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * + 6 kpl
         Muut bakteerit +++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus versicolor * ++

Cladosporium +
Engyodontium * +
Penicillium +

         Hiivasienet  +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus versicolor * ++

Aspergillus sydowii * +
Cladosporium +
Engyodontium * +
Penicillium +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus versicolor * ++

Cladosporium ++
Engyodontium * +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Lisäksi havaittiin pieniä määriä
kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. Lisäksi havaittiin pieniä määriä
kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.
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Näyte M60. 602 ulkoseinä (mineraalivilla) BM109
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Cladosporium ++
Aspergillus ryhmä Usti * +
Aspergillus versicolor * +
Engyodontium * +
Phoma * +

         Hiivasienet  ++
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Cladosporium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  ++++
         Homesienet Cladosporium +++

Penicillium +++
Aspergillus versicolor * +
Engyodontium * +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 
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Näyte M61. 602 ulkoseinä (mineraalivilla) BM110
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolor * + 1 kpl

Cladosporium +
Penicillium +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Acremonium * + 1 kpl

Cladosporium +
Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M62. 602 ulkoseinä (mineraalivilla) BM111
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Alternaria +

Cladosporium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu  merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
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Näyte M63. 602 YP (mineraalivilla) BM112
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus fumigatus * + 1 kpl

Aureobasidium +
Blastobotrys +
Cladosporium +
Penicillium +

         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Aureobasidium +

Cladosporium +
Penicillium +

         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 



20/25
Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016

Nummenkoulu_Valmat_Sirate_090620.xlsb

Näyte M64. 602 YP (mineraalivilla) BM113
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus niger ryhmä +

Aspergillus sydowii * + 1 kpl
Cladosporium +
Penicillium +

         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Rhizopus +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolor * + 1 kpl

Cladosporium +
Penicillium +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin vain niukasti
elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
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Yhteenveto tuloksista

Näyte  Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Näyte M33. BM82

Näyte M34. BM83

Näyte M35. BM84

Näyte M36. BM85

Näyte M37. BM86

Näyte M38. BM87

Näyte M39. BM88

Näyte M40. BM89

Näyte M41. BM90

Näyte M42. BM91

Näyte M43. BM92

Näyte M44. BM93

Näyte M45. BM94

Näyte M46. BM95

Näyte M47. BM96

Näyte M48. BM97

Näyte M49. BM98

Näyte M50. BM99

Näyte M51. BM100

Näyte M52. BM101

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Lausunto

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.  

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 
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Näyte M53. BM102

Näyte M54. BM103

Näyte M55. BM104

Näyte M56. BM105

Näyte M57. BM106

Näyte M58. BM107

Näyte M59. BM108

Näyte M60. BM109

Näyte M61. BM110

Näyte M62. BM111

Näyte M63. BM112

Näyte M64. BM113

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan
pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valvira,
2016).
Näytteissä, joissa tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon, on toimenpiderajan ylittymistä harkittava suhteessa
tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että löydös
selittyy muutoin.

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja
ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n
asetus 545/2015)

Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen
osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa. 

Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa
puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016).

Rajaus: 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat
ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai
maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää
esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.

Näytekokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa osoittanut näyte / näytteitä. Lisäksi osa
viljelytuloksista viittaa mikrobikasvustoon. 
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FM, projektitutkija

Huomioitavaa

Turussa 26.6.2020

Kirsi Mäkiranta Sirkku Häkkilä
FM, rakennusterveysasiantuntija, projektitutkija

Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. 
Suoraviljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. 
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RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYY-
SISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTA-
PERIAATTEET 
MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktino-
bakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus; semi-
kvantitatiivinen määrittäminen.  
Analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuk-
sen soveltamisohjeeseen (Valviran ohje 8/2016). Menetelmä on 
laboratorion akkreditoidussa pätevyysalueessa ja kuuluu Eviran 
hyväksynnän piiriin asumisterveystutkimuksena. Lausunto ei 
kuulu akkreditoinnin piiriin.  
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmässä osa-
näyte viljellään suoraan kasvualustoille. Menetelmä on semi-
kvantitatiivinen eli tulos ilmoitetaan +/- –asteikolla. Lisäksi 
viljelmiltä tunnistetaan lajisto mikroskopoimalla. Menetelmä 
selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset 
mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä semikvantitatiivisesti 
määritetyn mikrobimäärän että lajiston tarkasteluun.  

Kasvualustat ja -olosuhteet  
Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 °C. Kasvatusajat: pesäke-
laskenta 7 vrk, sienimääritys 7–14 vrk sekä aktinomykeettien 
tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi 
ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus 
keskeyttää.  
Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat 

Kasvualusta ja lyhenne  Alustalla kasvavat mikrobit 

Tryptoni-hiivauute-
glukoosialusta, THG 

aktinomykeetit ja muut bakteerit 

2 % mallasuute-alusta, 
M2 

mesofiiliset sienet; hiiva- ja 
homesienet, basidiomykeetit 

Hagem-agar –”– 

Dikloranglyseroli-18-
alusta, DG-18 

kserofiiliset sienet, jotka kasvavat 
muita sieniä kuivemmissa olosuh-
teissa; materiaalin vesiaktiivisuus-
vaatimus on aw = 60 – 80   

 
Tulosten esittäminen  
Tulokset ilmoitetaan seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1–19 
pesäkettä (niukasti mikrobeja), ++ = 20–49 pesäkettä (kohta-
laisesti mikrobeja), +++ = 50–199 pesäkettä (runsaasti mikro-
beja), ++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja). Mi-
käli sienten tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat korkein-
taan kohtalaiset (< 50 pesäkettä/malja), kirjataan kosteus-
vaurioindikaattorien (Taulukko 2) pesäkemäärät raporttiin. 
Muiden bakteerien pesäkemäärät ilmoitetaan + / -  –asteikolla, 
mutta määriä ei käytetä tuloksen tulkinnassa. Epävarmuutta 
lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa. 

Suoramikroskopointi lisäanalyysinä 
Mikrobikasvustoa osoittamaton rakennusmateriaalinäyte voi 
olla vaurioitumaton mutta kasvusto voi olla myös kuivunut. 
Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan 
mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen sienikasvuston 
esiintyminen.  
Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä ti-
lauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain 
kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutos-
alueelta tai satunnaisesti valituista kohdilta tehdyiltä prepa-
raateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto 
viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. Mene-
telmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja.  

TULKINNAN PERUSTEET  
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan 
terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pide-
tään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti 
todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua 
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai 
lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole koske-
tuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua 
muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille 
altistua. 
Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on 
arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovel-
lettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, 
toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai 
poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut 
vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten 
rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on 
otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen 
terveyshaitan toteutumisen riski.  

Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) 
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa 
katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun sienien tai aktino-
mykeettien pesäkemäärät ovat runsaat (+++ / ++++).  
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun sieniä tai 
aktinomykeettejä on kohtalaisesti tai niukasti (++ / +), mutta 
lajistossa on useita kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin 
yksittäisinä pesäkkeinä). Toimenpiderajan ylittymistä on tällöin 
harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja 
muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että 
niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin. Suora-
mikroskopoinnilla voidaan vahvistaa tulkintaa. 

Kosteusvauriota indikoiva lajisto  
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty 
mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamis-
ohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. 
Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on (Tauluk-
ko 2.) yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. 
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Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindi-
kaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteus-
vauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on 
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä.  

Kosteusvaurioindikaattorimikrobit 

Bakteerit:  

aktinomykeetit  
Engyodontium 

Eurotium  

Exophiala  

Fusarium  

Geomyces  

Oidiodendron  

Phialophora sensu lato 
useita aiemmin sukuun 
Phialophora kuuluvia 
lajeja 

Scopulariopsis 

Sphaeropsidales –ryhmä;   
erikseen suku Phoma 

Stachybotrys  

Trichoderma  

Tritirachium 

Ulocladium  

Wallemia 

Homesienet:  

Acremonium  

Aspergillus fumigatus  

Aspergillus ochraceus ryhmä  
A. ochraceus, ryhmän  
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus Restricti ryhmä 
sisältäen A.penicillioides  
sekä A. restrictus - lajit 

Aspergillus sydowii  

Aspergillus terreus 

Aspergillus Usti ryhmä 
A.ustus sekä ryhmän 
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus versicolor  

Chaetomium  
sekä suvuton muoto 
Botryotrichum 

Hiivasienet:  

Sporobolomyces 

 
Rajaukset  
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset 
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikka-
käytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai 
toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida 
sulkea pois tulosten tulkinnasta. 
Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan 
soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa 
maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja 
lämmöneristeet). Maaperän tai ulkoilman kanssa suorassa 
kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä 
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole 
muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. 
Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu 
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennustekni-
sesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa 
todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 
545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, 
kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. 

MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA 
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua 
sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja 
(esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja 
aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat 
altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla tervey-
delle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on 
kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi 
korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.  
Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. 
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli 
mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. 
Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina 
toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. 
Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huo-
mioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobi-
kasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, 
jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja 
määrään. 

LISÄTIETOA 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-
mus -oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvaurio-
kuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten 
yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman 
Kosteus- ja hometalkoot –toimintaohjelman sivustolla on 
käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja 
riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennalta-
ehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti 
aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta 
ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen 
(hometalkoot.fi/guides).  

VIITTEET  
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys -lehti, Pori. 2009. 200 ss. 
Pitkäranta, M. (toim) 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilma-
tekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 
2016). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8   
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) 
Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.  
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PC-pohja: Pessi, 2020 x

TESTAUSSELOSTE, materiaalinäyte, suoraviljely, Valvira 8/2016

Tilaaja: Sirate Group Oy Selosteen sisältö: 
Kutterintie 5, 20900  Turku

Laskutus: verkkolasku
Toimitusos.: timo.murtoniemi@sirategroup.fi

Näytetiedot:
Kohde: Nummen koulu Näytteenottopvm: 16.6.2020
Näytteenottaja: Sirate Group Oy / Pekka Kallioniemi Vastaanottopvm: 18.6.2020

Näytekoodit kuvaus (materiaali) Lab. tunniste
Näyte M65. BM233
Näyte M66. BM234
Näyte M67. BM235

Analyysi:

Viljely: 18.6.2020 / Sirkku Häkkilä
Analysointi: 

3 kpl
suoraviljely, Valvira 
8/2016

324 VP (orgaaninen eriste)
324 US/ikkuna (pellavarive)

122 US (korkki)

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), semikvantitatiivinen määritys

Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta. Mikrobien viljelyyn perustuvana menetelmä selvittää
vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Analyysi sisältää viljelyyn perustuvan
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion. 
Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *.
Menetelmän tarkempi kuvaus sekä tulkinnan perusteet ovat liitteessä. 

Materiaalinäytteen suoraviljely. Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV ja
Asumisterveysasetuksen 20 § (8/2016) mukainen menetelmä.

Satu Saaranen, Marika Viljanen
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:

Näyte M65. 122 US (korkki) BM233
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  –
         Homesienet Penicillium –
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +
         Homesienet Aspergillus ryhmä Restricti * + 2 kpl

Näytekohtainen tulkinta

Näyte M66. 324 VP (orgaaninen eriste) BM234
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +++
         Aktinomykeetit * +++
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Aureobasidium +
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Aureobasidium ++
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Näytekohtainen tulkinta

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti
kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä. Näytteessä havaittiin lisäksi pieniä määriä kosteusvaurioon
viittaavaa sienilajistoa.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
aktinomykeettejä ja runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.  
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Näyte M67. 324 US/ikkuna (pellavarive) BM235
x Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 h

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus sydowii * ++

Penicillium ++
Paecilomyces variotii * +
Ulocladium * +

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta Yht.  +++
         Homesienet Paecilomyces variotii * ++

Penicillium ++
Aspergillus fumigatus * +
Aspergillus sydowii * +
Ulocladium * +

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus sydowii * +++

Aspergillus versicolor * +
Cladosporium +
Eurotium * +
Penicillium +
Ulocladium * +

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa. Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä
sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.
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Yhteenveto tuloksista

Näyte  Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Näyte M65. BM233

Näyte M66. BM234

Näyte M67. BM235

FM, erikoistutkija

Huomioitavaa

Turussa 3.7.2020

Anna-Mari Pessi Sirkku Häkkilä
FM, rakennusterveysasiantuntija, projektitutkija

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Mikrobikasvusto. 

Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan
pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valvira,
2016).

Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja
ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n
asetus 545/2015)

Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen
osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)

Lausunto

Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa
puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016).

Rajaus: 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat
ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai
maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää
esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.

Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. 
Suoraviljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. 

Näytekokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa osoittanut näyte / näytteitä. 
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RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYY-
SISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTA-
PERIAATTEET 
MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktino-
bakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus; semi-
kvantitatiivinen määrittäminen.  
Analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuk-
sen soveltamisohjeeseen (Valviran ohje 8/2016). Menetelmä on 
laboratorion akkreditoidussa pätevyysalueessa ja kuuluu Eviran 
hyväksynnän piiriin asumisterveystutkimuksena. Lausunto ei 
kuulu akkreditoinnin piiriin.  
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmässä osa-
näyte viljellään suoraan kasvualustoille. Menetelmä on semi-
kvantitatiivinen eli tulos ilmoitetaan +/- –asteikolla. Lisäksi 
viljelmiltä tunnistetaan lajisto mikroskopoimalla. Menetelmä 
selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset 
mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä semikvantitatiivisesti 
määritetyn mikrobimäärän että lajiston tarkasteluun.  

Kasvualustat ja -olosuhteet  
Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 °C. Kasvatusajat: pesäke-
laskenta 7 vrk, sienimääritys 7–14 vrk sekä aktinomykeettien 
tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi 
ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus 
keskeyttää.  
Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat 

Kasvualusta ja lyhenne  Alustalla kasvavat mikrobit 

Tryptoni-hiivauute-
glukoosialusta, THG 

aktinomykeetit ja muut bakteerit 

2 % mallasuute-alusta, 
M2 

mesofiiliset sienet; hiiva- ja 
homesienet, basidiomykeetit 

Hagem-agar –”– 

Dikloranglyseroli-18-
alusta, DG-18 

kserofiiliset sienet, jotka kasvavat 
muita sieniä kuivemmissa olosuh-
teissa; materiaalin vesiaktiivisuus-
vaatimus on aw = 60 – 80   

 
Tulosten esittäminen  
Tulokset ilmoitetaan seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1–19 
pesäkettä (niukasti mikrobeja), ++ = 20–49 pesäkettä (kohta-
laisesti mikrobeja), +++ = 50–199 pesäkettä (runsaasti mikro-
beja), ++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja). Mi-
käli sienten tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat korkein-
taan kohtalaiset (< 50 pesäkettä/malja), kirjataan kosteus-
vaurioindikaattorien (Taulukko 2) pesäkemäärät raporttiin. 
Muiden bakteerien pesäkemäärät ilmoitetaan + / -  –asteikolla, 
mutta määriä ei käytetä tuloksen tulkinnassa. Epävarmuutta 
lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa. 

Suoramikroskopointi lisäanalyysinä 
Mikrobikasvustoa osoittamaton rakennusmateriaalinäyte voi 
olla vaurioitumaton mutta kasvusto voi olla myös kuivunut. 
Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan 
mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen sienikasvuston 
esiintyminen.  
Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä ti-
lauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain 
kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutos-
alueelta tai satunnaisesti valituista kohdilta tehdyiltä prepa-
raateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto 
viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä. Mene-
telmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja.  

TULKINNAN PERUSTEET  
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan 
terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pide-
tään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti 
todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua 
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai 
lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole koske-
tuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua 
muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille 
altistua. 
Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on 
arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovel-
lettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys, 
toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai 
poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja muut 
vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten 
rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on 
otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen 
terveyshaitan toteutumisen riski.  

Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016) 
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa 
katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun sienien tai aktino-
mykeettien pesäkemäärät ovat runsaat (+++ / ++++).  
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun sieniä tai 
aktinomykeettejä on kohtalaisesti tai niukasti (++ / +), mutta 
lajistossa on useita kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin 
yksittäisinä pesäkkeinä). Toimenpiderajan ylittymistä on tällöin 
harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja 
muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että 
niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin. Suora-
mikroskopoinnilla voidaan vahvistaa tulkintaa. 

Kosteusvauriota indikoiva lajisto  
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty 
mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamis-
ohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. 
Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on (Tauluk-
ko 2.) yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. 
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Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindi-
kaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteus-
vauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on 
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä.  

Kosteusvaurioindikaattorimikrobit 

Bakteerit:  

aktinomykeetit  
Engyodontium 

Eurotium  

Exophiala  

Fusarium  

Geomyces  

Oidiodendron  

Phialophora sensu lato 
useita aiemmin sukuun 
Phialophora kuuluvia 
lajeja 

Scopulariopsis 

Sphaeropsidales –ryhmä;   
erikseen suku Phoma 

Stachybotrys  

Trichoderma  

Tritirachium 

Ulocladium  

Wallemia 

Homesienet:  

Acremonium  

Aspergillus fumigatus  

Aspergillus ochraceus ryhmä  
A. ochraceus, ryhmän  
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus Restricti ryhmä 
sisältäen A.penicillioides  
sekä A. restrictus - lajit 

Aspergillus sydowii  

Aspergillus terreus 

Aspergillus Usti ryhmä 
A.ustus sekä ryhmän 
mikroskooppisesti 
samankaltaiset lajit 

Aspergillus versicolor  

Chaetomium  
sekä suvuton muoto 
Botryotrichum 

Hiivasienet:  

Sporobolomyces 

 
Rajaukset  
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset 
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikka-
käytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai 
toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida 
sulkea pois tulosten tulkinnasta. 
Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan 
soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa 
maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja 
lämmöneristeet). Maaperän tai ulkoilman kanssa suorassa 
kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä 
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole 
muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä. 
Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu 
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennustekni-
sesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa 
todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus 
545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin, 
kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin. 

MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA 
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua 
sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja 
(esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja 
aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat 
altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla tervey-
delle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on 
kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi 
korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.  
Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. 
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli 
mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa. 
Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina 
toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia. 
Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huo-
mioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobi-
kasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet, 
jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja 
määrään. 

LISÄTIETOA 
Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-
mus -oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvaurio-
kuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten 
yleisperiaatteista. Ympäristöministeriön koordinoiman 
Kosteus- ja hometalkoot –toimintaohjelman sivustolla on 
käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja 
riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennalta-
ehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti 
aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta 
ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen 
(hometalkoot.fi/guides).  

VIITTEET  
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveys-
ministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys -lehti, Pori. 2009. 200 ss. 
Pitkäranta, M. (toim) 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilma-
tekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas 
2016). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8   
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi) 
Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.  
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KOSTEUSMITTAUSPÖYTÄKIRJA 

Kohde:  Nummen koulutalo, Kirkkotie 31, projekti 6832 
Tehtävä:  Rakennusten kuntotutkimuksen yhteydessä tehdyt kosteusmittaukset  
Aikataulu:  Kosteuskartoitus 29.5.2020  
  Viiltomittaukset 12.6.2020 

Reikien poraus, puhdistus, putkitus ja tiivistys 12.6.2020 
  Porareikämittausten tulosten luenta, 15.6.2020 

 
MITTAUKSET 
Kosteuskartoituksessa selvitettiin ensin pintakosteudenilmaisimella poikkeavat kosteusalueet. Poikkeavilta 
kosteusalueilta tehtiin erillisen suunnitelman mukaisesti viiltomittauksia ja rakennekosteusmittauksia ns. po‐
rareikämittauksin. 
 
PINTAKOSTEUSKARTOITUS 
Rakennuksen kellarikerroksissa tehtiin kattava pintakosteuskartoitus. Pintarakenteiden kosteuden arviointiin 
käytettiin Gann Hydromette UNI2 ‐laitetta B70 ‐mittapäällä. Mittaustulokset ovat suuntaa antavia. Kartoi‐
tuksessa havaitut poikkeavan kosteuden alueet on merkitty tutkimusraportin pohjakuvaliitteeseen. 
 
VIILTOMITTAUKSET 
Suhteellisen kosteuden mittaukset  lattiapäällysteen alta  tehtiin asettamalla päällysteen alle viillon kautta 
kosteusmittausanturin mittapää (Vaisala HM42Probe). Tehty viilto ja mittapään rajapinta tiivistettiin kitillä ja 
mittapään annettiin tasaantua päällysteen alla oleviin olosuhteisiin vähintään 15 min. Mittaustulokset luet‐
tiin Vaisalan HM40 ‐näyttölaitteella. 
 
RAKENNEKOSTEUDET 
Mittaukset tehtiin RT‐kortissa 14‐10984 kuvatuilla porareikämenetelmällä [1]. Mittauskalustona oli Vaisala 
Oy:n HM40  ‐näyttölaite HMP40S  ‐mittapäillä. Mittausreiät oli porattu, puhdistettu  ja putkitettu 3 – 4 vrk 
ennen mittausta. Antureiden annettiin tasaantua mittausrei’issä vähintään tunnin ajan. Mittausten tulokset 
on esitetty taulukossa 1.  
 
MITTAUSTARKKUUSTARKASTELU 
Porareikämittaukset tehtiin tilojen normaalissa käyttölämpötilassa eikä rakenteen ja huoneilman välillä ollut 
merkittävää lämpötilaeroa. Mittauslämpötilan poiketessa alle 5 °C normaalista käyttölämpötilasta on läm‐
pötilan aiheuttama virhe suhteellisen kosteuden arvoon yleensä 0 – 5 %‐yksikköä [2]. Mittapäiden kalibroin‐
tiajankohta ja mittausten suoritusyksityiskohdat huomioiden kullakin syvyydellä saavutettiin riittävä mittaus‐
tarkkuus rakenteen kosteustilanteen tarkaksi arvioimiseksi. Mittauksen kokonaismittaustarkkuus oli siten to‐
dennäköisesti noin ± 3 RH‐yksikköä. 
 
TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 
Mittaustulokset on esitetty taulukossa 1. Tulosten tulkinnat ja tarkastelut on esitetty rakenneosittain kunto‐
tutkimusraportissa. 
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Taulukko 1. Kosteusmittausten tulokset: ilman suhteellinen kosteus (%RH), lämpötila (T) ja absoluuttinen kosteus (a). 

Syvyys

Nro kuvaus mm %RH T [°C] a [g/m
3
] Anturi Arvio

vii lto 82,9 18,7 13,3 KA25

25 83,7 20,5 14,9 KA02

70 87,9 20,1 15,3 KA01
ilma 45,2 23,7 9,7 1

V2 101, ontelon kohdalta, pintaos. 75, ei  hajua,  vii lto 61,8 19,3 10,3 KA26 Normaali

vii lto 85,8 23,9 18,5 KA25

22 79,5 22,7 16,1 KA22

50 83,5 22,6 16,8 KA04
ilma 51,8 23,7 11,1 6

V4 189, ref. pintaos. 55, ei  hajua, hyvin kiinni vii lto 63,8 23,3 13,3 KA26 Normaali

Poikkeava

189 pintaos  85, n. 30 cm seinän vierestä, 

rakenne: muovimatto‐ lastulevy 25‐ 

kvartsivinyyli laatta‐ betoni  80‐ muovi‐ täyttö 

sora 140

PR2, 

V3

101, palkin kohdalta, pintaos. 90‐100, ei  hajua, 

hyvin kiinni, rakenne: muovimatto ‐ betoni  65 ‐ 

EPS 450 ‐ betoni

PR1, 

V1
Koholla

 
 
 
Turussa 17.6.2020 
 
Sirate Group Oy 
 
 
 
Pekka Kallioniemi 
Rakenteiden kosteuden mittaaja 
C‐23212‐24‐17 

 
VIITTEET 
[1]  RT 14‐10984 Betonin suhteellisen kosteuden mittaus, ohjeet, helmikuu 2014, Rakennustietosäätiö RTS 

2010. 
[2]   Merikallio T. Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. Betonikeskus ry, Helsinki 2002 
[3]  Merikallio T, Niemi S, Komonen J: Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, Suomen Betonitieto Oy, 

Lattian‐ ja seinänpäällysteliitto ry, 2007. 
[4]  Merikallio T, Niemi S, Komonen J: Betonilattiarakenteiden kosteudenhallinta ja päällystäminen, Suo‐

men Betonitieto Oy, 2007. 
 
MITTALAITTEET 
Näyttölaitteet: 
Vaisala HMI41, S/N: H3041045 
Vaisala HM40, S/N: J3940001 
Vaisala HM40, S/N: N1640664 
Vaisala HM40, S/N: N1640668 
 
Mittapäät: 
KA01  Vaisala HMP40S, S/N: J3910001, kalibroitu: 6.3.2020  
KA02  Vaisala HMP40S, S/N: J3910002, kalibroitu: 6.3.2020 
KA03  Vaisala HMP40S, S/N: J3910003, kalibroitu: 6.3.2020 
KA04  Vaisala HMP40S, S/N: J3910004, kalibroitu: 6.3.2020  
KA05  Vaisala HMP40S, S/N: J3910005, kalibroitu: 6.3.2020  
KA06  Vaisala HMP40S, S/N: J3450141, kalibroitu: 6.3.2020 
KA17  Vaisala HMP40S, S/N: N1621068, kalibroitu: 6.3.2020 
KA19  Vaisala HMP40S, S/N: N1621071, kalibroitu: 6.3.2020 
KA20  Vaisala HMP40S, S/N: N1621072, kalibroitu: 6.3.2020 
KA21  Vaisala HMP40S, S/N: N1621073, kalibroitu: 6.3.2020 
KA22  Vaisala HMP40S, S/N: N1621075, kalibroitu: 6.3.2020 
 
KA07  Vaisala HMP42, S/N: H3630001, kalibroitu: 6.3.2020 
KA23  Vaisala HMP42Probe, S/N: N1640665, kalibroitu: 6.3.2020 
KA25  Vaisala HMP42Probe, S/N: N1640667, kalibroitu: 6.3.2020 
KA26  Vaisala HMP42Probe, S/N: N1640668, kalibroitu: 6.3.2020 
 
Pintakosteudenosoitin: 
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Gann Hydromette Uni 1, LB71‐mittapää, S/N: 1553 
Gann Hydromette Uni 1, LB71‐mittapää, S/N: 1914 
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Nummenkoulu_KUITU_Sirate_150620.xlsb
Pessi, 2020

TESTAUSSELOSTE: Teolliset mineraalikuidut, laskeutunut pöly 14 vrk

Tilaaja: Sirate Group Oy

Kutterintie 5, 20900 Turku
Laskutus: sama, verkkolaskuna
Toimitusosoite: timo.murtoniemi@sirategroup.fi

Sisältö: Laskeutuneen pölyn (14 vrk) teippinäytteitä 10 kpl

Tiedot näytteenotosta:
Kohde: Nummen koulu
Näytteenottaja: Ville Norri
Näytteenottopvm: 1.6. - 15.6.2020, näytteet saapuneet 18.6.2020
Analyysi:
Menetelmä: Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla laskeutuneesta pölystä (14 vrk)

Analyysipvm: 24.-25.6.2020
Analysoija(t): 

Näytekoodi Mittauskohde Tulos Huom.
           (labtunniste) Mittauskohde  kpl/cm² (havaintoraja) huom no

K1  (BM240) 189 0,43 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K2  (BM241) 151 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan  
K3  (BM242) 101 0,21 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K4  (BM243) 284 0,29 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K5  (BM244) 251 2,6 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K6  (BM245) 205 < 0,20 (0,07)  
K7  (BM246) 369 0,36 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K8  (BM247) 312 0,29 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K9  (BM248) 474 1,2 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K10  (BM249) 456 < 0,20 (0,07)  

Tulokset:

Menetelmä on tarkoitettu mittaamaan pinnoille laskeutuneen pölyn kuitumäärää STM:n
asetuksen 23.4.2015/545, 19 § ja asetusta soveltavan Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
(Valvira, 2016) mukaisen toimenpiderajan ylittymisen arvioimiseksi.

Geeliteipillä kerätystä laskeutuneesta pölystä lasketaan valomikroskoopin avulla kaikki yli 20 µm
kokoiset teolliset mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan pinta-alayksikköä kohden. Laskenta
suoritetaan kahden viikon laskeutuneesta pölystä. Menetelmällä saadaan selville teollisten
mineraalikuitujen kokonaismäärä, mutta ei niiden kuitutyyppiä. (Tossavainen, 2006).

Satu Saaranen
Tulosten tulkinta 
ja esitystapa:

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa
pölyssä on 0,2 kuitua/cm² (STM, asetus 23.4.2015/545, 19 § Hiukkasmaiset epäpuhtaudet).
Mainitun pitoisuuden ylittävät näytteet ilmoitetaan toimenpiderajan ylittäviksi. Näytekohtainen
havaintoraja perustuu mikroskopoituun pinta-alaan.
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TESTAUSSELOSTE, teolliset mineraalikuidut, 

laskeutunut pöly 14 vrk

Nummenkoulu_KUITU_Sirate_150620.xlsb

Rakennuksessa esiintyvien teollisten mineraalikuitujen merkitys

Kirsi Mäkiranta
FM, projektitutkija

Tossavainen, A. ym. 2006. Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt: terveyshaitat, mittaaminen ja
tuotekehitys. Teoksessa: FINE – Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys 2002–2005
loppuraportti. Teknologiaohjelmaraportti 9/2006. Helsinki: Tekes, 153-163.

Sirkku Häkkilä
FM, rakennusterveysasiantuntija, 
projektitutkija

Tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen (Valvira, 2016). Tulkinnassa ei
ole huomioitu näytteenottoon liittyviä virhelähteitä.

Tulosten merkitystä pohdittaessa on tärkeää nähdä kokonaiskuva näytteenottokohteesta ja
harkita sen perusteella toimenpiteitä. Korjaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:
-  mineraalivillojen pinnoitus lasikuitukankaalla tai sideaineella
-  ilmastointi- ja ilmanvaihtoputkien puhdistaminen
-  mineraalivillojen poistaminen tai korvaaminen

Lopullinen analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja
tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on
näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla.

Turussa,  25.6.2020

Tulosten tulkinta 
Osassa näytteitä kuitupitoisuus ylitti toimenpiderajan. 

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa
pölyssä on 0,2 kuitua/cm². Teolliset mineraalikuidut ovat ensisijaisesti muiden oleskelutilojen
kuin asuinympäristöjen olosuhteita heikentävä tekijä. Kuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat
esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai
rikkoutuneet akustiikkalevyt sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen
kautta kulkevat ilmavuodot. (Valvira, 2016). 

Viitteet
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III, Asumisterveysasetuksen pykälä 19, Valvira
8/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 23.4.2015/545.
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545
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Nummenkoulu_tkKUITU_Sirate_150620.xlsb
Pohja: Pessi, 2020

TESTAUSSELOSTE: teolliset mineraalikuidut, laskeutunut pöly; tuntematon laskeuma-aika

Tilaaja: 

Laskutus: sama, verkkolaskuna
Toimitusosoite:

Sisältö: Laskeutuneen pölyn teippi-näytteitä (laskeuma-aika tuntematon)   4  kpl

Tiedot näytteenotosta:
Kohde: Nummen koulu
Näytteenottaja: Ville Norri
Näytteenottopvm: 15.6.2020, näytteet saapuneet 18.6.2020
Analyysi:
Menetelmä:

Analyysipvm: 23.-24.6.2020
Analysoija(t): 

Tulokset:

Näytekoodi Mittauskohde Huom.
(lab.tunniste) Column4  kpl/cm² (hav.raja) Huom

KK1  (BM236) IV-kanava 189 3,1 (0,07)

KK2  (BM237) IV-kanava 218 11 (0,07)

KK3  (BM238) IV-kanava 602 28 (0,07)

KK4  (BM239) IV-kanava 456 5,8 (0,07)

Rakennuksessa esiintyvien teollisten mineraalikuitujen merkitys 

Tulosten tulkinta ja
esitystapa:

Näytekohtainen havaintoraja perustuu mikroskopoituun pinta-alaan. Mikäli kuitupitoisuus on 
korkea, mikroskopoidaan näyteteipin pinta-alasta osanäyte.  
Tuntemattoman laskeuma-ajan laskeutuneelle pölylle ei ole toimenpiderajoja. 
Työterveyslaitoksen arvion mukaan teollisten mineraalikuitujen keskimääräinen pitoisuus 
tuloilmakanavan pinnalla on 10-30 kuitua / cm² (Työterveyslaitoksen kooste, 2016).

Sirkku Häkkilä, Satu Saaranen

Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla laskeutuneesta pölystä (tuntematon
laskeuma-aika). Geeliteipillä kerätystä laskeutuneesta pölystä lasketaan mikroskoopin avulla
kaikki yli 20 µm kokoiset teolliset mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan pinta-alayksikköä kohden.
Laskenta suoritetaan tuntemattoman ajan laskeutuneesta pölystä. Menetelmällä saadaan selville
teollisten mineraalikuitujen kokonaismäärä, mutta ei niiden kuitutyyppiä. (Tossavainen, 2006.)

Sirate Group Oy
Kutterintie 5, 20900 Turku

timo.murtoniemi@sirategroup.fi

Tulosten tulkinta 
Näytteistä ei anneta tulkintaa. 

Tulos

Menetelmälle (kuitupitoisuus laskeutuneessa pölyssä, tuntematon laskeuma-aika) ei ole
määritetty toimenpiderajaa. Keskimääräinen kuitupitoisuus tuloilmakanavien pinnalla on 10 – 30
kuitua/cm² (Työterveyslaitos, 2016).
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Testausseloste: teolliset mineraalikuidut, laskeutunut pöly; 
tuntematon laskeuma-aika

Nummenkoulu_tkKUITU_Sirate_150620.xlsb

Tulosten merkitystä pohdittaessa on tärkeää nähdä kokonaiskuva näytteenottokohteesta ja
harkita sen perusteella toimenpiteitä. Korjaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:
-  mineraalivillojen pinnoitus lasikuitukankaalla tai sideaineella
-  ilmastointi- ja ilmanvaihtoputkien puhdistaminen
-  mineraalivillojen poistaminen tai korvaaminen

Lopullinen analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja
tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on
näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla.

Viitteet
Tossavainen, A. ym. 2006. Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt: terveyshaitat, mittaaminen ja tuotekehitys.
Teoksessa FINE – Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys 2002–2005 loppuraportti. Teknologia-
ohjelmaraportti 9/2006. Helsinki: Tekes, 153-163.
Työterveyslaitos, 2016. Kooste toimistoympäristöjen sisäilman epäpuhtauksien ja olosuhteiden viitearvoista.
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/09/sisaympariston-viitearvoja.pdf 

Teolliset mineraalikuidut ovat ensisijaisesti muiden oleskelutilojen kuin asuinympäristöjen
olosuhteita heikentävä tekijä. Kuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi
ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet
akustiikkalevyt sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen kautta kulkevat
ilmavuodot. (Valvira, 2016). 

Kirsi Mäkiranta
FM, projektitutkija

Sirkku Häkkilä
FM, rakennusterveysasiantuntija, 
projektitutkija

Turussa,  26.6.2020

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III, Asumisterveysasetuksen pykälä 19, Valvira 8/2016
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LIITE 9 
ILMAVIRTAMITTAUSPÖYTÄKIRJA 



Nummen koulu Mittaaja Ville Norri ja Pekka Kallioniemi

Svema Flow / Swema md 3000 kalibr. pvm: 5.6.2019 Yritys Sirate Group Oy

Tuloilma Poistoilma

Konetunnus ja nim. Ilmamäärä m3/s Konetunnus ja nim. Ilmamäärä m3/s

Kammiopaine: Pa Kammiopaine: Pa

Huone / 
Tila

krs Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

101 1
Korvausilmaven
ttiili 250 1 10 200x500 1 43,7

250 1 18,1

250 1 3

Yhteensä 31,1 Yhteensä 43,7

-31,0 Pa ulos 0,0 Pa käytävään

Huone / 
Tila

krs Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

208 2
Korvausilmaven
ttiili 250 1 27,1 200x500 1 132,3

250 1 19,3

Yhteensä 46,4 Yhteensä 132,3

-35,0 Pa ulos -3,3 Pa käytävään

Huone / 
Tila

krs Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

312 3
Korvausilmaven
ttiili 250 1 0 200x500 1 118,5

250 1 12,3

250 1 20,8

Yhteensä 33,1 Yhteensä 118,5

-30,1 Pa ulos -2,5 Pa käytävään

Ilmavirtojen mittauspöytäkirja

Mittaushetkellä PE:

Mittaushetkellä PE:

Mittaushetkellä PE:

Kohde:

Mittarit



Huone / 
Tila

krs Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

466 4
Korvausilmaven
ttiili 250 1 3,1 200x500 106,2

250 1 23,1

250 1 7,4

Yhteensä 33,6 Yhteensä 106,2

-19,1 Pa ulos -3,0 Pa käytävään

Huone / 
Tila

krs Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

372 3
Korvausilmaven
ttiili 250 1 0 200x500 196,1

250 1 15,5

250 1 23,6

Yhteensä 39,1 Yhteensä 196,1

-32,1 Pa ulos -28,5 Pa käytävään

Huone / 
Tila

krs Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

372 3
Korvausilmaven
ttiili 250 1 29,5 200x500 208,2

250 1 31,1

250 1 19,3

Yhteensä 79,9 Yhteensä 208,2

-26 Pa ulos -15,5 Pa käytävään (Kokeilu, jossa kaikki ko-venttiilit auki asentoon +15)

Huone / 
Tila

krs Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

275 2
Korvausilmaven
ttiili 250 1 0 200x500 1 168,5

250 1 24,8

23

Yhteensä 47,8 Yhteensä 168,5

-30,0 Pa ulos -16,5 Pa käytävään

Mittaushetkellä PE:

Mittaushetkellä PE:

Mittaushetkellä PE:

Mittaushetkellä PE:



Huone / 
Tila

krs Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

Päätelaite Koko kpl
vaadittu 

[l/s]
mitattu 

[l/s]
osuus 

[%]
Asento/
k-arvo

paine-
ero [Pa]

456 4 ROX- pitot 200 1 112,8 8,7 Venttiili 100 1 24,2
Venttiili 250 1 63,1 2 23,6

3 23,5

4 23,1

5 23,1

6 21,9

7 19,8

8 21,8

9 25,2

Yhteensä 175,9 Yhteensä 206,2
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