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TIIVISTELMÄ 

Kuntotutkimuksessa kartoitettiin rakennuksen alapohjan kosteustilannetta, lattiapinnoitteiden 
kemiallista ja mikrobiologista kuntoa sekä selvitettiin ulko- ja väliseinien sekä yläpohjan rakenteiden 
kuntoa rakenneavausten ja materiaalinäytteiden avulla. Lisäksi tutkittiin ilmavuotojen esiintymistä 
merkkiainekaasukokeilla ja suoritettiin sisäilman olosuhdemittauksia sekä paine-eromittauksia. 
Lisäksi selvitettiin teollisten mineraalivillakuitujen pitoisuuksia laskeumapölynäytteistä. 

Kosteusmittauksissa kohonnutta kosteutta havaittiin pohjois-eteläsiiven märkätilassa, länsipäädyn 
tiloissa ja pienellä osalla keskiosan käytävää. Pohjois-eteläsiiven märkätilojen kuntoa ei tarkemmin 
tutkittu, koska märkätilat on suunniteltu remontoitavaksi lähiaikana. 

Lattiapinnoitteista otetuissa näytteissä 2-etyyli-1-heksanolin viitearvo ylittyy osassa näytteitä. 
Suositellaan selvittämään sisäilman VOC-pitoisuuksia, jotta voidaan arvioida mattovaurioiden 
vaikutusta sisäilman laatuun. Kosteus ei ole porareikämittausten tulosten perusteella länsipäädyn 
tiloihin tullut maasta kapilaarisesti, joten todennäköisin syy muovimaton alapuoliselle kosteudelle on 
liian kostealle betonille asennettu muovimatto. Käytävän lattiaan lievä kosteus on saattanut nousta 
kosteasta ryömintätilasta. Vauriot suositellaan korjaamaan erillisen korjaustyöselityksen mukaan. 

Rakennuksen ryömintätilassa havaittiin kaukolämmön vuodosta johtuvaa vettä, vuotoa ryhdyttiin 
korjaamaan välittömästi. Ryömintätila tarkastettiin vedenpoiston jälkeen. Ryömintätilassa havaittiin 
puutteita ilmanvaihdossa ja läpivientien tiiveydessä. Ryömintätilassa havaittiin mm. lammikoituneena 
vettä ja orgaanista materiaalia. Vesi oli tiivistynyt pisaroiksi alapohjan alapintaan ja se on saattanut 
kostuttaa alapohjaa ryömintätilan päällä. Tilassa havaitut puutteet suositellaan korjattavan. 

Ulkoseiniin tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että ulkoseinien alaosissa on kosteus- 

ja mikrobivaurioita laaja-alaisesti. Merkkiainekokeen ja paine-eromittausten tulosten perusteella 

ilmavuodot ulkoseinärakenteista sisätiloihin päin ovat todennäköisiä. Kosteus/mikrobivaurioiden 

laajuudet tulee selvittää ja vaurioituneet rakenteet korjata erillisen korjaustyöselityksen mukaan. 

Väliseinien osalle tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan arvioida, että väliseinien alaosissa on 
ainakin paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Kosteusvaurioituneista väliseinien alaosista on 
ilmayhteys sisäilmaan, joten kosteus/mikrobivaurioiden laajuudet tulee selvittää ja vaurioituneet 
rakenteet korjata erillisen korjaustyöselityksen mukaan. 

Pohjoinen-etelä -suuntaisen siiven osalla yläpohjatilan tutkimuksissa todettiin mikrobiperäistä hajua 
sekä kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavia tuloksia. Höyrynsulussa havaittiin epätiiveyskohtia, 
joten yläpohjasta on yhteys sisäilmaan ja ilmavirtaukset ovat ajoittain yläpohjatilasta sisäilmaan päin. 
Suositellaan selvittämään sekä yläpohjan kosteusvaurioiden että höyrynsulun epätiiveyksien 
laajuudet ja korjaamaan ne erillisen korjaustyöselityksen mukaan tai estämään muulla keinolla 
ilmavirtaus yläpohjan eristetilasta sisäilmaan. 

Kattoikkunoiden läheisyydessä havaittiin paikoin kosteusjälkiä. Yläpohjan kuntoa ei kattoikkunoiden 
läheisyydestä voitu tarkastaa, koska se olisi haitannut asbestipurkutöineen merkittävästi päiväkodin 
käyttöä. Suositellaan selvittämään kattoikkunoiden lähellä olevien rakenteiden kunto erillisellä 
kuntotutkimuksella. 

Sisäilman lämpötiloissa ei havaittu merkittäviä poikkeamia, joten tiloihin ei suositella laajoja 
toimenpiteitä. Kylmiksi koettuihin tiloihin suositellaan vian selvittämistä ja lämmitysjärjestelmän 
säätämistä.  

Teollisten mineraalivillakuitujen pitoisuudet laskeumapölynäytteissä ylittivät asumisterveysasetuksen 
toimenpiderajat, minkä vuoksi kuitulähteiden poistamiseksi suositellaan toimenpiteitä.  

Paine-eromittauksissa todettujen tulosten perusteella rakennuksessa suositellaan tehtävän 
ilmanvaihdon kuntotutkimus. Rakennuksen ulkoseinissä, väliseinissä ja yläpohjassa on todettu 
kosteus- ja mikrobivaurioita, minkä vuoksi ilmanvaihto suositellaan säädettävän siten, että sisäilma 
on jatkuvasti lievästi ylipaineinen suhteessa yläpohjan ja ulkoseinien eristetilaan nähden. 
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1. YLEISTIEDOT 

1.1. TUTKIMUSKOHDE 

Kohde Koukkarin päiväkoti 

Lähiosoite Koukkarinkatu 3 

Postinumero- ja toimipaikka 20610 Turku 

Rakennuksen omistaja Turun kaupunki 

Käyttö- ja kunnossapitovastuu Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus, ylläpito 

Valmistumisvuosi 1978 

Rakennusten lkm 1 kpl 

Kerrosten lkm 1  

Pääasiallinen runkomateriaali Puurunko. Alapohjana on betoninen kaksoislaattarakenne. 

Ilmanvaihto Koneellinen tulo ja poisto 

 

1.2. TILAAJA 

Turun kaupunki, Tilapalvelukeskus 

Linnankatu 90, 20100 Turku 

Soile Viiri, Ylläpitopäällikkö 

p. 040 196 1124 

soile.viiri@turku.fi 

 

1.3. TUTKIMUKSEN TEKIJÄT 

Raksystems Insinööritoimisto Oy. Vetotie 3 A, 01610 Vantaa 

 

Elina Saukko, RTA   Jarkko Ahonen DI 

puh:030 670 5510   puh: 030 670 6501  

elina.saukko@raksystems.fi   jarkko.ahonen@raksysystems.fi 

 

Janne Sampalahti, RI, RTAop   Tomi Vuorinen RI  

puh: 030 670 5628   puh: 030 670 5673  

janne.sampalahti@raksystems.fi  tomi.vuorinen@raksystems.fi 
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1.4. TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää Koukkarin päiväkodissa esiintyneiden huonoon sisäilman 

laatuun viittaavien oireiden aiheuttajia ja esittää tutkimusten perusteella rakennuksen korjaus- ja 

mahdollisia jatkotutkimustarpeita. Tässä tutkimuksessa ilmanvaihtojärjestelmä on pääsääntöisesti 

rajattu tutkimuksen ulkopuolelle, mutta tehtyjen tutkimusten perusteella otetaan kantaa myös 

ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan. 

1.5. TUTKIMUKSEN AJANKOHTA  

Kenttätutkimukset tehtiin 8.10.2018 – 18.12.2018. 

Tutkimusten ensimmäinen katselmuskäynti tehtiin 8.10.2018, jolloin paikalla olivat Elina Saukko ja 

Jarkko Ahonen sekä kiinteistöhuollon edustaja. 
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2. KOHTEEN YLEISKUVAUS 

Tutkimuksen kohteena oleva päiväkotirakennus on valmistunut v. 1978. Rakennuksessa on 

tehty korjaustöitä, tilaajalta saadut tiedot korjausten ajankohdista on esitetty kuvassa 1. 

 

Kuva 1 Korjaustöiden ajankohdat tilakohtaisesti. 

Rakennukseen tehdyt suuremmat korjaukset ovat vesikatto, sisätilojen pintamateriaalien 

uusimiset sekä länsipäädyn pesuhuoneen purkaminen ja käyttöönotto muuhun käyttöön. 

Lisäksi osa ulkoseinien ja väliseinien alaosista on uusittu. Muut remontit liittyvät lähinnä 

rakennuksen normaaleihin huolto- ja kunnossapitotöihin.  

Rakennus on pääosin puurunkoinen, alapohjarakenteina on kaksoislaattarakenne missä 

pääosalla lämmöneristys on laattojen välissä. Osastojen välissä sisäänkäyntien kohdalla 

alapohjan lämmöneristys on maanvaraisen laatan alapuolella. Ilmanvaihtona on koneellinen 

tulo- ja poistoilmajärjestelmä. 

Osa henkilökunnasta on havainnut oireilua, jotka on liitetty rakennuksessa oleskeluun. Oireina 

ovat olleet mm. silmien kirvely, poskiontelokipu, hengitysoireet, äänen painuminen, nuha, 

kurkkukipu, päänsärky ja nenän vuotaminen. Lisäksi eripuolella rakennusta on havaittu 

epämiellyttävää ja maakellarimaista hajua. 
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3. LÄHTÖTIEDOT 

3.1. KÄYTÖSSÄ OLLEET ASIAKIRJAT 

 Perustamistapalausunto 

 Pää- ja rakennepiirustuksia 

 Ilmanvaihto-, vesi- ja viemäripiirustuksia  

3.2. KOHDEKÄYNILLÄ SAADUT SUULLISET LÄHTÖTIEDOT 

Kohdekäynnillä haastateltiin päiväkodin henkilökuntaa, huoltomiehiä sekä korjausmiehiä.  

Lisäksi päiväkodin johtaja oli kirjannut ylös henkilökunnan havaitsemia ja kokemia sisäilmaan 

liittyviä ongelmia. Päiväkodin johtaja oli merkannut havainnot pohjakuvaan ja antoi ne 

tutkimuksen lähtötiedoiksi. Henkilökunnan haastattelussa kertomat vastasivat päiväkodin 

johtajan antamia lähtötietoja. 

Henkilökunnan haastattelussa esille tulleita asioita ovat mm. seuraavat: 

 Eripuolilla rakennusta havaittu epämiellyttävä ja maakellarimainen haju, 

maakellarimainen haju tarttunut yhdessä huoneessa älylaitteen suojakuoreen. 

 Vettä tippunut katon läpi ja kattoikkunoiden läheisyydestä sisälle. Kattoverhouslevyissä 

ja kattoikkunoiden läheisyydessä on edelleen kosteusjälkiä. 

 Kattoikkunoita avattaessa koko rakennukseen on levinnyt maakellarimainen haju. 

 Osa henkilökunnasta on saanut seuraavia oireita: silmien kirvely, poskiontelokipu, 

hengitysoireet, puheääni painuu, nuha, kurkkukipu, päänsärky, nenä vuotaa. 

 Osa työntekijöistä on siirtynyt oireilun vuoksi muihin tiloihin. 

Huolto- ja korjausmiehien haastattelussa esille tulleita asioita ovat mm. seuraavat: 

 Pieni osa ulkoseinien ja väliseinien alaosista on uusittu. 

 Länsipäädyssä oleva pesuhuone on purettu ja tila on otettu muuhun käyttöön. 

Remontin yhteydessä pesuhuoneen läheisyydessä olevat väliseinien ja ulkoseinien 

alaosat on todettu kosteusvaurioituneiksi ja ne on korjattu muutostöiden yhteydessä. 

 Vesikatto on korjattu.  

 Huoltotyöt on suoritettu normaalisti. 
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 Pinnoilta tehtävät kosteuskartoitukset pintakosteusilmaisimella Gann Hydrotest LG1, kalibroitu 
08/2018 

 Kosteusmittaukset viiltomittauksilla lattiapinnoitteen alapuolelta. Olosuhdemittalaite Vaisala 
Humicap, mittapäät HM42 2 kpl, kalibroitu 08/2018  

 Betonirakenteiden kosteusmittaukset porareikämittauksin: Vaisala Oy:n valmistamia HMP44L 
mittapäitä ja HMI41 näyttölaitetta, jotka on kalibroitu 10/2018. Vaisala Oy:n valmistamia 
HMP40S mittapäitä ja HM40 näyttölaitetta, jotka on kalibroitu 10/2018. Olosuhteiden 
mittauksissa käytettiin Vaisala Oy:n valmistamaa HMP42 mittapäätä ja HMI41 näyttölaitetta, 

jotka on kalibroitu 09/2018. 

 Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta tutkittiin 
seurantamittauksella. Seurantamittaukset toteutettiin Trotec BZ30 tiedonkeruulaitteella ja 
mittausjakson pituus oli n. 2 viikkoa. 

 Tallentavat paine-eromittaukset tehtiin Kimon tallentavilla mittalaitteilla ja mittausjakson pituus 
oli n. 2 viikkoa. 

 Hetkellisiä paine-eroja mitattiin Miran DP-100 paine-eromittarilla. 

 Materiaalin mikrobivaurioitumisen selvittäminen laimennossarjamenetelmällä (elinkykyisten 
mikrobien määrä ja lajistot). 

 Kahden viikon laskeumasta geeliteipin avulla kerätyn pölynäytteen mikroskopointi teollisten 

mineraalikuitujen esiintymisen ja lukumäärän selvittämiseksi. Geeliteipeille kerätyt teolliset 
mineraalivillakuidut (pituus >20 µm) laskettiin polarisaatiomikroskoopilla Nikon E200POL tai 
Motic BA310POL, laskeuma-aika 13 vuorokautta. 

 Lattiapinnoitteiden vaurioitumista alkalisen kosteuden vaikutuksesta arvioitiin ottamalla 
materiaalinäytteitä. Materiaalinäytteistä tutkittiin VOC-yhdisteiden bulk -emissio 

mikrokammiolaitteella. 

 Rakenteiden ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainetekniikalla. Merkkiainekaasuna käytettiin 

kaasuseosta 5 % H2 + 95 % N2. Ilmavuodot tunnistettiin merkkiaineeseen reagoivalla 
analysaattorilla Trotec TS 810 SDI. 

 

Materiaalien mikrobianalyysit on analysoitu Eviran hyväksymässä, akkreditoidussa laboratoriossa. 

Tutkimusten yhteydessä otetut näytteet analysoitiin seuraavassa laboratoriossa:   

Mirkobianalyysit:  Teoll.min.villakuidut: Bulk-emissio/mikrobianalyysit: 

MetropoliLab Oy  Labroc Oy  Työterveyslaitos 

Viikinkaari 4   Teknologiantie 11 PL40 

00790 Helsinki  90590 Oulu  00032 Työterveyslaitos   

Turun yliopiston  

biodiversiteettiyksikkö 

Aerobiologian laitos 

20014 Turun yliopisto    
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5. RAKENNETEKNISET TUTKIMUKSET  

5.1. ALAPOHJA 

5.1.1. RAKENNE  

Rakennuksen alapohjarakenteena on pääasiassa kaksoislaattarakenne. Rakenne on riskialtis 

maaperästä tai ryömintätilan ilmatilasta rakenteeseen siirtyvälle kosteudelle. Syynä tähän 

ulkopuolisen maakosteuden pääsemiseen rakenteisiin on yleensä puutteellisesti toimiva salaojitus 

ja / tai liian hienojakoinen (kapillaarinen) täyttömaa-aines alemman maanvaraisen betonilaatan 

alla. Alapohjarakenteessa, jossa kantavan betonilaatan alapuolella on ryömintätila, kosteutta voi 

siirtyä rakenteeseen ryömintätilan ilmasta tai rakenteen alla oleva viileämpi tila voi aiheuttaa 

kosteuden tiivistymistä rakenteessa. Lisäksi mm. betonilaattojen väliin sijoitettujen vesi- ja 

lämpöjohtojen mahdollisten vuotojen havaitseminen on vaikeaa, minkä vuoksi vuodon sattuessa 

vesi voi päästä leviämään laajalle alueelle eristetilassa. Myös kaksoislaattarakenteen sisällä olevien 

putkien pinnalle voi tiivistyä kosteutta rakenteen sisällä.  

Rakennepiirustuksien mukaan rakennuksen A ja C osien alapohjarakenteet (kehystetty punaisella 

kuvassa 2) ovat seuravanlaiset: maanvarainen teräsbetonilaatta 90mm, muovikalvo, 

vaahtomuovilevy 100mm, vuorauspaperi, teräsbetonilaatta 60mm ja lattiapäällystys.  

Rakennepiirustuksien mukaan rakennuksen B osan alapohjarakenne (kehystetty sinisellä kuvassa 

2) on seuravanlainen: maanvarainen teräsbetonilaatta 180mm, muovikalvo, vaahtomuovilevy 

100mm, vuorauspaperi, teräsbetonilaatta 60mm ja lattiapäällystys. Rakennepiirustuksista poiketen 

rakennuksen B osaa ei ole perustettu maanvaraan. Kenttäkäynnillä tehtyjen havaintojen mukaan 

alemman teräsbetonilaatan alla on ryömintätila. 

Rakennepiirustuksien mukaan osastojen välissä olevien alueiden (merkattu nuolilla kuvissa 2) 

alapohjarakenteet ovat seuravanlaiset: Muovikalvo, Styrox 70mm, maanvarainen laatta 90mm. 

pintalaatta 50-80mm. 

 

Kuva 2 Rakennuksen alapohjarakenne. 
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5.1.2. HAVAINNOT ALAPOHJARAKENTEESTA 

Rakennuksen lattiapinnoitteita on uusittu korjaustöiden yhteydessä. Lattiapinnoitteissa ei havaittu 

värimuutoksia tai aistinvaraisesti muita vaurioitumiseen viittaavia muutoksia.  

Rakennuksen keskiosalla on ryömintätila, joka tarkastettiin tutkimuksen yhteydessä. 

Ryömintätilaan on kulku rakennuksen takaa keittiön kohdalta. Betonikantta nostaessa 

ryömintätilassa havaittiin olevan vihertävää vettä n. 200 mm ja ryömintätilasta tuli kulkuaukon 

kautta lämmintä vesihöyryä. Veden värin perusteella vesi tunnistettiin kaukolämpöverkoston 

vedeksi. Kaukolämpöjärjestelmän vesi värjätään, jotta mahdollisen vuodon sattuessa se voidaan 

tunnistaa ja erottaa käyttövedestä. Kaukolämpöputken vuodosta ilmoitettiin välittömästi tilaajalle 

ja rakennuksen huoltohenkilökunta aloitti tarvittavat toimenpiteet vuodon tukkimiseksi ja veden 

poistamiseksi tilasta. Vuodon kestosta ei ole tarkkaa tietoa.  

Ryömintätila päästiin tarkastamaan vedenpoiston jälkeen. Ryömintätilassa havaittiin puutteita 

ilmanvaihdossa ja läpivientien tiiveydessä. Ryömintätilan pohjalla oli orgaanista materiaalia ja 

alapohjan muottilaudoista oli hieman jäänyt valuun kiinni. Ryömintätilan pohjalla oli painaumia, 

joihin vesi kerääntyy. Vesi oli tiivistynyt pisaroiksi alapohjan alapintaan.  

 

 

Kuva 3 Ryömintätilassa oli kaukolämpöjärjestelmästä           Kuva 4 Ryömintätilaa. Läpiviennit ovat tiivistämättä. 

vuotanutta vettä.                                     
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5.1.3. ALAPOHJAN KOSTEUSMITTAUKSET 

Rakennuksen lattiapintoja kartoitettiin kosteudentunnistimella. Kartoitus tehtiin koko rakennuksen 

alalla, n. 1…3 m mittapistevälein, jota tarkennettiin riskihavaintojen kohdalla tehtäväksi 20…50 cm 

välein. Pintakosteuskartoituksessa vertailuarvoihin nähden kohonneita lukuarvoja havaittiin 

käytävällä keittiön puoleisessa reunassa sekä länsipäädyn ryhmähuoneissa ja varastossa. Pohjois-

etelä -suuntaisen siiven märkätiloissa havaittiin kosteudentunnistimella koholla olevaa kosteutta, 

mutta rakenteita ei tilaajan pyynnöstä tutkittu, koska märkätilat on suunniteltu remontoitavaksi 

lähiaikana. 

Pintakosteuskartoituksen tuloksia varmistettiin lattiapinnoitteiden alapuolelta tehtävillä 

viiltomittauksilla (5kpl). Lisäksi tehtiin vertailuviiltomittauksia (3kpl). Pintakosteuskartoituksen 

koholla olevat alueet ja lukemat on esitetty punaisella värillä kuvassa 5. Viiltomittausten sijainnit 

on esitetty sinisellä värillä kuvassa 5. Viiltomittausten tulokset on esitetty taulukossa 1. Lattian 

kosteustilannetta selvitettiin lisäksi betonirakenteen porareikämittauksin. Porareikämittausten 

tulokset on raportoitu erillisenä raporttina, joka on tutkimusselosteen liitteenä.  

Länsipäädyn ryhmähuoneiden ja varaston lattioissa havaittiin paikoin pintakosteudentunnistimella 

koholla olevia arvoja. Kohdissa, joissa pintakosteudentunnistimella havaittiin kohonneita arvoja, 

havaittiin myös viiltomittauksilla muovimattojen alapuolella kohonnutta kosteutta. Suhteellisen 

kosteuden (RH) lukemat olivat näillä kohdilla välillä 88,6…94,9 % RH noin +19…21,4 C 

lämpötilassa. Vesisisältö pinnoitteiden alla on näillä kohdin merkittävästi sisäilmaa korkeampi (15,53 

– 17,14 g/m3). 

 

Taulukko 1 Maton alle tehtyjen viiltomittausten tulokset. 

 

 

 

Mittaus-
piste 

Mittauspaikka Suhteellinen 
kosteus RH-% 

Lämpötila 
(C) 

Vesihöyryn 
määrä (g/m3) 

kosteudentunnis-
timen lukema 

V1. Ryhmähuone 1 lattia, ulkoseinän 
vierusta 

94,9 +19,0 15,53 100 

V2. Ryhmähuone 1 lattia, nurkassa 
ulkoseinän vierusta 

88,6 +20,9 16,9 80 

V3. Ryhmähuone 2 lattia, nurkassa 
ulkoseinän vierusta 

65,5 +20,6 11,76 60 

V4. Ryhmähuone 2 lattia, keskiosalla  88,8 +21,4 16,67 80 

V5. Ryhmähuone 2 varaston lattia, 
keskiosalla 

93,2 +21,0 17,14 85 

V6. Käytävän lattia, keittiön 
puoleinen reuna 

66,7 +20,0 11,54 70 

V7. Käytävän lattia, johtajan 
huoneen puoleinen reuna  

47,2 +21,2 8,77 50 

V8. Varaston lattia, väliseinän lähellä 43,1 +21,9 8,33 50 

 Sisäilma 24,4 +21,4 4,56  

 Ulkoilma 89,4 -1,1 4,04  
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Kuva 5  Pohjakuvassa  on koholla olevat kosteudentunnistimen (Gann) lukema-alueet, viiltomittauksen paikat (V) sekä BULK- ja 

mikrobianalyysien näytteenottopisteet. 
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5.1.4. LATTIAPINNOITTEIDEN MIKROBIOLOGISET ANALYYSIT 

Lattiapinnoitteista kerättiin kaksi muovimattonäytettä materiaalinäytteen mikrobianalyysiin. 

Näytteet kerättiin samoista kohdista, joista kerättiin BULK1 ja BULK2-analyysien näytteet. 

Näytteenottopisteet on esitetty vihreällä värillä kuvassa 5 ja laboratorion analyysivastaus on 

tutkimusselosteen liitteenä 1. Näytteet lähetettiin Työterveyslaitoksen laboratorioon 

analysoitavaksi.  

Näytteessä M1 havaittiin niukasti (+) bakteereja. Suoramikroskopoinnissa havaittiin 

sienirihmastoa, mikä voi viitata homekasvustoon tai lahovaurioon. 

Näytteessä M2 havaittiin niukasti (+) bakteereja. Suoramikroskopoinnissa ei havaittu viitteitä 

mikrobikasvusta. 

Näytteen 1 tulokset voi viitata mikrobivaurioon. Näytteen 2 tulokset eivät viittaa mikrobivaurioon. 

5.1.5. LATTIAPINNOITTEIDEN KEMIALLISET ANALYYSIT 

Lattiapinnoitteista kerättiin kolme muovimattonäytettä pinnoitteen VOC-kokonaisemission 

määrittämiseksi. Näytteet (BULK1 ja BULK2) kerättiin kohdista, joissa havaittiin viiltomittauksessa 

muovimaton alapuolella kosteutta ja sen lisäksi otettiin yksi vertailunäyte (BULK3) kohdasta, jossa 

viiltomittauksessa ei todettu kosteutta. Näytteet lähetettiin Työterveyslaitoksen laboratorioon 

analysoitavaksi. Tulokset on esitetty taulukossa 2. Näytteenottopisteet on esitetty vihreällä värillä 

kuvassa 5 ja laboratorion analyysivastaus on tutkimusselosteen liitteenä 2.  

BULK-menetelmällä tehdyt näytteenotot eivät vastaa huoneilmasta kerättyjä näytteitä, eikä 

materiaalien päästöluokitusta (M-luokat). Työterveyslaitos on antanut viitearvoja eri 

materiaalityyppien emissioille ja muovimattojen osalta TVOC-pitoisuuden viitearvo on 500 µg/m3g, 

C9-alkoholien viitearvo on 320 µg/m3g ja 2-etyyli-1-heksanolin viitearvo on 50 µg/m3g. 

 

Taulukko 2 Lattiapinnoitteiden bulk-analyysien tulokset. 

Näyte TVOC, µg/m3g C9- alkoholit, µg/m3g 2-etyyli-1-heksanoli, 

µg/m3g 

BULK 1 330 22 110 

BULK 2 420  270 

BULK 3 90 26 41 
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Työterveyslaitos on antanut seuraavat bulk-emissioiden suuntaa-antavat viitearvot eri 

materiaalityypeille: 

1) PVC, jossa pehmittimenä DEHP (di-etyyliheksyyliftalaatti) 

- TVOC 200 µg/m³g 

- 2-Etyyli-1-heksanoli 70 µg/m³g 

 

2) PVC, jossa pehmittimenä DINCH (di-isononyyliheksahydroftalaatti), DINP (diisononyyliftalaatti) 

tai DIDP (di-isodekyyliftalaatti) 

- TVOC 500¹ µg/m³g 

- 2-Etyyli-1-heksanoli 50 µg/m³g 

- C9-alkoholit 320¹ µg/m³g 

 

3) Tasoitteet ja betoni 

- TVOC 50 µg/m³g 

- 2-Etyyli-1-heksanoli 40 µg/m³g 

 

4) Linoleum 

- TVOC 650 µg/m³g 

- Propaanihappo 100 µg/m³g 

¹ viitearvo on suuntaa antava, koska TTL:n seurantanäytteiden perusteella 

emissiotasot kasvavat ajan funktiona. 

 

DEHP:n käyttö on vähentynyt 2000-luvulla. Nykyisin Suomessa käytetään PVC-lattiapäällysteissä 

pehmittiminä DINP:a, DINCH:ia ja kasviöljyperäisiä pehmittimiä (triglyseridi). (Uudempien PVC-

lattiapäällysteiden vaurioituminen kosteusrasituksen johdosta, Lappi Sanna, Itä-Suomen Yliopisto, 

koulutus ja kehittämispalvelu Aducate 2013). 

Näytteet BULK1 ja BULK2 on kerätty alueelta, jonka lattiapinnoite on uusittu v. 2018. Muovimattojen 

iästä ei ole tarkkaa tietoa, mutta remontoimisajankohdan perusteella kyseisten muovimattojen 

pehmittimenä on DINP, DINCH tai DIDP. Näytteiden BULK1 ja BULK2 osalta 2-etyyli-1-heksanolin 

viitearvo ylittyy.  
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5.1.6. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET ALAPOHJARAKENTEESTA 

Länsipäädyn ryhmähuoneiden ja varaston lattioissa havaittiin kosteudentunnistimella ja 

viiltomittauksella paikoin kosteutta. Kosteus ei ole mittausten tulosten perusteella tullut rakennuksen 

ulkopuolelta, joten todennäköisin syy muovimaton alapuoliselle kosteudelle on, että muovimatto on 

asennettu liian kostealle betonille. Muovimaton bulk-analyysien laboratoriotulokset viittaavat siihen, 

että kosteille alueille on aiheutunut materiaalien kemiallista vaurioitumista. Suositellaan selvittämään 

sisäilman VOC-pitoisuuksia, jotta voidaan arvioida mattovaurioiden vaikutusta sisäilman laatuun.  

Muovimaton mikrobianalyysitulokset viittaavat siihen, että kostuneilta alueilta muovimaton 

alapuolelle on saattanut paikoin syntyä mikrobikasvustoa. Mikrobien tai mikrobien 

aineenvaihduntatuotteiden päätyminen sisäilmaan muovimaton alta ei ole todennäköistä, mutta 

mahdollisuus ilmavirtauksiin on olemassa mattopintojen reunoilta / saumojen kautta.  

Länsipäädyn ryhmähuoneiden ja varaston lattiapinnoitteena on muovimatto, joka on 

mattonäytteiden irrotuksen yhteydessä tehtyjen havaintojen mukaan kosteusvaurioitunut.  

Vaurioituneiden lattiarakenteiden laajuus tulee selvittää. Vaurioitunut muovimatto 

tulee poistaa ja betoni kuivattaa. Ennen uudelleen pinnoitusta tulee varmistaa, ettei 

betoniin ole imeytynyt epäpuhtauksia vaurioituneesta lattiapinnoitteesta. 

Pohjois-etelä -suuntaisen siiven märkätila suositellaan remontoitavan lähiaikana 

kuten on suunniteltu. Remontin yhteydessä suositellaan tutkittavan märkätilan 

kohdalta ja sen läheisyydestä alapohjarakenteen kunto ja kosteuspitoisuus. 

Ryömintätilan läpiviennit suositellaan tiivistämään, orgaaninen materiaali ja 

painaumat ryömintätilan pohjalta poistettavan, alapohjan alapinnasta muottilautojen 

jäämät poistettavan, ilmanvaihtoa tehostettavan, vesi poistettavan, veden tulon syy 

selvitettävän ja korjattavan.  
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5.2. ULKOSEINÄT 

Ulkoseinät ovat rakenneavauksissa tehtyjen havaintojen perusteella puurunkoisia ja julkisivuiltaan 

pääosin tiilimuurattuja, ikkunoiden alapuolelta osittain puupaneloituja. Ulkoseinien lämmöneristeet 

ovat mineraalivillaa. Ulkoseinärakenteita on osittain korjattu länsipäädyssä pesutiloissa tehtyjen 

korjaus- ja muutostöiden yhteydessä.  

Rakenne on rakennepiirustuksista saatujen tietojen mukaan seuraava: 

- puht. muur. tiili 85 mm 
- ilmarako 35 mm 
- tuulisuojalujalevy 3 mm 
- RHS-pilarit 100x200 (kantava rakenne) + mineraalivilla PV-L 100 mm  
- suojaus ilmaraon puolella 2 x 11 mm lujalevy  
- mineraalivilla PV-L 50 mm 
- muovitiivistyspaperi 
- lujalevy 11 mm. 

5.2.1. HAVAINNOT JA TUTKIMUKSET ULKOSEINÄRAKENTEISTA 

Ulkoseinärakenteiden kuntoa selvitettiin yhteensä 8 rakenneavausten kautta. Rakenneavauksista 

osa tehtiin rakennuksen ulkopuolelta ja osa sisäpuolelta. Rakenneavausten sijainnit on esitetty 

kuvassa 6. Rakenneavaukset tehtiin asbestipurkutöinä, sillä rakenteissa olevat lujalevyt sisältävät 

asbestia. Asbestipurkutyöt tehtiin AsBestMen Oy:n toimesta. Ulkoseinän alaohjauspuiden alapinnat 

ovat rakenneavauksissa tehtyjen havaintojen perusteella syvimmillään n. 200 mm maanpinnan 

alapuolella. Alaohjauspuiden alapuolella havaittiin huopa kapillaarikatkona. 

Ikkunapellityksissä havaittiin paikoin puutteita, joiden johdosta riskinä on sadeveden pääsy seinän 

sisempiin rakenteisiin. Riskin toteutumisen selvittämiseksi ikkunapeltien irrotukselle olisi ollut tarve, 

jotta sen alapuolinen ulkoseinärakenne olisi pystytty tutkimaan. Ikkunapeltejä ei kuitenkaan oltu 

pyynnöstä huolimatta irrotettu kokonaisuudessaan, eikä havaintoja voitu tehdä peltejä 

vääntämällä luotettavasti.  

Ulkoseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä ja niiden laboratorioanalyysi vastaukset ovat 

tutkimusselosteen liitteenä 3. 
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Kuva 6 Ulkoseinen rakenneavaukset pohjakuvassa. 

 

Rakenneavaus US1. 

Ulkoseinärakennetta avattiin keittiön kohdalta ulkokautta. Avauskohdalla ulkoseinän rakenne oli 

ulkoapäin seuraava: Tiili 85 mm – ilmarako n. 25…35 mm (laastipurseita paikoin) – 

tuulisuojalujalevy 3 mm - mineraalivilla 150 mm + runko 100 mm + 50 mm – höyrynsulkumuovi- 

sisäverhouslevy.  

Rakenne on korjattu ja ulkoseinän alaohjauspuu on korotettu sokkelin yläpinnan tasoon 

kevytsoraharkolla. Ulkoseinän alaohjauspuun alla havaittiin bitumihuopaa kapillaarikatkona. 

Ulkoseinän korjaus on mahdollisesti tehty samanaikaisesti v. 2008 tehdyn keittiön remontoinnin 

yhteydessä. Avauskohdassa ei havaittu poikkeavaa hajua tai rakenteessa silminnähtävää 

vaurioitumista. Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet puunkosteusmittarilla. 

Mittaushetkellä puun kosteudet olivat 9…15 p-% (painoprosenttia), tulos on tavanomainen.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten kaksi näytettä. Näyte M1 otettiin seinän 

mineraalivillaeristeestä, eristeen alaosasta, sisäpinnasta. Lisäksi alaohjauspuun alapinnasta otettiin 

materiaalinäyte M2. Näytteistä M1 ja M2 tehdyissä analyyseissä todettiin 
asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja 
mikrobivaurioitumiseen viittaavaa sienikasvustoa, lisäksi näytteessä M2 todettiin 
bakteerikasvustoa. 

Rakenneavaus US8 
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Kuva 7 Rakenneavaus US1. 

 

 

Kuva 8 Rakenneavaus US1. 
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Rakenneavaus US2.  

Ulkoseinärakennetta avattiin v. 2017 korjattujen tilojen kohdalta rakennuksen takasivulta 

ulkokautta. Avauskohdalla ulkoseinän rakenne oli ulkoapäin seuraava: Tiili 85 mm – ilmarako n. 

25…35 mm (laastipurseita paikoin) – tuulisuojalujalevy 3 mm + 11 mm -  mineraalivilla 150 mm + 

runko 100 mm + 50 mm – muovitiivistyspaperi – mineraalivilla - sisäverhouslevy.  

Ulkoseinän alaohjauspuun alapinta on n. 300 mm sokkelin yläreunan alapuolella, lähellä 

maanpinnan tasoa. Ulkoseinän alaohjauspuun alla havaittiin bitumihuopaa kapillaarikatkona. 

Avauskohdassa ei havaittu poikkeavaa hajua tai rakenteessa silminnähtävää vaurioitumista, 

alaohjauspuun yläpinnassa havaittiin vähäisiä kosteusjälkiä ulkoapäin katsottuna rakenneavauksen 

oikeassa reunassa, jossa myös sokkelin ulkopinnassa oli havaittavissa kosteusjälkiä syöksytorven 

roiskevesistä johtuen. Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet puunkosteusmittarilla. 

Mittaushetkellä puun kosteudet olivat 9…12 p-% (painoprosenttia), tulos on tavanomainen.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten kolme näytettä. Näytteet M3 ja M4 otettiin 

seinän mineraalivillaeristeestä, näyte M3 otettiin ulkoapäin katsottuna rakenneavauksen 

vasemmasta reunasta ja näyte M4 otettiin rakenneavauksen oikeasta reunasta. Molemmat 

näytteet kerättiin eristeen alaosasta, sisäpinnasta. Lisäksi alaohjauspuun alapinnasta otettiin 

materiaalinäyte M5. Näytteestä M3 tehdyssä analyysissä todettiin 
asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja 
mikrobivaurioitumiseen viittaavaa sieni- ja aktinobakteerikasvustoa. Näytteessä M4 ei 
todettu asumisterveysasetuksen toimenpiderajoja ylittävää kasvua. Näytteessä M5 
todettiin materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa sienikasvustoa 
sekä lisäksi bakteerikasvustoa. 

 

 

Kuva 9 Rakenneavaus US2. 
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Kuva 10 Rakenneavaus US2. 

 

Rakenneavaus US3.  

Ulkoseinärakennetta avattiin v. 2018 korjattujen tilojen kohdalta rakennuksen takasivun puolelta 

ulkokautta. Avauskohdalla ulkoseinän rakenne oli ulkoapäin seuraava: Tiili 85 mm – ilmarako n. 

25…35 mm (laastipurseita paikoin) – tuulisuojalujalevy 3 mm -  mineraalivilla 150 mm + runko 

100 mm + 50 mm – muovitiivistyspaperi – mineraalivilla - sisäverhouslevy.  

Ulkoseinän alaohjauspuun alapinta on n. 300 mm sokkelin yläreunan alapuolella, lähellä 

maanpinnan tasoa. Ulkoseinän alaohjauspuun alla havaittiin bitumihuopaa kapillaarikatkona. 

Avauskohdassa ei havaittu poikkeavaa hajua tai rakenteessa silminnähtävää vaurioitumista. 

Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun 

kosteudet olivat 10…11 p-% (painoprosenttia), tulos on tavanomainen.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten kaksi näytettä. Näyte M6 otettiin seinän 

mineraalivillaeristeestä, eristeen alaosasta, sisäpinnasta. Lisäksi alaohjauspuun yläpinnasta otettiin 

materiaalinäyte M7. Näytettä ei päästy ottamaan alaohjauspuun alapinnasta rakenneavauksen 

ahtauden vuoksi. Näytteistä M6 tai M7 tehdyissä analyyseissä ei todettu 
asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja 
mikrobivaurioitumiseen viittaavaa kasvustoa.  
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Kuva 11 Rakenneavaus US3. 

 

Kuva 12 Rakenneavaus US3. 
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Rakenneavaus US4.  

Ulkoseinärakennetta avattiin etusivun puolelta wc-tilasta, jonne on käynti ulkokautta. 

Avauskohdalla ulkoseinän rakenne oli sisäpuolelta päin seuraava: Sisäverhouslevy – koolaus + 

mineraalivilla 50 mm – muovitiivistyspaperi – mineraalivilla 100 mm – tuulisuojalujalevy 3 mm - 

ilmarako n. 25…35 mm (laastipurseita paikoin) – tiili 85 mm.  

Ulkoseinän alaohjauspuun alapinta on lähellä maanpinnan tasoa. Ulkoseinän alaohjauspuun alla 

havaittiin bitumihuopaa kapillaarikatkona. Avauskohdassa ei havaittu poikkeavaa hajua tai 

rakenteessa silminnähtävää vaurioitumista. Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet 

puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun kosteudet olivat 9…10 p-% (painoprosenttia), tulos on 

tavanomainen.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten kaksi näytettä. Näyte M11 otettiin seinän 

mineraalivillaeristeestä, eristeen alaosasta, sisäpinnasta. Lisäksi alaohjauspuun alapinnasta otettiin 

materiaalinäyte M12. Näytteistä M11 tai M12 tehdyissä analyyseissä ei todettu 
asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja 
mikrobivaurioitumiseen viittaavaa kasvustoa. 

 

 

Kuva 13 Rakenneavaus US4 
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Rakenneavaus US5.  

Ulkoseinärakennetta avattiin ns. johtajan uuden huoneen kohdalta. Avauskohdalla ulkoseinän 

rakenne oli sisältäpäin seuraava: Verhouslevy – mineraalivilla 50mm – rakennuspaperi – runko + 

mineraalivilla 100mm – tuulisuojalujalevy. Rakennetta ei avattu ulos asti, julkisivuna tällä kohtaa 

on tiilimuuraus. Ulkoseinän alaohjauspuun alapinta on rakenneavauksen kohdalla n. 180 mm 

maanpinnan alapuolella.  

Ulkoseinän runkotolpan alaosassa ja alaohjauspuun pinnalla havaittiin kosteusjälkiä ja runkotolpan 

alaosassa mikrobikasvuun viittaavia jälkiä. Alaohjauspuun alapuolella havaittiin bitumihuopaa 

kapillaarikatkona.  

Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun 

kosteudet olivat 14…16 p-% (painoprosenttia), tulos on tavanomainen.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten kaksi näytettä. Näyte 12.12./M4 otettiin 

mineraalivillasta alaohjauspuun yläpuolelta sisäpinnasta ja 12.12/ M5 otettiin alaohjauspuun 

alapinnasta. Molemmista näytteistä tehdyissä analyyseissä todettiin 
asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja 
mikrobivaurioitumiseen viittaavaa sieni-, bakteeri- ja aktinobakteerikasvustoa.  

 

 

Kuva 14 Rakenneavaus US5. 
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Kuva 15 Rakenneavaus US5. 

 

Rakenneavaus US6.  

Ulkoseinärakennetta avattiin ”Suopursut” -ryhmän päätyvaraston kohdalta. Avauskohdalla 

ulkoseinän rakenne oli sisältäpäin seuraava: Verhouslevy (poistettu erikseen asbestipurkutyönä) –

rakennuspaperi – runko + mineraalivilla 100mm – tuulisuojalujalevy. Rakennetta ei avattu ulos 

asti, julkisivuna tällä kohtaa on tiilimuuraus. Ulkoseinän alaohjauspuun alapinta on 

rakenneavauksen kohdalla n. 200 mm maanpinnan alapuolella.  

Ulkoseinän runkotolpan alaosassa ja alaohjauspuun pinnalla ei havaittu vaurioon viittaavia jälkiä, 

lukuun ottamatta nauloja, joissa havaittiin ruostetta. Alaohjauspuun alapuolella havaittiin 

bitumihuopaa kapillaarikatkona.  

Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun 

kosteudet olivat 10…14 p-% (painoprosenttia), tulos on tavanomainen.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten kaksi näytettä. Näyte 18.12./M2 otettiin 

mineraalivillasta alaohjauspuun yläpuolelta sisäpinnasta ja 18.12/ M3 otettiin alaohjauspuun 

alapinnasta. Näytteessä 18.12. / M2 todettiin asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden 
perusteella materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa sienikasvustoa. 
Näytteessä 18.12. / M3 todettiin asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden perusteella 
materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa sieni- ja 
aktinobakteerikasvustoa.   
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Kuva 16 Rakenneavaus US6. 

 

Kuva 17 Rakenneavaus US6. 
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Rakenneavaus US7.  

Ulkoseinärakennetta avattiin ns. johtajan vanhan huoneen kohdalta, viereisen huoneen / 

väliseinän vierestä. Avauskohdalla ulkoseinän rakenne oli sisältäpäin seuraava: Verhouslevy 

(purettu erikseen asbestipurkutyönä) – mineraalivilla 50mm – rakennuspaperi – runko + 

mineraalivilla 100mm – tuulisuojalujalevy. Rakennetta ei avattu ulos asti, julkisivuna tällä kohtaa 

on tiilimuuraus. Ulkoseinän alaohjauspuun alapinta on rakenneavauksen kohdalla n. 200 mm 

lattiapinnan alapuolella.  

Ulkoseinän alaohjauspuun pinnalla havaittiin kosteusjälkiä. Alaohjauspuun alapuolella havaittiin 

bitumihuopaa kapillaarikatkona.  

Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun 

kosteudet olivat 13…20 p-% (painoprosenttia), tulos viittaa kohonneeseen kosteuteen 

alaohjauspuun alapinnassa.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten kaksi näytettä. Näyte 12.12./M2 otettiin 

mineraalivillasta alaohjauspuun yläpuolelta sisäpinnasta ja 12.12/ M3 otettiin alaohjauspuun 

alapinnasta. Näytteessä 12.12. / M2 ei todettu asumisterveysasetuksen 
tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa 
sienikasvustoa, näytteessä esiintyi vähäisesti poikkeavia mikrobilajeja, joiden 
esiintyminen näytteessä voi viitata itiöiden kertymiseen materiaaliin pitkällä 
aikavälillä tai jo kuivuneeseen vaurioon. Näytteessä 12.12. / M3 todettiin 
asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja 
mikrobivaurioitumiseen viittaavaa sieni- ja bakteerikasvustoa. 

 

 

Kuva 18 Rakenneavaus US7. 
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Kuva 19 Rakenneavaus US7. 

 

Rakenneavaus US8.  

Ulkoseinärakennetta avattiin ns. johtajan vanhan huoneen kohdalta, syöksytorven kohdalta 

tutkimukseen liittyneen 1.kohdekäynnin yhteydessä. Avauskohdalla ulkoseinän rakenne oli 

sisältäpäin seuraava: Verhouslevy (purettu erikseen asbestipurkutyönä) – mineraalivilla 50mm – 

rakennuspaperi – runko + mineraalivilla 100mm – tuulisuojalujalevy. Rakennetta ei avattu ulos 

asti, julkisivuna tällä kohtaa on tiilimuuraus. Ulkoseinän alaohjauspuun alapinta on 

rakenneavauksen kohdalla n. 200 mm lattiapinnan alapuolella.  

Ulkoseinän alaohjauspuun päältä lähtevässä runkopuun pinnalla havaittiin kosteuden aiheuttamia 

jälkiä. Alaohjauspuun alapuolella havaittiin bitumihuopaa kapillaarikatkona.  

Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun 

kosteudet olivat 10…12 p-% (painoprosenttia), tulos on tavanomainen.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten kaksi näytettä. Näyte 23.10./M1 otettiin 

pystyrungosta alaohjauspuuta vasten ja 23.10/ M2 otettiin lämmöneristeestä alaohjauspuun 

yläpuolelta. Näytteissä 23.10. / M1 ja 23.10. / M2 todettiin asumisterveysasetuksen 
tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa 
sienikasvustoa, aktinobakteerikasvua ja bakteerikasvua.  
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Kuva 20 Rakenneavaus US8. 

 

 

5.2.2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET ULKOSEINISTÄ 

 Rakenneavauksessa 1 havaittiin, että ulkoseinän alaosan rakenne on korjattu ja ulkoseinän 

alaohjauspuu on korotettu sokkelin yläpinnan tasoon kevytsoraharkolla. 

Materiaalinäytteistä tehdyissä mikrobitutkimuksissa havaittiin ulkoseinän alaohjauspuussa 

ja sen yläpuolisessa mineraalivillassa mikrobivaurioita. Kosteusvaurion aiheuttaja on 

todennäköisesti sekä maasta kapilaarisesti nouseva kosteus että ryömintätilan 

sisäänkäynnin betonikannen päältä julkisivun pinnalle johtuvat sadevedet. 

 Rakenneavauksessa 2 havaittiin alkuperäinen ulkoseinärakenne. Alaohjauspuun 

yläpinnassa havaittiin vähäisiä kosteusjälkiä. Materiaalinäytteistä tehdyissä 

mikrobitutkimuksissa havaittiin ulkoseinän alaohjauspuussa ja sen yläpuolisessa 

mineraalivillassa mikrobivaurioita. Kosteusvaurion aiheuttaja on todennäköisesti sekä 

maasta kapilaarisesti nouseva kosteus että syöksytorvelta julkisivun pinnalle johtuvat 

sadevedet. 

 Rakenneavauksessa 3 havaittiin alkuperäinen ulkoseinärakenne. Materiaalinäytteistä 

tehdyissä mikrobianalyysitutkimuksissa ei havaittu mikrobivaurioita. Tosin kosteusvauriolle 

riskeimmästä paikasta, eli alaohjauspuun alapinnasta ei saatu otettua materiaalinäytettä. 

 Rakenneavauksessa 4 havaittiin alkuperäinen ulkoseinärakenne. Ei havaittu aistinvaraisesti 

tai materiaalinäytteistä tehdyissä mikrobianalyysitutkimuksissa kosteusvaurioita. 

 Rakenneavauksessa 5 havaittiin alkuperäinen ulkoseinärakenne. Ulkoseinän runkotolpan 

alaosassa ja alaohjauspuun pinnalla havaittiin kosteusjälkiä ja runkotolpan alaosassa 

mikrobikasvuun viittaavia jälkiä. Materiaalinäytteistä tehdyissä mikrobianalyysitutkimuksissa 

havaittiin ulkoseinän alaohjauspuussa ja sen yläpuolisessa mineraalivillassa 

mikrobivaurioita. Kosteusvaurion aiheuttaja on todennäköisesti sekä maasta kapilaarisesti 

nouseva kosteus että syöksytorvelta julkisivun pinnalle johtuvat sadevedet. 
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 Rakenneavauksessa 6 havaittiin alkuperäinen ulkoseinärakenne. Materiaalinäytteistä 

tehdyissä mikrobianalyysitutkimuksissa havaittiin ulkoseinän alaohjauspuussa ja sen 

yläpuolisessa mineraalivillassa mikrobivaurioita. Kosteusvaurion aiheuttaja on 

todennäköisesti maasta kapilaarisesti nouseva kosteus. 

 Rakenneavauksessa 7 havaittiin alkuperäinen ulkoseinärakenne. Ulkoseinän alaohjauspuun 

pinnalla havaittiin kosteusjälkiä. Materiaalinäytteistä tehdyissä mikrobianalyysitutkimuksissa 

havaittiin ulkoseinän alaohjauspuussa mikrobivaurioita. Mineraalivillanäytteessä näytteessä 

esiintyi vähäisesti poikkeavia mikrobilajeja, joiden esiintyminen näytteessä voi viitata 

itiöiden kertymiseen materiaaliin pitkällä aikavälillä tai jo kuivuneeseen vaurioon. 

Kosteusvaurion aiheuttaja on todennäköisesti maasta kapilaarisesti nouseva kosteus. 

 Rakenneavauksessa 8 havaittiin alkuperäinen ulkoseinärakenne. Rakenteessa ei havaittu 

vaurioitumiseen viittaavia jälkiä. Materiaalinäytteistä tehdyissä mikrobianalyysitutkimuksissa 

havaittiin ulkoseinän pystyrungon alaosassa ja alaohjauspuun yläpuolisessa 

mineraalivillassa mikrobivaurioita. Kosteusvaurion aiheuttaja on todennäköisesti maasta 

kapilaarisesti nouseva kosteus. 

 Ikkunapellityksien alapuolisia osia ei voitu kunnolla tarkastaa ikkunapeltiä vääntämällä, 

koska seinärakenteeseen ei nähty riittävällä laajuudella. 

Kosteusvaurioituneista ulkoseinien alaosista on ilmayhteys sisäilmaan, joten 

kosteusvaurioiden laajuudet tulee selvittää ja kosteusvaurioituneet rakenteet 

suositellaan korjattavan erillisen korjaustyöselityksen mukaan, jossa otetaan 

huomioon rakennuksen ulkopuolinen kosteusrasitus ja puutteet rakennuksen 

vierustalla. Ulkoseinärakenteiden kunto suositellaan tutkimaan ikkunoiden 

alapuolelta ulkoseinän alaosaan tehtävien korjaustöiden yhteydessä. 
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5.3. VÄLISEINÄT 

Väliseinät ovat rakenneavauksissa tehtyjen havaintojen perusteella pääosin puurunkoisia ja 

sisäverhouslevynä on lujalevyä, korjatuilta osin kipsilevyä. Lämmöneristeet ovat mineraalivillaa. 

Pienellä osalla rakennusta on kiviainesrakenteisia väliseiniä. 

Rakenne on rakennepiirustuksista saatujen tietojen mukaan seuraava: 

- lujalevy 11 mm.                                                                                                                  

- runko ja eristetila(mineraalivilla)100 mm                                                                                

- lujalevy 11 mm. 

5.3.1. HAVAINNOT JA TUTKIMUKSET VÄLISEINÄRAKENTEISTA 

Väliseinärakenteiden kuntoa selvitettiin yhteensä 3 rakenneavausten kautta. Rakenneavausten 

sijainnit on esitetty kuvassa 21. Rakenneavaukset tehtiin asbestipurkutöinä, sillä alkuperäiset 

rakenteen sisäverhouslevyt sisältävät asbestia. Asbestipurkutyöt tehtiin AsBestMen Oy:n toimesta. 

Väliseiniä on osittain korjattu sekä pohjois-etelä -suuntaisen siiven pohjoisosassa olevan ns. 

johtajan uuden huoneen kohdalta, että länsipäädyssä pesutiloissa tehtyjen korjaus- ja 

muutostöiden yhteydessä. Korjaus on tehty nostamalla kiviainesrakenteella väliseinän 

alaohjauspuut lattiapinnan tasolle. Väliseinän alaohjauspuun alle ei ole korjauksen yhteydessä 

asennettu kapillaarikatkoa. Alkuperäiset väliseinien alaosat lähtevät noin 200 mm lattiapinnan 

alapuolelta alimmaisen teräsbetonilaatan päältä. 

Väliseinärakenteista otettiin materiaalinäytteitä ja niiden laboratorioanalyysi vastaukset ovat 

tutkimusselosteen liitteenä 3. 

Pohjois-etelä -suuntaisen siiven märkätilojen väliseinissä havaittiin pintakosteudentunnistimella 

koholla olevaa kosteutta, mutta rakenteita ei tilaajan pyynnöstä tutkittu, koska märkätilat on 

suunniteltu remontoitavaksi lähiaikana. 

 

Kuva 21 Väliseinen rakenneavaukset pohjakuvassa. 



  Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 32(72) 

  Koukkarin päiväkoti, Koukkarinkatu 3, 20610 Turku 

 

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0 

 

Rakenneavaus VS1. 

Väliseinärakennetta avattiin ns. johtajan entisen huoneen kohdalta ulkoseinän vierestä. 

Avauskohdalla väliseinässä ei ollut lämmöneristettä. Väliseinän alaohjauspuun alapinta on n. 200 

mm lattiatason alapuolella. Ulkoseinän alaohjauspuun alla havaittiin bitumihuopaa 

kapillaarikatkona. Avauskohdassa havaittiin poikkeavaa, mikrobiperäistä hajua alaohjauspuun 

alapinnassa sekä puurakenteissa kosteusjälkiä. Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet 

puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun kosteudet olivat alaohjauspuun yläpinnassa 13 p-% 

(painoprosenttia) ja alaohjauspuun alapinnassa 20 p-%, tulos viittaa kohonneeseen kosteuteen 

alaohjauspuun alapinnassa.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten yksi näyte alaohjauspuun alapinnasta. 

Näytteistä 12.12./M1 tehdyssä analyysissä ei todettu asumisterveysasetuksen 
tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa 
sienikasvustoa. Kuitenkin rakenneavauksen yhteydessä havaittu mikrobiperäinen haju 
viittaa siihen, että rakenteessa on jossain kohtaa mikrobikasvua. 

 

Kuva 22 Rakenneavaus VS1. 

Rakenneavaus VS2.  

Väliseinärakennetta avattiin lisäksi ns. johtajan uuden huoneen väliseinän osalta, huoneeseen 

tultaessa oikean puoleisen väliseinän osalta, läheltä ulkoseinää. Avauskohdalla ulkoseinän rakenne 

oli seuraava: Sisäverhouslevy 16 mm – runko+mineraalivilla 100 mm – sisäverhouslevy. Väliseinän 

alaohjauspuun alapinta on lattian tasossa, rakenne on nostettu harkolla. Väliseinän alaohjauspuun 

alla ei havaittu bitumihuopaa kapillaarikatkona. Avauskohdassa ei havaittu poikkeavaa hajua tai 

rakenteessa silminnähtävää vaurioitumista. Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet 

puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun kosteudet olivat 9…12 p-% (painoprosenttia), tulos on 

tavanomainen.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten yksi näyte alaohjauspuun alapinnasta. 

Näytteistä 12.12./M6 tehdyssä analyysissä ei todettu asumisterveysasetuksen 
tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa 
sienikasvustoa. 
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Kuva 23 Rakenneavaus VS2. 

Rakenneavaus VS3.  

Väliseinärakennetta avattiin myös ”Suopursut” ryhmän päädyssä olevassa varastossa, huoneeseen 

tultaessa oikean puoleisen väliseinän osalta läheltä ulkoseinää. Avauskohdalla ulkoseinän rakenne 

oli seuraava: Sisäverhouslevy 16 mm – runko (mahdollisesta villasta ei havaintoa, mahdollisesti 

poistettu tilassa tehdyn asbestipurkutyön yhteydessä)– sisäverhouslevy. Väliseinän alaohjauspuun 

alapinta on noin 200 mm lattiapinnan alapuolella. Väliseinän alaohjauspuun alla havaittiin 

bitumihuopaa kapillaarikatkona. Avauskohdassa ei havaittu poikkeavaa hajua tai rakenteessa 

silminnähtävää vaurioitumista. Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet 

puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun kosteudet olivat 11…14 p-% (painoprosenttia), tulos 

on tavanomainen. Lähempänä ulkoseinää, alaohjauspuun yläpinnasta puun kosteus oli 26 p-

%(painoprosenttia), kohdalla oli valkoista kipsimassaa, joka oli myös kädellä koettamalla kosteaa. 

Kipsimassa on lisätty rakenteeseen mahdollisesti asbestipurkutöiden yhteydessä. 

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten yksi näyte alaohjauspuun alapinnasta. 

Näytteistä 18.12./M1 tehdyssä analyysissä todettiin asumisterveysasetuksen 
tulkintaohjeiden perusteella materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa 
sienikasvustoa. 
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Kuva 24 Rakenneavaus VS3. 

 

Kuva 25 Rakenneavaus VS3. 
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5.3.2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET VÄLISEINISTÄ 

Rakenneavauksessa 1 havaittiin alkuperäinen väliseinärakenne. Avauskohdassa havaittiin 

poikkeavaa, mikrobiperäistä hajua alaohjauspuun alapinnassa sekä puurakenteissa kosteusjälkiä. 

Alaohjauspuun alapinnassa 20 p-%, tulos viittaa kohonneeseen kosteuteen alaohjauspuun 

alapinnassa. Alaohjauspuun alapinnassa tehdyssä analyysissä ei todettu mikrobivauriota. Kuitenkin 

rakenneavauksen yhteydessä havaittu koholla oleva kosteus ja mikrobiperäinen haju viittaa siihen, 

että rakenteessa on jossain kohtaa mikrobikasvua. Kosteusvaurion aiheuttaja on todennäköisesti 

maasta kapilaarisesti nouseva kosteus. 

Rakenneavauksessa 2 havaittiin korjattu väliseinärakenne. Avauskohdassa ei havaittu poikkeavaa 

hajua, silminnähtävää vaurioitumista, kosteutta puunkosteusmittarilla. Alaohjauspuun alapinnassa 

tehdyssä analyysissä ei todettu mikrobivauriota. 

Rakenneavauksessa 3 havaittiin alkuperäinen väliseinärakenne. Avauskohdassa ei havaittu 

poikkeavaa hajua tai rakenteessa silminnähtävää vaurioitumista. Materiaalinäytteistä tehdyissä 

mikrobianalyysitutkimuksissa havaittiin alaohjauspuussa mikrobivaurioita. Kosteusvaurion 

aiheuttaja on todennäköisesti maasta kapilaarisesti nouseva kosteus. 

Kosteusvaurioituneista väliseinien alaosista on ilmayhteys sisäilmaan, joten 

kosteus/mikrobivaurioiden laajuudet tulee selvittää ja vaurioituneet rakenteet 

suositellaan korjattavan erillisen korjaustyöselityksen mukaan, jossa otetaan 

huomioon rakennuksen ulkopuolinen kosteusrasitus ja puutteet rakennuksen 

vierustalla.  

Pohjois-etelä -suuntaisen siiven märkätila suositellaan remontoitavan lähiaikana kuten 

on suunniteltu. Remontin yhteydessä suositellaan tutkittavan märkätilan kohdalta ja 

sen läheisyydestä väliseinärakenteen kunto ja kosteuspitoisuus. 
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5.4. YLÄPOHJA  

Rakennuksen vesikattorakenteena on rakennepiirustusten mukaan 2-kertainen huopakate – 

ponttilaudoitus ja ristikkokannattajat. Yläpohjarakenne on rakennepiirustuksista saatujen tietojen 

mukaan pääosin puuainesrakenteinen. Pienellä osalla on myös kiviainesrakenteista yläpohjaa, 

jonka päälle on asennettu lämmöneristeet, mutta tarkka rakenne ei selvinnyt. Puuainesrakenteisen 

yläpohjan rakenne on seuravanlainen: 

- tuulisuojamatto PV-ELV 30 mm 
- mineraalivilla PV- L 50 + 100 + 50 mm 
- liimapuut 90 x 300 (kantava rakenne) 
- muovitiivistyspaperi 
- kipsonit 13 mm 
- akustointilevy (parmitex 2). 

5.4.1. HAVAINNOT JA TUTKIMUKSET YLÄPOHJARAKENTEISTA 

Yläpohjatila tarkastettiin aistinvaraisesti yläpohjatilan keskiosalla liikkuen. Reunaosat tarkastettiin 

keskiosalta havainnoiden, koska sinne ei pystytty ahtaudesta johtuen liikkumaan.  

Viemärin tuletusputket ovat eristämättä yläpohjan ja vesikatteen väliseltä osalta. Riskinä on 

kosteuden kondensoituminen tuuletusputken ulkopintaan ja valuen putkea pitkin yläpohjan 

rakenteisiin. Lämmöneristeet poistettiin viemärien tuuletusputkien ympäriltä pistokokeen 

omaisesti, eikä riskin havaittu toteutuneen näiltä osin. 

Rakennuksen pohjoinen-etelä -suuntaisen siiven osalla yläpohjatilassa oli aistittavissa selvä 

mikrobiperäinen haju. Hajun syytä ei saatu tarkemmin paikallistettua.  

Vesikaton aluslaudoituksessa ei havaittu merkittäviä kosteus- tai vauriojälkiä.  

Kattoikkunoiden vesikaton ja yläpohjan läpivientikotelon laudoituksessa havaittiin yläpohjasta päin 

tarkasteltaessa paikoin kosteusjälkiä. Kosteusjälkiä havaittiin myös sisäpuolisessa tarkastelussa 

paikoin sisäverhouslevyissä. Yläpohjan kuntoa ei kattoikkunoiden läheisyydestä voitu tarkastaa, 

koska se olisi haitannut asbestipurkutöineen merkittävästi päiväkodin käyttöä. 

Yläpohjassa havaittiin lämmöneristeiden päällä paikoin sinne kuulumatonta rakennusjätettä.  

Yläpohjan kuntoa ja höyrynsulkumuovin liitoskohtien tiiveyttä tarkasteltiin poistamalla 

lämmöneristeet pistokokeen omaisesti. Lämmöneristeet olivat paikoin tummentuneet johtuen 

ilmavuodoista. Höyrynsulkumuovit oli liitetty toisiinsa sekä puskusaumoilla että pienellä noin 1cm 

limityksellä toistensa päälle. Höyrysulkumuovin liitoskohtia ei oltu teipattu tai tiivistetty.  

Yläpohjarakenteiden kuntoa selvitettiin yhteensä kolmella rakenneavauksella. Rakenneavaukset 

tehtiin sisäkautta. Rakenneavausten sijainnit on esitetty kuvassa 27. Rakenneavauksista otettiin 

materiaalinäytteitä ja niiden laboratorioanalyysi vastaukset ovat tutkimusselosteen liitteenä 3. 
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Kuva 26 Valokuvia yläpohjatilasta. 

  
Yleiskuva yläpohjasta Höyrynsulkumuovin liitoskohdassa 

puskusauma 

  
Kattoikkunan yläpohjan läpivientikotelon 
laudoituksessa havaittiin paikoin 
kosteusjälkiä 

Yläpohjassa sinne kuulumatonta 
rakennusjätettä 

  
Viemärin tuletusputki on eristämättä 
yläpohjan ja vesikatteen välisellä osalta 

Ilmanvaihtokoneen poistoputken ympärillä 
on puutteita lämmöneristyksessä 
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Kuva 27 Yläpohjarakenteiden rakenneavaukset pohjakuvassa. 

  

Rakenneavaus YP1 

Rakenneavaus YP2 

Rakenneavaus YP3 
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Rakenneavaus YP1.  

Yläpohjarakennetta avattiin johtajan huoneen kohdalta. Avauskohdalla yläpohjan rakenne oli 

sisältäpäin seuraava: Kipsilevy – mineraalivilla + koolaukset 50 mm – muovitiivistyspaperi – 

mineraalivilla 150 mm – levyvilla 50 mm.  

Avauskohdassa ei havaittu poikkeavaa hajua tai rakenteessa silminnähtävää vaurioitumista. 

Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun 

kosteudet olivat 0…2 p-% (painoprosenttia), tulos on tavanomainen. 

Lämmöneristeen suhteellinen kosteus mitattiin eristetilasta n. 200 mm syvyydestä, läheltä 

eristetilan yläpintaa. Olosuhteet eristetilassa olivat 3,7 °C, 74 % RH ja 4,5 g/m3. Sisäilman 

olosuhteet olivat 21,5 °C, 29 % RH ja 5,5 g/m3, ulkoilman ollessa 1,6 °C, 87 % RH ja 4,7 g/m3. 

Eristetilan olosuhteet ovat tavanomaisella tasolla.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten yksi näyte. Näyte M8 otettiin yläpohjan 

mineraalivillaeristeestä, eristeen alaosasta, ulkonurkan läheisyydestä. Näytteestä M8 tehdyssä 
analyysissä ei todettu asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden perusteella 
materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa kasvustoa. 

 

 

Kuva 28 Rakenneavaus YP1 

 

  



  Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 40(72) 

  Koukkarin päiväkoti, Koukkarinkatu 3, 20610 Turku 

 

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0 

 

Rakenneavaus YP2.  

Yläpohjarakennetta avattiin pohjois-etelä -suuntaisen siiven päädyssä olevan varastotilan kohdalta. 

Avauskohdalla yläpohjan rakenne oli sisältäpäin seuraava: Kipsilevy – mineraalivilla + koolaukset 

50 mm – muovitiivistyspaperi – mineraalivilla 150 mm - aluslaudoitus.  

Avauskohdassa ei havaittu poikkeavaa hajua tai rakenteessa silminnähtävää vaurioitumista. 

Kipsilevyn alapinnassa havaittiin valumajälki, rakenneavauksen kautta lämmöneristekerroksen 

yläosassa havaittiin puurakenteissa tummentumaa. Avauskohdan puurakenteista mitattiin 

kosteudet puunkosteusmittarilla. Mittaushetkellä puun kosteudet olivat 0…6 p-% 

(painoprosenttia), tulos on tavanomainen. 

Lämmöneristeen suhteellinen kosteus mitattiin eristetilasta n. 100 mm syvyydestä. Olosuhteet 

eristetilassa olivat 14,7 °C, 43 % RH ja 5,4 g/m3. Sisäilman olosuhteet olivat 21,5 °C, 29 % RH ja 

5,5 g/m3, ulkoilman ollessa 1,6 °C, 87 % RH ja 4,7 g/m3. Eristetilan olosuhteet ovat 

tavanomaisella tasolla.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten yksi näyte. Näyte M9 otettiin yläpohjan 

mineraalivillaeristeestä, eristeen alaosasta, ulkoreunan läheisyydestä. Näytteestä M9 tehdyssä 
analyysissä ei todettu asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden perusteella 
materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa kasvustoa. 

 

 

Kuva 29 Rakenneavaus YP2. 
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Kuva 30 Rakenneavaus YP2. 

 

Rakenneavaus YP3.  

Yläpohjarakennetta avattiin pohjois-etelä -suuntaisen siiven pohjoisosassa olevan ns. uuden 

johtajan huoneen kohdalta. Avauskohdalla yläpohjan rakenne oli sisältäpäin seuraava: Kipsilevy – 

mineraalivilla + koolaukset 50 mm – muovitiivistyspaperi – mineraalivilla 100 mm – kovavilla 100 

mm - aluslaudoitus.  

Avauskohdassa ei havaittu poikkeavaa hajua. Rakenneavauksen kautta kipsilevyn yläpinnassa 

havaittiin valumajälki ja lämmöneristeen alapinnassa oleva rautalanka oli ruostunut. Lisäksi 

muovitiivistyspaperissa havaittiin kosteusjälkiä ja mikrobikasvuun viittaavaa pistemäistä 

tummentumaa. Avauskohdan puurakenteista mitattiin kosteudet puunkosteusmittarilla. 

Mittaushetkellä puun kosteudet olivat 0…6 p-% (painoprosenttia), tulos on tavanomainen. 

Lämmöneristeen suhteellinen kosteus mitattiin eristetilasta n. 50 mm syvyydestä. Olosuhteet 

eristetilassa olivat 16,8 °C, 38 % RH ja 5,5 g/m3. Sisäilman olosuhteet olivat 21,5 °C, 29 % RH ja 

5,5 g/m3, ulkoilman ollessa 1,6 °C, 87 % RH ja 4,7 g/m3. Eristetilan olosuhteet ovat 

tavanomaisella tasolla.  

Avauskohdasta otettiin mikrobiologista analyysiä varten yksi näyte. Näyte M10 otettiin yläpohjan 

mineraalivillaeristeestä, eristeen alaosasta, vauriojälkien kohdalta. Näytteestä M10 tehdyssä 
analyysissä todettiin asumisterveysasetuksen tulkintaohjeiden perusteella materiaalin 
kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa kasvustoa. 
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Kuva 31 Rakenneavaus YP3. 

 

Kuva 32 Rakenneavaus YP3, vauriojälkiä muovitiivistyspaperissa. 

 



  Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 43(72) 

  Koukkarin päiväkoti, Koukkarinkatu 3, 20610 Turku 

 

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0 

 

 

 

Kuva 33 Rakenneavaus YP3, kipsilevyn yläpintaa. 
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5.4.2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET YLÄPOHJASTA 

Yläpohjatilassa pohjoinen-etelä -suuntaisen siiven osalla yläpohjatilassa oli aistittavissa selvä 

mikrobiperäinen haju.  

Yläpohjan kuntoa ja höyrynsulkumuovin liitoskohtien tiiveyttä tarkasteltiin poistamalla 

lämmöneristeet pistokokeen omaisesti. Lämmöneristeet olivat paikoin tummentuneet johtuen 

ilmavuodoista. Höyrynsulkumuovit oli liitetty toisiinsa sekä puskusaumoilla että pienellä noin 1cm 

limityksellä toistensa päälle. Höyrysulkumuovin liitoskohtia ei oltu teipattu tai tiivistetty.  

Rakenneavauksessa 1 ei havaittu poikkeavaa hajua, silminnähtävää vaurioitumista, kosteutta 

puunkosteusmittarilla tai suhteellisen kosteuden mittarilla. Yläpohjan lämmöneristeestä tehdyssä 

analyysissä ei todettu mikrobivauriota. 

Rakenneavauksessa 2 ei havaittu poikkeavaa hajua, silminnähtävää vaurioitumista, kosteutta 

puunkosteusmittarilla tai suhteellisen kosteuden mittarilla. Kipsilevyn alapinnassa havaittiin 

valumajälki ja rakenneavauksen kautta lämmöneristekerroksen yläosassa havaittiin puurakenteissa 

tummentumaa. Kosteusjälkien aiheuttaja on todennäköisesti vanhat kattovuodot. Yläpohjan 

lämmöneristeestä tehdyssä analyysissä ei todettu mikrobivauriota. 

Rakenneavauksessa 3 ei havaittu poikkeavaa hajua, silminnähtävää vaurioitumista, kosteutta 

puunkosteusmittarilla tai suhteellisen kosteuden mittarilla. Kipsilevyn yläpinnassa havaittiin 

valumajälki ja lämmöneristeen alapinnassa oleva rautalanka oli ruostunut. Lisäksi 

muovitiivistyspaperissa havaittiin kosteusjälkiä ja mikrobikasvuun viittaavaa pistemäistä 

tummentumaa. Kosteusjälkien aiheuttaja on todennäköisesti vanhat kattovuodot. Yläpohjan 

lämmöneristeestä tehdyn mikrobianalyysin tulos viittaa kosteus- ja mikrobivaurioon. 

Molemmissa pohjois-etelä -suuntaisen siiven rakenneavauksissa (2 ja 3) havaittiin valumajälkiä ja 

ns. johtajan uuden huoneen kohdalta rakenneavauksen materiaalinäytteessä havaittiin materiaalin 

kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa kasvustoa. Höyrynsulussa havaittiin epätiiveyskohtia, 

joten yläpohjasta on yhteys sisäilmaan ja ilmavirtaukset voivat ajoittain olla yläpohjatilasta 

sisäilmaan päin. 

Suositellaan selvittämään yläpohjan kosteusvaurioiden laajuudet ja korjaamaan ne 

erillisen korjaustyöselityksen mukaan. 

Suositellaan selvittämään yläpohjan höyrynsulun epätiiveyskohtien laajuudet ja 

korjaamaan ne erillisen korjaustyöselityksen mukaan tai estämään muulla keinolla 

ilmavirtaus yläpohjan eristetilasta sisäilmaan. 

Suositellaan eristämään viemärin tuletusputket yläpohjan ja vesikatteen väliseltä 

osalta.  

Suositellaan selvittämään kattoikkunoiden lähellä olevien rakenteiden kunto erillisellä 

kuntotutkimuksella. 

Suositellaan puhdistamaan yläpohja sinne kuulumattomasta tavarasta.  
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6. PAINE-ERON SEURANTAMITTAUKSET  

6.1. SISÄ- JA ULKOILMAN VÄLINEN PAINE-ERO 

Sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa ja sen vaihtelua tutkittiin n. kahden viikon 

seurantamittauksella yhteensä 6 mittapisteestä. Mittapisteiden sijainnit on esitetty alla olevassa 

kuvassa 34.  

  

         Kuva 34 Mittapisteiden sijainnit pohjakuvassa. 
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6.1.1. MITTAUSTULOKSET 

Rakennuksen itäpäädyssä sijaitsevalle lohkolle sijoitettiin kaksi sisä- ja ulkoilman välisen paine-

eron seurantamittapistettä. Mittapisteessä (mittapiste 1), joka sijaitsi lohkon eteläpäädyssä, 

sisätilat olivat keskimäärin 1,6 Pa alipaineisia suhteessa ulkoilmaan. Tässä mittapisteessä 

alipaineisuus ei merkittävästi voimistu käyttöaikojen ulkopuolella. Mittapisteessä (mittapiste 2), 

joka sijaitsi johtajan toimistohuoneessa, sisätilan ja ulkoilman välinen paine-ero oli keskimäärin 

0 Pa. Tarkemmin tarkasteltuna mittaustuloksia havaittiin, että sisätilat ovat n. 1…2 Pa 

alipaineisia iltaisin ja viikonloppuisin ja normaalin käytön aikana ylipaineisia suhteessa 

ulkoilmaan. Mittapisteiden 1 ja 2 mittaustulokset on esitetty kuvissa 35 ja 36. 

 

         Kuva 35 Sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron vaihtelu mittapisteessä 1. 

 

 

         Kuva 36 Sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron vaihtelu mittapisteessä 2. 



  Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 47(72) 

  Koukkarin päiväkoti, Koukkarinkatu 3, 20610 Turku 

 

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0 

 

Rakennuksen keskellä sijaitsevalla lohkolla, jossa sijaitsee mm. keittiö, sosiaali- ja toimistotiloja 

sekä taukotila, sijoitettiin yksi sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron seurantamittapiste 

(mittapiste 3). Mittapisteessä sisätilat olivat keskimäärin hieman alipaineisia suhteessa 

ulkoilmaan (0,3 Pa). Mittapisteessä painesuhteet vaihtelivat ja ajoittain sisätilat ovat pitkiäkin 

aikoja alipaineisia ulkoilmaan nähden (2…4 Pa). Mittapisteen 3 tulokset on esitetty kuvassa 37.  

 

         Kuva 37 Sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron vaihtelu mittapisteessä 3. 

Rakennuksen länsipäädyssä sijaitsevaan ryhmähuoneeseen (mittapiste 4) sijoitetussa 

seurantamittapisteessa sisätilat olivat valtaosan ajasta ylipaineisia suhteessa ulkoilmaan. 

Keskimääräinen ylipaine oli n. 1 Pa luokkaa. Mittaustulosten perusteella seurantajaksolla 

esiintyy myös yleisesti alipainetilanteita. Mittapisteen 4 tulokset on esitetty kuvassa 38. 

 

         Kuva 38 Sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron vaihtelu mittapisteessä 4. 
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Länsipäätyyn lepohuoneeseen sijoitetussa mittapisteessä (mittapiste 5) sisätilat olivat lähes 

koko mittausjakson ajan ylipaineisia ulkoilmaan nähden. Keskimääräinen ylipaine oli n. 3 Pa. 

Suurimmillaan ylipaineisuus oli 10 Pa luokkaa. Mittapisteen 5 tulokset on esitetty kuvassa 39. 

 

         Kuva 39 Sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron vaihtelu mittapisteessä 5. 

Länsipäätyyn WC -tilaan sijoitetussa mittapisteessä (mittapiste 6) sisätilat olivat lähes koko 

mittausjakson ajan ylipaineisia ulkoilmaan nähden. Keskimääräinen ylipaine oli 9 Pa. 

Suurimmillaan ylipaineisuus oli 18 Pa luokkaa. Mittapisteen 6 tulokset on esitetty kuvassa 40. 

 

         Kuva 40 Sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron vaihtelu mittapisteessä 6. 



  Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 49(72) 

  Koukkarin päiväkoti, Koukkarinkatu 3, 20610 Turku 

 

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0 

 

6.1.2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Sisä- ja ulkoilman välisellä paine-erolla on vaikutusta mahdollisten epäpuhtauksien 

kulkeutumiseen ulkovaipan rakenteista sisäilmaan. Sisätilojen ollessa alipaineisia suhteessa 

ulkoilmaan on mahdollista, että epäpuhtauksia kulkeutuu sisätiloihin ulkovaipparakenteiden 

epätiiveyskohtien kautta. Kohteen ulkoseinärakenteiden tiiveyttä on käsitelty tarkemmin 

tutkimusselostuksen kohdassa 6.8 Ulkoseinä- ja alapohjarakenteen ilmatiiveys. 

Seurantamittausten tulosten perusteella rakennuksen eri osissa havaittiin osin huomattaviakin 

eroja painesuhteissa. Tämä viittaa siihen, että tulo- ja poistoilman välinen suhde vaihtelee 

rakennuksen eri osissa. Toinen painesuhteiden vaihtelua selittävä tekijä saattaa olla myös 

ulkovaipan ilmatiiveyden vaihtelu rakennuksen eri osissa. Mitä tiiviimpi ulkovaipan rakenne on, 

sitä suurempi alipaine sisätiloihin syntyy. Rakenteiden ollessa verrattain tiiviitä on 

ilmanvaihtojärjestelmän säädöillä paremmat edellytykset vaikuttaa sisätilojen alipaineisuuteen 

ja pienentää tätä kautta epäpuhtauksien kulkeutumisen mahdollisuutta. 

Erityisesti rakennuksen itäpäädyssä sijaitsevalla lohkolla oli havaittavissa, että sisätilojen 

alipaineisuus voimistuu iltaisin ja viikonloppuisin kun ilmanvaihto ei ole päällä tai käy ainoastaan 

puoliteholla. 

Sisätilojen alipaineisuutta tulisi ensisijaisesti pyrkiä pienentämään ilmanvaihdon 

säädöllä. Ilmanvaihdon säätötyössä tulisi pienentää poistoilmamäärää siten, että 

sisätilat olisivat lievästi ylipaineisia suhteessa ulkoseinän eristetilaan. Koska 

rakennuksessa on havaittu mahdollisesti huonoon sisäilman laatuun liittyvää 

oireilua, olisi suositeltavaa alkuvaiheessa nopeana toimenpiteenä käyttää 

ilmanvaihtojärjestelmää ympäri vuorokauden ja myös viikonloppuisin. 
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6.2. SISÄILMAN JA YLÄPOHJAN ERISTETILAN VÄLINEN PAINE-ERO 

Sisäilman ja yläpohjan eristetilan välistä paine-eroa tutkittiin kahdesta mittapisteestä. 

Mittapisteiden sijainti on esitetty alla olevassa kuvassa 41. 

 

      Kuva 41 Mittapisteiden sijainnit pohjakuvassa. 

6.2.1. MITTAUSTULOKSET 

Rakennuksen eteläpäädyssä sijainneessa mittapisteessä (mittapiste 7) sisätilat olivat lähes 

kaiken aikaa alipaineisia suhteessa yläpohjan eristetilaan. Alipaineisuus oli keskimäärin koko 

mittausjaksolla 1,9 Pa tasolla. Mittaustuloksista havaittiin, että alipaineisuus on selvästi 

vähäisempää rakennuksen käytön aikana, jolloin ilmanvaihto on toiminnassa. Käyttöajan 

ulkopuolella alipaineisuus oli n. 2…4 Pa luokkaa. Mittapisteen 7 tulokset on esitetty kuvassa 42. 

 

      Kuva 42 Sisäilman ja yläpohjan eristetilan välinen paine-ero mittapisteessä 7. 
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Rakennuksen keskiosalle vesileikkihuoneeseen sijoitettiin mittapiste 8. Mittapiste sijoitettiin ko. 

tilaan sen vuoksi, että epäilynä oli, että yläpohjarakenteesta saattaisi kulkeutua tilaan teollisia 

mineraalivillakuituja. Mittaustulosten perusteella sisätilat olivat kaiken aikaa ylipaineisia 

suhteessa yläpohjan eristetilaan. Sisätilojen ylipaineisuus vaihteli 1…3 Pa välillä. Mittapisteen 8 

tulokset on esitetty kuvassa 43. 

 

      Kuva 43 Sisäilman ja yläpohjan eristetilan välinen paine-ero mittapisteessä 8. 

 

6.2.2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Mittaustulosten perusteella yläpohjan eristetilasta on mahdollista kulkeutua epäpuhtauksia 

sisäilmaan ainakin rakennuksen itäpäädyssä. Yläpohjan eristetilan ja sisäilman väliset 

painesuhteet vaihtelevat rakennuksen eri osissa. Tämä tukee jo aiemmin sisä- ja ulkoilman 

välistä paine-eroa käsittelevässä luvussa esitettyä epäilyä ilmanvaihdon säätöjen 

vaihtelevuudesta rakennuksen eri osissa. Tutkimustulokset eivät tue sitä oletusta, että 

vesileikkihuoneeseen pääsisi kulkeutumaan merkittäviä määriä teollisia mineraalivillakuituja 

yläpohjarakenteesta. 

Rakennuksen itäpäädyssä on suositeltavaa pyrkiä pienentämään sisätilojen 

alipaineisuutta suhteessa yläpohjan eristetilaan. Tämä edellyttää 

poistoilmamäärien merkittävää alentamista. Tämän toimenpiteen tärkeys 

korostuu, koska yläpohjan osalta esiintyy epäilyksiä mikrobivaurioista 

yläpohjarakenteessa juuri rakennuksen itäpäädyn alueella. Nopeana toimenpiteenä 

voidaan suositella ilmanvaihdon käyntiaikojen muuttamista siten, että ilmanvaihto 

toimii koko ajan täydellä teholla. Tarkemmin tätä asiaa on käsitelty yläpohjaa 

käsittelevässä luvussa.  
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6.3. SISÄILMAN JA ULKOSEINÄN ERISTETILAN VÄLINEN PAINE-ERO 

Sisäilman ja ulkoseinän eristetilan välistä paine-eroa tutkittiin yhdestä mittapisteestä (mittapiste 

9). Samassa tilassa sijaitsi myös sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron mittapiste. Mittapisteen 

sijainti on esitetty alla olevassa kuvassa 44. 

 

         Kuva 44 Mittapisteiden sijainnit pohjakuvassa. 

6.3.1. MITTAUSTULOKSET 

Mittapiste 9 sijaitsi ns. johtajan uudessa huoneessa rakennuksen itäpäädyssä. Mittausjaksolla 

sisätilat olivat lähes koko ajan ylipaineisia suhteessa ulkoseinän eristetilaan. Käyttöajan 

ulkopuolella ilmanvaihdon toimiessa puolella teholla esiintyi kuitenkin ajoittain hetkiä, jolloin 

sisätilat olivat alipaineisia eristetilaan nähden. Alipaineisuus vaihteli 1…4 Pa välillä. Kuvassa 45 

on esitetty paine-eron vaihtelu mittausjakson aikana. 

 

         Kuva 45 Sisäilman ja ulkoseinän eristetilan välinen paine-ero mittapisteessä 9. 
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6.3.2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Mittaustulosten perusteella ulkoseinän eristetilasta ei pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia ns. 

johtajan uuteen huoneeseen ilmanvaihdon käydessä täydellä teholla. Ilmanvaihdon käydessä 

puolella teholla epäpuhtauksien kulkeutuminen on mahdollista ajoittain sisätilojen ollessa 

alipaineisia suhteessa ulkoseinän eristetilaan.  

Sisä- ja ulkoilman sekä sisäilman ja ulkoseinän eristetilan välisten seurantamittausten 

perusteella voidaan todeta ulkoseinän sisäpinnan olevan kohtuullisen tiivis. Tiivis rakenne 

mahdollistaa painesuhteiden hallinnan ilmanvaihtoa säätämällä tai tässä tapauksessa 

käyntiaikoja muuttamalla. 

Ensisijaisena toimenpiteenä voidaan suositella ilmanvaihdon toiminta-aikojen 

muuttamista siten, että ilmanvaihto toimii täydellä teholla koko ajan. Tämän lisäksi 

on suositeltavaa säätää ilmanvaihtoa aiemmin esitetyllä tavalla siten, että sisätilat 

ovat lievästi ylipaineisia suhteessa yläpohjan ja ulkoseinien eristetilaan nähden. 

  



  Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 54(72) 

  Koukkarin päiväkoti, Koukkarinkatu 3, 20610 Turku 

 

www.raksystems.fi | Raksystems Insinööritoimisto Oy, Vetotie 3A 01610 Vantaa | Y-tunnus 0905045-0 

 

7. ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ JA SEN KÄYNTIAJAT 
Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtojärjestelmän 

kuntotutkimusta ei ole sisällytetty tähän kuntotutkimukseen. Tulo- ja poistoilmanvaihdon 

käyntiaikoja selvitettiin kahdesta mittapisteestä, yhdestä poistosta (MP10) ja yhdestä tulosta 

(MP11). Mittapisteiden sijainnit on esitetty alla olevassa kuvassa 46.  

 

 

             Kuva 46 Mittapisteiden sijainnit pohjakuvassa. 

7.1. MITTAUSTULOKSET 

Mittaustulosten perusteella sekä tulo- että poistoilmanvaihto toimii täydellä teholla arkisin kello 

5:00-17:00 ja muina aikoina vajaa teholla (todennäköisesti puolella teholla). Koska mittapisteitä 

oli ainoastaan kaksi, saattaa rakennuksen eri lohkoilla olla poistoilmanvaihdossa poikkeavia 

toiminta-aikoja. Toiminta-aikoja koskevat mittaustulokset on esitetty kuvissa 47 ja 48. 
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             Kuva 47 Poistoilmanvaihdon käyntiajat mittapisteessä 10. 

 

             Kuva 48 Tuloilmanvaihdon käyntiajat mittapisteessä 11. 

7.2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Ilmanvaihdon kuntotutkimus ja ilmanvaihtojärjestelmään tarvittavien 

muutosten tekeminen sekä ilmanvaihdon säätö siten, että sisäilma on lievästi 

ylipaineinen suhteessa yläpohjan ja ulkoseinien eristetilaan nähden. 
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8. OLOSUHDEMITTAUKSET 

8.1. SISÄILMAN LÄMPÖTILA 

Sisätilojen lämpötilaa tutkittiin seurantamittauksella yhteensä 10 mittapisteestä. Mittapisteiden 

sijainnit on esitetty pohjapiirroksessa alla olevassa kuvassa 49 ja liitteessä nro 4. Mittausjakson 

mittaustulokset on esitetty liitteessä 5. Mittausjakson aikana kaksi anturia oli mennyt rikki. 

Mittapisteen nro 10 anturin dataa ei voitu käyttää. Mittapisteen nro 9 anturista CO2 mittaus oli 

vioittunut, mutta lämpötilan dataa voitiin käyttää. 

Viitearvoja: Sisäilman lämpötiloille on esitetty Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa 
(Valvira ohje Dnro. 2731/06.10.01/2016) toimenpiderajat sisäilman lämpötiloille lasten 
päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja muissa vastaavissa tiloissa. Toimenpiderajat 
lämmityskaudella oleskeluvyöhykkeellä ovat + 20 °C - + 26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella 
+ 20 °C - + 32 °C. 

 

         Kuva 49 Mittapisteiden sijainnit pohjakuvassa. 
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8.1.1. MITTAUSTULOKSET 

Mittaustulosten perusteella rakennuksen länsipäädyssä vuosina 2017 ja 2018 remontoiduissa 

tiloissa sijainneissa mittapisteissä sisäilman lämpötilan vaihteli +20…+22 ºC välillä. Alueella 

sijaitsi kuitenkin yksi lepohuone, joka oli aistinvaraisten havaintojen perusteella huomattavasti 

muita tiloja kylmempi. Tähän lepohuoneeseen asennettu anturi oli mennyt mittausjakson aikana 

rikki, eikä luotettavaa dataa saatu käyttöön. 

Rakennuksen keskiosalla keittiössä sijainneessa mittapisteessä sisäilman lämpötila oli 

pääsääntöisesti +22…+23 ºC välillä. Ajoittain lämpötila nousee n. +25 ºC tasolle, mutta 

lämpötila laskee nopeasti takaisin +22 ºC tasolle. Rakennuksen keskiosalla vesileikkihuoneessa 

sisäilman lämpötila vaihteli +23,5…+25 ºC välillä. Lämpötilan normaali säätötaso oli siis n. 

+23,5 ºC. 

Rakennuksen itäpäädyssä eri mittapisteiden välillä esiintyi suurta vaihtelua sisäilman 

lämpötilassa. Mittapisteissä 2 ja 7 sisäilman lämpötila vaihteli +20,5…+25 ºC välillä ja 

korkeimmat lämpötilat mitattiin mittapisteessä 7. Lämpötila pysyttelee yli +24 ºC usean tunnin 

ajan ja laskee +23 ºC tasolle vasta yön aikana. Mittapisteessä 8 sisäilman lämpötila vaihtelee 

+22…+28 ºC välillä ja vastaavalla tavalla kuin mittapisteessä 7 lämpötilan lasku +22…+23 ºC 

tasolle tapahtuu vasta yön aikana. Johtajan huoneessa lämpöolot olivat tasaisimmat ja 

lämpötila vaihteli +20,5…+22,5 ºC välillä. Mittapisteessä 3 lämpötila laski jyrkästi koko 

mittausjakson ajan. Alimmat mitatut lämpötilat olivat +17 ºC tasolla. Tuloksista on selvästi 

havaittavissa, että lämpötila laskee erityisesti tilojen käytön ulkopuolella voimakkaasti, mutta 

nousee heti tilojen käyttöönoton jälkeen. Mittapisteen 3 tulokset on estetty kuvassa 50. 

  

          Kuva 50 Sisäilman olosuhteet mittapisteessä 3. 
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8.1.2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Mittaustulosten perusteella eri tilojen lämpöoloissa esiintyy vaihtelua. Tutkituista tiloista 

kolmessa (mittapisteet 4, 7 ja 8) mitattiin korkeampia lämpötiloja. Korkeat lämpötilat selittyvät 

osittain tiloissa oleskelevien henkilöiden määrällä (mittapiste 8). Mittapisteissä 4 ja 7 lämpötila 

ei laske käytön ulkopuolellakaan alle +23 ºC ja tämä nostaa huippulämpötiloja käytön aikana. 

Itäpäädyssä sijainneessa mittapisteessä 3 lämpötila laski koko mittausjakson ajan ja erityisen 

voimakkaasti käytön ulkopuolella ilmanvaihdon toimiessa puolella teholla. Tämän tilan osalta 

lämpötilan lasku selittyy todennäköisesti rakenteiden läpi tapahtuvilla ilmavuodoilla. Aiemmin 

esitetyissä painesuhdemittauksissa tilan todettiin olevan alipaineinen sekä yläpohjaan, että 

ulkoilmaan nähden ja alipaineisuus voimistui ilmanvaihdon käydessä vajaateholla.  

Edellä esitetyn perusteella niissä tiloissa, joissa mitattiin korkeita lämpötiloja käytön aikana, 

voidaan korkeimpia lämpötiloja hallita laskemalla lämpötilan perustasoa. Yleisesti lämpötilan 

perusasetusten nostolle ei tehtyjen mittausten perusteella vaikuttaisi olevan laajempaa tarvetta. 

Kuitenkin rakennuksen länsipäädyssä sijaitsevan lepohuoneen lämpötila on koettu liian 

alhaiseksi ja tästä syystä tämän tilan lämpötilan nosto on perusteltua. 

Huoneilman lämpötilan tulisi olla lämmityskaudella +20…+26 ºC tasolla. Korkea sisäilman 

lämpötila lämmityskaudella laskee sisäilman suhteellista kosteutta ja tällä on vaikutusta mm. 

sisäilmassa olevan pölyn määrään. Korkea sisäilman lämpötila lisää myös hengitystieoireilua 

yhdessä muiden sisäilman epäpuhtauksien kanssa. Korkea sisäilman lämpötila nostaa myös 

rakennusmateriaaleista sisäilmaan emittoituvien kemiallisten yhdisteiden määrää sisäilmassa. 

Sisäilman lämpötiloissa ei havaittu merkittäviä poikkeamia, joten tiloihin ei 

suositella laajoja toimenpiteitä. Kylmiksi koettuihin tiloihin suositellaan vian 

selvittämistä ja lämmitysjärjestelmän säätämistä.  
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8.2. SISÄILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS 

Sisätilojen suhteellista kosteutta tutkittiin seurantamittauksella yhteensä 10 mittapisteestä. 

Mittapisteiden sijainnit on esitetty pohjapiirrokseen kuvassa nro 49 ja liitteessä nro 4. 

Mittausjakson mittaustulokset on esitetty liitteessä 5. Mittausjakson aikana kaksi anturia oli 

mennyt rikki. Mittapiste nro 10 anturi hajosi kokonaan, eikä dataa voitu käyttää. Mittapisteen 

nro 9 anturista CO2 mittaus oli vioittunut, mutta lämpötilan dataa voitiin käyttää.  

Viitearvoja: Sisäilman kosteus (vesihöyryn määrä) ei saa nousta pitkäkestoisesti niin suureksi, 
että se aiheuttaa rakenteissa, laitteissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä. Tällä 
tarkoitetaan tarvittaessa myös irtaimistoon syntyvää mikrobikasvun riskiä. 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valvira ohje Dnro. 2731/06.10.01/2016) ei esitetä 
tarkkoja suhteellisen kosteuden rajoja. Huoneilman kosteus voi vaihdella lyhytkestoisesti 
ulkoilman kosteudesta ja rakennuksessa harjoitetusta toiminnasta riippuen hyvin paljon ja tällöin 
voi syntyä tarve kostuttaa tai kuivata huoneilmaa, vaikka se ei olisi terveydensuojelun 
näkökulmasta tarpeellista. Huoneilman suhteellisen kosteuden suosituksena on aiemmin ollut 20 
– 60 %. Tämän lisäksi on todettu, että sen saavuttaminen ei ole aina mahdollista muun muassa 
ilmastollisista syistä. Toisaalta kylminä pakkasjaksoina huoneilman 60 % suhteellinen kosteus 
voi aiheuttaa jo suuren mikrobikasvun riskin rakenteiden sisäpintojen kylmimmissä kohdissa. 
Mikäli hengitystiesairailla on kuivasta huoneilmasta johtuvia oireita kuivina pakkasjaksoina, voi 
henkilö parantaa yksilöllistä olosuhdettaan kostuttamalla huoneilmaa tai laskemalla 
huonelämpötilaa, mutta asetuksessa ei kuitenkaan säädetä ilmankosteuden vähimmäisarvosta. 

8.2.1. MITTAUSTULOKSET, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli kaikissa mittauspisteissä 20…45 % välillä lukuun 

ottamatta keittiötä, jossa suhteellinen kosteus ajoittain nousee korkeaksi normaalista käytöstä 

johtuen. Sisäilman suhteellisen kosteuden osalta ei suositella tiloissa toimenpiteitä.  
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8.3. SISÄILMAN HIILIDIOKSIDIPITOISUUS 

Sisätilojen hiilidioksidipitoisuutta tutkittiin seurantamittauksella yhteensä 8 mittapisteestä. 

Mittapisteiden sijainnit on esitetty pohjapiirrokseen kuvassa nro 49 ja liitteen nro 4 

pohjapiirrokseen. Mittausjakson mittaustulokset on esitetty liitteessä 5 

Viitearvoja: Sisäilman hiilidioksidin pitoisuutta voidaan pitää ihmisistä peräisin olevien 
epäpuhtauksien esiintymisen indikaattorina. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja 
ylittyy, mikäli sisäilman hiilidioksidipitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman 
hiilidioksidipitoisuus (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Valvira ohje Dnro. 
2731/06.10.01/2016). Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on noin 400 ppm. Kohonnut 
hiilidioksidipitoisuus viittaa puutteelliseen ilmanvaihtoon. 

8.3.1. MITTAUSTULOKSET, JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Sisäilman hiilidioksidipitoisuus ylitti 1 000 ppm tason ainoastaan yhdessä mittapisteessä 

(mittapiste 3) ja siinäkin hetkellisesti kahtena päivänä. Alle tuhannen ppm hiilidioksidipitoisuutta 

voidaan pitää hyvänä tasona. Hiilidioksidipitoisuuden noustessa yli 1 200 ppm tason sisäilman 

laatu koetaan usein tunkkaiseksi ja se aiheuttaa mm. väsymystä ja mahdollisesti myös 

päänsärkyä. Hiilidioksidimittausten perusteella tiloissa ei ole tarvetta tehostaa ilmanvaihtoa. 
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9. RAKENTEIDEN ILMATIIVEYDEN TUTKIMINEN 
Rakenteiden ilmatiiveyttä tutkittiin merkkiainekokeella. Merkkiainekokeessa merkkiainetta 

sisältävää kaasua lasketaan tutkittavan rakenteen sisään ja rakenteen ilmavuotokohdat 

paikannetaan rakenteiden liittymäkohdista merkkiaineeseen reagoivalla analysaattorilla (Kuva 

51). Tutkimuksessa tutkittiin ulkoseinä- ja alapohjarakenteen ilmatiiveyttä. Ulkoseinärakenteen 

ilmatiiveyttä tutkittiin laskemalla kaasua ulkoseinärakenteen eristetilaan ulkoa käsin. 

Tutkimuskohdat on esitetty pohjapiirrokseen alla olevassa kuvassa 52. 

Alapohjarakenteen ilmatiiveyttä tutkittiin laskemalla kaasua alapohjarakenteen eristetilaan 

alapohjaan poratun reiän kautta. Mittapisteiden sijainnit on esitetty pohjapiirroksessa kuvassa 

52 sekä liitteessä 6.  

     

Kuva 51 Merkkiainekokeen toteutustapa.  
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     Kuva 52 Merkkiainekokeen toteutustapa.  
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9.1. HAVAINNOT 

Ulkoseinärakenteissa havaittiin merkkiainekokeessa selviä ilmavuotoja. Ilmavuotoja esiintyi 

mm. lattian ja seinän liitoskohdissa niissä tiloissa, joissa sisäverhouksena oli sementtikuitulevy. 

Ilmavuotoa ilmeni sementtikuitulevyjen sauman kohdalla lattian rajassa (kuva 53). 

 

Kuva 53 Ilmavuotoa ulkoseinärakenteessa sementtikuitulevyjen saumakohdassa. 

Myös ikkunoiden liittymäkohdissa voitiin yleisesti havaita ilmavuotoa (Kuvat 54 ja 55). 

Ilmavuotoa havaittiin kaikissa tutkituissa tiloissa, jotka olivat alipaineisia ulkoilmaan nähden. 

 

Kuva 54 Ilmavuotoa ikkunan liittymäkohdissa. 
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Kuva 55 Ilmavuotoa paikallisesti rakennuksen ulkonurkassa. 

Alapohjarakenteissa havaittiin ilmavuotoa ainoastaan yhdessä tutkimuspisteessä. 

Ilmavuotokohta oli hyvin paikallinen ja sijaitsi rakennuksen länsipäädyssä ulko-oven kohdalla 

(Kuva 56). 

 

Kuva 56 Alapohjarakenteen ilmavuotokohta rakennuksen länsipäädyssä. 
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9.2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Ulkoseinärakenteiden ilmatiiveydessä esiintyi yleisesti puutteita. Ilmavuotokohdat sijaitsivat 

ikkunoiden liittymäkohdissa ja sementtikuitulevyjen saumakohdissa lattian rajassa.  

Ulkovaipan rakenteiden läpi tapahtuvien ilmavuotojen mukana sisäilmaan saattaa kulkeutua 

sisäilman laatua heikentäviä epäpuhtauksia. Ilmavuotoja voidaan pienentää tiivistämällä 

rakenteita ja/tai pienentämällä sisätilojen alipaineisuutta suhteessa mahdolliseen 

epäpuhtauslähteeseen. Ilmavuotojen poistaminen kokonaan rakenteiden tiiveyttä parantamalla 

on haasteellista, eikä sillä välttämättä saavuteta pitkäikäistä tulosta. 

Alapohjarakenteiden ilmavuodot tutkituilla alueilla olivat niin vähäisiä, ettei niillä voida katsoa 

olevan merkittävää vaikutusta sisäilman laatuun. Alapohjarakenteen ilmatiiveyttä on oleellisesti 

parantanut se, että korjauksissa lattioiden muovimatto on nostettu myös tilaa ympäröiville 

seinille. 

Ilmavuotoja todettiin rakenneosista, joissa on kuntotutkimuksen yhteydessä 

todettu kosteus- ja mikrobivaurioitumista. Epäpuhtauksien on mahdollista 

kulkeutua sisäilmaan ilmavuotojen mukana. Tämä ylittää asumisterveysasetuksen 

mukaisen toimenpiderajan. Ensisijaisesti suositellaan todettujen vaurioiden 

korjaamista erillisen korjaustyöselityksen mukaisesti. Rakenteiden ilmavuotoja 

voidaan lisäksi pienentää rakenteiden tiiveyttä parantamalla sekä ilmanvaihtoa 

säätämällä. 
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10. TEOLLISET MINERAALIVILLAKUIDUT SISÄILMASSA 
Teollisten mineraalivillakuitujen esiintymistä sisäilmassa tutkittiin ottamalla tiloista 

laskeumanäytteitä yhteensä 4 eri tilasta. Tilat valittiin aistinvaraisten havaintojen sekä käyttäjiltä 

saatujen haittakokemusteen perusteella. Analyysitulokset on esitetty liitteessä 7 ja 

näytteenottopisteet pohjapiirroksessa alla olevassa kuvassa nro 57. 

 

 

Kuva 57 Näytteenottopisteet pohjakuvassa. 

10.1. HAVAINNOT 

Tiloista otettiin yhteensä 4 laskemanäytettä ja näistä näytteistä kolmessa esiintyi 

toimenpiderajan (0,2 kuitua/cm2) ylitys. 

Rakennuksen länsipäädyssä sijainneesta nukkumahuoneesta (MVL4) otetun näytteen 

mineraalivillakuitujen määrä selittyy todennäköisesti tilassa olleista rikkoontuneista 

akustiikkalevyistä, jotka sijaitsevat tuloilman päätelaitteen edustalla. Samassa tilassa on myös 

pinnoittamattomia putkieristeitä (kuva 58). 

MVL 1 

MVL 4 

MVL 3 

MVL 2 
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Kuva 58 Länsisiiven nukkumahuoneen todennäköisin mineraalivillakuitulähde. 

Rakennuksen länsipäädyssä sijainneessa WC -tilasta otetun näytteen (MVL3) toimenpiderajan 

ylittävä tulos selittyy todennäköisesti yläpohjan eristetilasta tapahtuvien ilmavirtausten mukana 

tilaan kulkeutuvista mineraalivillakuiduista. Alkuperäiset upotetut kattovalaisimet on korvattu 

pinta-asenteisilla loisteputkivalaisimilla ja vanhojen valaisimien kohdalla on suora ilmayhteys 

yläpohjan eristetilaan. Välittömästi katon alapinnan laudoituksen alla on yläpohjan 

ilmansulkukalvo, jonka saumoja ei ole teipattu (kuva 59). 

 

Kuva 59 WC -tilan katossa on ilmayhteys suoraan yläpohjan eristetilaan ja laudoituksen alla on yläpohjan ilmansulku, jonka 

saumoja ei ole teipattu. 

Länsisiiven ja keskiosan välisestä käytävästä otetun näytteen (MVL1) mineraalivillakuitujen 

pitoisuudet selittyvät todennäköisesti alakaton yläpuolella sijaitsevasta mineraalivillasta ja 

kuitujen kulkeutumisesta alakaton yläpuolelta sisätilaan ilmavirtausten mukana (kuva 60). 
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Kuva 60 Mineraalivillaa käytävän alas lasketun katon yläpuolella. 

10.2. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Teollisten mineraalivillakuitujen osalta näytteissä esiintyneiden toimenpiderajojen ylitysten syyt 

saatiin todennäköisesti selvitettyä tehdyissä tutkimuksissa.  

Länsisiiven nukkumahuoneen rikkoontuneiden akustiikkalevyt uusitaan ja 

päällystämätön putkieriste korjataan.  

Tilat, joiden yläpohjan mineraalivilloja ei ole höyrynsululla erotettu sisäilmasta 

suositellaan remontoitavan siten, ettei mineraalivillakuidut kulkeudu sisäilmaan. 

WC -tilan höyrynsulun epätiiveys tulee korjata ja muidenkin läpivientien kunto 

tarkastaa. 
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11. YHTEENVETO 
 

Kuntotutkimuksessa kartoitettiin rakennuksen alapohjan kosteustilannetta, lattiapinnoitteiden 

kemiallista ja mikrobiologista kuntoa sekä selvitettiin ulko- ja väliseinien sekä yläpohjan rakenteiden 

kuntoa rakenneavausten ja materiaalinäytteiden avulla. Lisäksi tutkittiin ulkoseinien ilmavuotojen 

esiintymistä merkkiainekaasukokeilla ja suoritettiin sisäilman olosuhdemittauksia oleskelutiloissa 

sekä paine-eromittauksia sisäilman ja ulkoilman välillä. Lisäksi selvitettiin teollisten 

mineraalivillakuitujen pitoisuuksia laskeumapölynäytteistä. 

Rakennuksen lattiapinnat kartoitettiin kauttaaltaan pintakosteudentunnistimella. Koholla olevaa 

kosteutta havaittiin märkätilassa, länsipäädyn tiloissa ja pienellä osalla keskiosan käytävää. 

Epätavallisten pintakosteushavaintojen alueille tehtiin viiltomittauksia sekä porareikämittauksia. 

Viiltomittausten kautta muovimattojen alapuolella havaittiin kohonnutta kosteutta useassa 

kohdassa. Kosteus ei ole porareikämittausten tulosten perusteella tullut länsipäädyn tiloihin maasta 

kapillaarisesti, joten todennäköisin syy muovimaton alapuoliselle kosteudelle on liian kostealle 

betonille asennettu muovimatto. Käytävän lattiaan lievä kosteus on saattanut nousta kosteasta 

ryömintätilasta. Kosteilta kohdilta muovimatto tulee poistaa ja betoni kuivattaa. Ennen uudelleen 

pinnoitusta tulee varmistaa, ettei betoniin ole imeytynyt epäpuhtauksia mahdollisesti vaurioituneesta 

lattiapinnoitteesta tai sen liimasta. 

Lattiapinnoitteista kerättiin kolme muovimattonäytettä pinnoitteen VOC-kokonaisemission 

määrittämiseksi. Kahden näytteen osalta 2-etyyli-1-heksanolin viitearvo ylittyy. Laboratoriotulokset 

ja kenttähavainnot viittaavat siihen, että muovimattojen alapuolelle on jäänyt kosteutta 

korjaustöiden yhteydessä. Suositellaan selvittämään sisäilman VOC-pitoisuuksia, jotta voidaan 

arvioida mattovaurioiden vaikutusta sisäilman laatuun, tai vaihtoehtoisesti ryhtymään korjaustoimiin 

vaurioituneilla alueella. 

Lattiapinnoitteista kerättiin kaksi muovimattonäytettä materiaalinäytteen mikrobianalyysiin. Näytteet 

kerättiin samoista kohdista, joista kerättiin BULK-analyysien näytteet. Eteläpäädyn 

varastohuoneesta otetun näytteen tuloksessa todettiin heikko viite mikrobikasvusta. Mikrobien tai 

mikrobien aineenvaihdunta tuotteiden päätyminen sisäilmaan muovimaton alta ei ole todennäköistä, 

mutta mahdollisuus ilmavirtauksiin on olemassa muovimattojen reunoilta / saumojen kautta.  

Rakennuksen keskiosalla on ryömintätila, jonka pohjalla havaittiin kaukolämmön vuodosta johtuvaa 

vettä. Ryömintätilassa havaittiin puutteita ilmanvaihdossa ja läpivientien tiiveydessä. Ryömintätilan 

pohjalla oli orgaanista materiaalia ja alapohjan muottilaudoista oli hieman jäänyt valuun kiinni. 

Ryömintätilan pohjalla oli painaumia, joihin vesi kerääntyy. Vesi oli tiivistynyt pisaroiksi alapohjan 

alapintaan ja se on saattanut kostuttaa alapohjaa ryömintätilan päällä. Havaitut puutteet 

suositellaan korjattavan. 

Ulkoseiniin tehtiin rakenneavauksia yhteensä 8 kappaletta. Rakenneavausten kautta tehtyjen 

havaintojen ja otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tulosten perusteella voidaan 

arvioida, että ulkoseinien alaosissa on kosteus- ja mikrobivaurioita laaja-alaisesti.  Merkkiainekokeen 

ja paine-eromittausten tulosten perusteella ilmavuodot ulkoseinärakenteista sisätiloihin päin ovat 

todennäköisiä. Asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen mukaan toimenpideraja ylittyy, kun 

rakenteen mikrobivaurioituminen on todettu esim. materiaalista tehtävän analyysin avulla ja 

rakenteesta on vahvistettu ilmayhteys esim. merkkiainekokeen avulla. Kosteus/mikrobivaurioiden 

laajuudet tulee selvittää ja vaurioituneet rakenteet korjata erillisen korjaustyöselityksen mukaan. 

Työssä suositellaan otettavan huomioon rakennuksen ulkopuolinen kosteusrasitus ja puutteet 

rakennuksen vierustalla.  
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Väliseiniin tehtiin rakenneavauksia yhteensä 3 kappaletta. Väliseiniä on osittain korjattu lähivuosina. 

Rakenneavausten kautta tehtyjen havaintojen ja otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien 

tulosten perusteella voidaan arvioida, että väliseinien alaosissa on ainakin paikallisia kosteus- ja 

mikrobivaurioita. Kosteusvaurioituneista väliseinien alaosista on ilmayhteys sisäilmaan, joten 

kosteus/mikrobivaurioiden laajuudet tulee selvittää ja vaurioituneet rakenteet korjata erillisen 

korjaustyöselityksen mukaan. 

Märkätilojen väliseinissä ja alapohjassa havaittiin pintakosteudentunnistimella koholla olevaa 

kosteutta, mutta rakenteiden kuntoa ei tarkemmin tutkittu, sillä märkätilat on suunniteltu 

remontoitavaksi lähiaikana. 

Yläpohjatilassa pohjoinen-etelä -suuntaisen siiven osalla yläpohjatilassa oli aistittavissa selvä 

mikrobiperäinen haju. Rakennuksen yläpohjaan tehtiin 3 rakenneavausta. Rakenneavauksissa (2 ja 

3) havaittiin valumajälkiä. Ns. johtajan uuden huoneen kohdalta rakenneavauksen 

materiaalinäytteessä havaittiin materiaalin kosteus- ja mikrobivaurioitumiseen viittaavaa kasvustoa. 

Höyrynsulussa havaittiin epätiiveyskohtia, joten yläpohjasta on yhteys sisäilmaan ja ilmavirtaukset 

voivat ajoittain olla yläpohjatilasta sisäilmaan päin. Suositellaan selvittämään yläpohjan 

kosteusvaurioiden laajuudet ja korjaamaan ne erillisen korjaustyöselityksen mukaan. Suositellaan 

selvittämään yläpohjan höyrynsulun epätiiveyskohtien laajuudet ja korjaamaan ne erillisen 

korjaustyöselityksen mukaan tai estämään muulla keinolla ilmavirtaus yläpohjan eristetilasta 

sisäilmaan.  

Kattoikkunoiden läheisyydessä havaittiin paikoin kosteusjälkiä. Yläpohjan kuntoa ei kattoikkunoiden 

läheisyydestä voitu tarkastaa, koska se olisi haitannut asbestipurkutöineen merkittävästi päiväkodin 

käyttöä. Suositellaan selvittämään kattoikkunoiden lähellä olevien rakenteiden kunto erillisellä 

kuntotutkimuksella. 

Sisäilman lämpötiloissa ei havaittu merkittäviä poikkeamia, joten tiloihin ei suositella laajoja 

toimenpiteitä. Kylmiksi koettuihin tiloihin suositellaan vian selvittämistä ja lämmitysjärjestelmän 

säätämistä.  

Sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli kaikissa mittauspisteissä 20…45 % välillä lukuun ottamatta 

keittiötä, jossa suhteellinen kosteus ajoittain nousee korkeaksi normaalista käytöstä johtuen. 

Havainnot ovat normaaleja, eivätkä aiheuta toimenpiteitä. 

Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet pysyvät melko hyvällä tasolla, mikä viittaa siihen, että tilojen 

ilmanvaihdon teho riittää käyttötarkoituksiin.  

Merkkiainekaasukokeessa todettiin ilmavuotoja rakenneosista, joissa on kuntotutkimuksen 

yhteydessä todettu kosteus- ja mikrobivaurioitumista. Näin ollen epäpuhtauksien on mahdollista 

kulkeutua sisäilmaan ilmavuotojen mukana. Tämä ylittää asumisterveysasetuksen mukaisen 

toimenpiderajan. 

Teollisten mineraalivillakuitujen pitoisuudet laskeumapölynäytteissä ylittivät 

asumisterveysasetuksen toimenpiderajat, minkä vuoksi kuitulähteiden poistamiseksi suositellaan 

toimenpiteitä.  

Rakennuksen sisätilat ovat sekä yli- että alipaineisia. Kun otetaan huomioon, että ulkoseinissä, 

väliseinissä ja yläpohjassa on todettu kosteus- ja mikrobivaurioita, niin suositellaan teettämään 

ilmanvaihdon kuntotutkimus. Lisäksi suositellaan säädettävän ilmanvaihto siten, että sisäilma on 

jatkuvasti lievästi ylipaineinen suhteessa yläpohjan ja ulkoseinien eristetilaan nähden. 
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12. YHTEENVETO TÄRKEIMMISTÄ TOIMENPITEISTÄ 
 

Vähäiset toimenpiteet ja jatkotutkimustarpeet: 

 Liian kosteilta kohdilta muovimatto tulee poistaa ja tehdä betonille tarvittavat 

korjaustoimenpiteet. 

 Ryömintätilan puutteet korjata ja lisätä tuuletusta. 

 Kattoikkunoiden lähellä olevien rakenteiden kunnon tutkiminen erillisellä 

kuntotutkimuksella. 

 Rikkoontuneiden akustiikkalevyjen vaihtaminen koko rakennuksessa sekä muiden 

avoimien mineraalivillaeristeiden pinnoittaminen. 

 Ongelmallisten tilojen lämpöolojen tarkastaminen ja lämmitysjärjestelmän 

säätäminen tarvittavilta osin.  

 Ilmanvaihdon kuntotutkimus ja ilmanvaihtojärjestelmään tarvittavien muutosten 

tekeminen sekä ilmanvaihdon säätö siten, että sisäilma on lievästi ylipaineinen 

suhteessa yläpohjan ja ulkoseinien eristetilaan nähden. 

 Sisäilman VOC-mittaukset lattiamateriaalien kemiallisen vaurioitumisen merkityksen 

arvioimiseksi 

 

Laajemmat toimenpiteet: 

 Märkätilan remontoiminen. 

 Ulkoseinän alaosien kosteusvaurioiden korjaaminen.  

 Ulkoseinän alaosan purkutöiden yhteydessä ikkunoiden alapuolisten rakenteiden 

kuntotutkimukset. 

 Teollisten mineraalivillakuitujen pitoisuudet laskeumapölynäytteissä ylittivät 

asumisterveysasetuksen toimenpiderajat, minkä vuoksi tulee tehdä yläpohjaan 

korjauksia.  

 Väliseinien kosteusvaurioiden laajuuden selvitys ja korjaaminen. 

 Yläpohjan kosteusvaurioiden laajuuden selvitys ja korjaaminen. 

 Yläpohjan höyrynsulun epätiiveyskohtien laajuuden selvitys ja korjaaminen tai 

ilmavirtausten estäminen muulla keinolla yläpohjan eristetilasta sisäilmaan. 

 Rakennekorjaustöiden yhteydessä rakenneliitosten tiiveyden parantaminen. 

 

Tätä tutkimusselostetta ei saa käyttää suoraan korjaustyöselosteena, vaan kaikista korjauksista 

tulee laatia korjaussuunnitelma tai -työseloste. 
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KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI 

 

Kohde: Koukkarinkadun päiväkoti  

 Koukkarinkatu 3, 20610 Turku 

 

Tilaaja:  Turun kaupunki 

 Tilapalvelukeskus 

 Linnankatu 90 E, 20100 Turku 

 

 Soile Viiri 

 Ylläpitopäällikkö 

 

Mittaaja: Janne Sampalahti 

 Rakennusinsinööri 

  Raksystems Insinööritoimisto Oy  

 

Tehtävä:  Tehtävä oli selvittää alapohjarakenteen suhteellinen kosteuspitoisuus kohdis-

ta, joissa muovimaton alla havaittiin viiltomittauksella koholla olevaa kos-

teutta. Lisäksi otettiin yksi vertailumittaus kuivasta kohtaa. Kosteuspitoisuus 

oli määrä suorittaa ns. porareikämenetelmällä (menetelmäkuvaus on rapor-

tin liitteenä 1).  

 

Käytetyt apuvälineet: Mittauskalustona porareikämittauksissa käytettiin Vaisala Oy:n valmistamia 

HMP44L mittapäitä ja HMI41 näyttölaitetta, jotka on kalibroitu 10.2018.  

 Mittauskalustona porareikämittauksissa käytettiin Vaisala Oy:n valmistamia 

HMP40S mittapäitä ja HM40 näyttölaitetta, jotka on kalibroitu 10.2018.  

 Sisäilmaolosuhteiden mittauksissa käytettiin Vaisala Oy:n valmistamia HMP42 

mittapäitä ja HMI41 näyttölaitetta, jotka on kalibroitu 09.2018. 

 

 

Käytettävissä olleet asiakirjat: 

 Rakennepiirustukset olivat käytettävissä. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ytj.fi/yritystiedot.aspx?yavain=741856&tarkiste=52D3CAF12E61B0179D9F4149AB9CF8DF99F6E97A&path=1547;1631;1678
http://www.raksystems.fi/


KOSTEUSMITTAUSRAPORTTI Koukkarinkatu 3, 20610 Turku 

3 

   
 

Leaf Center, Kärsämäentie 35  •  FI-20360 Turku  • p. 0306705500 •  www.raksystems.fi  • Y-tunnus: 0905045-0 

 

 

 

Mittausmenetelmät: Porareikämenetelmä.  

 Mittausreikiä varten betonirakenteiseen lattiaan porattiin 16mm reiät. 

Porareiät puhdistettiin porauspölystä imurilla sekä puhalluspumpulla. Pora-

reikiin painettiin reikien pohjiin asti Vaisalan valmistamia muoviputkia sekä 

muoviputkia. Muoviputket puhdistettiin porauspölystä imurilla sekä puhal-

luspumpulla. Muoviputkien ympärille lisättiin asennushetkellä tiivistyskittiä li-

sätiivistykseksi. Putkien ja betonin yläpinnan rajakohdat puhdistettiin puhdis-

tuskitillä, jonka jälkeen rajakohdat tiivistettiin kitillä. Tiivistetyt muoviputket 

annettiin tasaantua porauksen jälkeen kolme vuorokautta, ennen mittausan-

turin asentamista muoviputkeen.  

 Mittausputkiin asennettiin mittapäät. Mittapäiden johtojen ja putkien väliin 

asennettiin laitevalmistajan tiivistekumit, jonka jälkeen liitoskohdat tiivistet-

tiin kitillä. Mittapää annettiin tasaantua tunti ennen mittaustulosten ottamis-

ta.  

 

Mittausepätarkkuus: Mittauksia suoritettiin talvisena ajankohtana. Rakennuksen sisälämpötila oli 

noin 18-21°C. Pintalaatan ja eristetilan välillä sisäilmaan ei ollut merkittävää 

lämpötilaeroa, eikä aurinko päässyt paistamaan mittauskohtiin. Lämpötiloista 

johtuvat mittausepätarkkuudet ovat näin ollen erittäin pieniä. Mittausten 

suoritusyksityiskohdat tehtiin erittäin huolellisesti, joten niistä johtuvat mit-

tausepätarkkuudet ovat vähäisiä. Edellä mainitut asiat huomioiden mittauk-

sen mittaepätarkkuus on todennäköisesti noin  3 % RH-yksikköä, joten 

pintalaatassa ja eristetilassa saavutettiin riittävä mittaustarkkuus rakenteen 

kosteustilanteen arvioimiseksi. 

 Pohjalaatan RH mittaustulosta ei voida pitää luotettavana porareiän alhaisen 

lämpötilan vuoksi. Mittausepätarkkuus huomioon ottaen saavutettiin kuiten-

kin riittävä mittaustarkkuus rakenteen kosteustilanteen arvioimiseksi. 

 

Lähtötietoja:  

Porareikien syvyydet määritettiin betonilaattojen paksuuden mukaan mää-

räytyvällä arviointisyvyydeltä. Porareikiä sijoitettiin molempien laattojen ar-

viointisyvyyden lisäksi alemman laatan pintaosaan ja teräsbetonilaattojen vä-

liseen lämmöneristetilaan. 

 

 

Kohdekäynnit:        Taulukko 1. Käyntipäivät ja tehdyt toimenpiteet  

 

 

 

KÄYNTI 1. 3.12.2018 
Porareikien poraus (20 kpl)   
KÄYNTI 2.  7.12.2018 
Mittapäiden asennus ja mittaus (20 kpl) 
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Havainnot: 

• Mittauskohdissa 1-4 on alapohjarakenteena maanvarainen tuplalaatta 

• Mittauskohdissa 5 on alapohjarakenteena tuplalaatta alapuolisella ryömintätilalla 

• Mittauskohdan 5 lattian alla havaittiin ryömintätilan pohjalla noin 30cm kaukolämmön nestettä ja 

kosteus oli tiivistynyt pisaroiksi alapohjan alapintaan.  

• Mittauskohdissa 1,2,4 ja 5 muovimaton alla havaittiin viiltomittauksissa koholla olevaa kosteutta. 

 

 

 

 

Alapohjarakenne: 
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Mittauspaikat: 

Porareiät laitettiin viiteen kohtaan eripuolille rakennusta siten, että yhdessä mittauskohdassa oli vierek-

käin 4 kpl porareikiä.  Mittauskohdat on merkattu nuolilla ja numeroin alla olevaan viitteelliseen pohja-

kuvaan. 
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1. Porareiät mittauskohdassa 1. 2. Porareiät mittauskohdassa 2. 

  

3. Porareiät mittauskohdassa 3. 4. Porareiät mittauskohdassa 4. 
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5. Porareiät suojattuna kartiolla mittaus-

kohdassa 5. 
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MITTAUSTULOKSET 

Taulukossa 2. on esitetty mittauskohta, etäisyydet läheisiin seinärakenteisiin, mittaussyvyys, mittapään 

numero, lämpötila(˚C), suhteellinen kosteus(RH) ja vesihöyrymäärä(g/m³). 

Taulukko 2. Mittaustulokset (7.12.2018) 

Mittauskohta etäisyys  syvyys mittapää T  RH  Abs 

  seinästä(mm) (mm) (nro) (˚C) (%) a(g/m³) 

Mittauskohta 1. Nukkumahuone sänkyjen väli             

Sisäilma       21,30 27,50 5,30 

porareikä 1(pintalaatta 24mm) 300 24 42 18,50 92,40 14,65 

porareikä 2 (eristetila) 200 90 37 17,70 57,10 8,61 

porareikä 3 (pohjalaatta 14mm) 200 21,5 36 11,40 56,20 5,78 

porareikä 4 (pohjalaatta 36mm) 200 23,9 38 9,60 64,80 5,95 

              

Mittauskohta 2. Nukkumahuone ulko-oven 
viereinen nurkka       (˚C) (%) a(g/m³) 

Sisäilma       21,30 27,50 5,30 

porareikä 1(pintalaatta 24mm) 150 24 39 19,80 80,10 13,74 

porareikä 2 (eristetila) 150 90 40 19,00 68,10 11,14 

porareikä 3 (pohjalaatta 14mm) 200 14 41 16,20 43,60 6,05 

porareikä 4 (pohjalaatta 36mm) 200 36 43 15,10 49,20 6,34 

         

Mittauskohta 3. ruokahuone ulkonurkka       (˚C) (%) a(g/m³) 

Sisäilma       21,40 31,40 5,90 

porareikä 1(pintalaatta 24mm) 200 24 41 20,00 58,60 10,18 

porareikä 2 (eristetila) 200 90 43 19,30 47,80 7,94 

porareikä 3 (pohjalaatta 14mm) 250 14 42 12,50 61,00 6,71 

porareikä 4 (pohjalaatta 36mm) 250 36 37 8,90 76,20 6,69 

              

Mittauskohta 4. ruokahuoneen varasto       (˚C) (%) a(g/m³) 

Sisäilma       21,40 31,40 5,90 

porareikä 1(pintalaatta 24mm) 300 24 40 20,60 82,80 14,87 

porareikä 2 (eristetila) 150 90 39 20,30 65,40 11,54 

porareikä 3 (pohjalaatta 14mm) 200 14 38 15,50 54,20 7,20 

porareikä 4 (pohjalaatta 36mm) 200 36 36 14,70 70,40 8,88 

              

Mittauskohta 5. käytävä       (˚C) (%) a(g/m³) 

Sisäilma       18,30 32,60 5,10 

porareikä 1(pintalaatta 24mm) 100 24   16,50 67,80 9,56 

porareikä 2 (eristetila) 150 90   16,40 73,70 10,32 

porareikä 3 (pohjalaatta 29mm) 100 17,5   14,50 80,10 9,98 

porareikä 4 (pohjalaatta 72mm) 150 17,5   13,30 88,20 10,22 

        (˚C) RH  Abs 

ulko-olosuhde       2,20 82,50 4,70 
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JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 

Nukkumahuoneen alapohjassa on molemmissa mittauskohdissa(1 ja 2) pintalaatan suhteellinen kos-

teus(RH) koholla. Eristetilassa ja pohjalaatassa on normaaleja suhteellisen kosteuden(RH) lukemia, joten 

kosteus ei nouse maasta.  

 

Ruokahuoneen alapohjassa on nurkassa(mittauskohta 3) pohjalaatta, eristetila ja pintalaatta on normaa-

leja suhteellisen kosteuden(RH) lukemia.   

 

Ruokahuoneen alapohjassa on varaston(mittauskohta 4) pintalaatan suhteellinen kosteus(RH) koholla. 

Eristetilassa ja pohjalaatassa on normaaleja suhteellisen kosteuden(RH) lukemia, joten kosteus ei nouse 

maasta. 

 

Käytävän alapohjassa on (mittauskohta 5) pintalaatassa ja eristetilassa on normaaleja suhteellisen kos-

teuden(RH) lukemia, Pohjalaatassa suhteellinen kosteus(RH) on hieman koholla ja syvemmälle mentäes-

sä lukemat suurenevat, mikä viittaa siihen, että ryömintätilasta on kulkeutunut alapohjaan kosteutta.  

 

Suositellaan poistamaan ryömintätilasta ylimääräinen kaukolämmön vesivahingosta aiheu-

tunut kosteus.  

Suositellaan poistamaan lattiapinnoite niiltä osin kun sen alla on koholla olevaa kosteutta. 

Suositellaan kuivaamaan alapohjarakenne tarvittavilta osin. 

Suositellaan mitattavan alapohjarakenteen kosteus kuivatuksen jälkeen ennen uudelleen 

pinnoitusta. 

 

http://www.raksystems.fi/
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LIITTEET 

- Liite 1. Porareikämenetelmän kuvaus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY 
 
Turussa 10.12.2018 

 
________________      
Janne Sampalahti  
Rakennusinsinööri   
Rakenteiden kosteuden mittaaja (C-22567-24-16) 
puh. +358505283877    
janne.sampalahti(at)raksystems.fi 
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BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN (RH) MITTAUS PORAREIÄSTÄ 
 

1. Rakenteeseen porataan iskuporakoneella 16 mm reikä mittaussyvyydelle. 

2. Reikä puhdistetaan porauspölystä. 

3. Reikään asennetaan sivuiltaan tiivis mittausputki, joka ulottuu reiän pohjaan saakka. (16 mm 

sähköputki tai Vaisalan 19266HM asennusputki) 

4. Mittausputken ja betonin rajapinta tiivistetään kitillä. 

5. Mittausputki imuroidaan puhtaaksi. 

6. Mittausputken pää tiivistetään kitillä. 

7. Tarvittaessa mittausputki suojataan Vaisalan 19268HM asennussuojalla tai muulla tavalla. 

8. Reiän annetaan tasaantua tiivistettynä vähintään 3 vrk. 

9. Mittaus suoritetaan Vaisala Oy:n valmistamalla HM44 kosteusmittauslaitteistolla. Lämpötila- 

kosteusmittapää HMP44 asennetaan mittausputkeen siten, että putken pään tiivistys avataan 

mittapään putkeen laittamisen ajaksi. Tämän jälkeen putken pää tiivistetään kitillä mittapään 

johtoon. Mittapään annetaan tasaantua mittausputkessa vähintään 1 tunti ennen lukemien 

ottamista. Vaihtoehtoisesti mittapää asennetaan mittausputkeen jo porauksen yhteydessä, jolloin 

mittapään tasaantumisaika reiässä on vähintään 3 vuorokautta. 

10. RH ja lämpötila (T) luetaan HMI41 näyttölaitteella ja arvot kirjataan ylös mittapäänumeroineen. 

11. Arvot korjataan kunkin anturin yksilöllisillä kalibrointikorjauskertoimilla.  

 

 

 
 

 
 
Vaativissa mittauksissa ainakin osa mittapäistä tarkistuskalibroidaan mittauksen jälkeen mittapäiden 

kalibrointitason pysyvyyden varmistamiseksi. 
 
Mittalaitevalmistajan ilmoittama HMP44 mittapään mittaustarkkuus +20 C lämpötilassa on           

 2 %RH (0…90 %RH) ja  3 %RH (90…100 %RH). Lämpötilan mittaustarkkuus on  0,5 C. 

Säännöllisellä kalibroinnilla päästään selvästi parempaan mittaustarkkuuteen. 
 


