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Tiivistelmä 
Turun kaupungin Koulukadun päiväkotiin tehtiin huhtikuussa 2020 sisäilma- ja kosteustekninen kunto-
tutkimus. Rakennuksessa tutkittiin lämmöneristysmateriaalien mikrobipitoisuuksia, tehtiin rakenneilma-
vuotojen tutkimuksia, pintakosteuskartoitus ja mitattiin alapohjan suhteellinen kosteus viiltomittausme-
netelmällä. Alapohjassa havaittiin kosteutta kellaritilassa portaiden alapuolella. 
 
Lisäksi otettiin asbesti- ja haitta-ainenäytteitä lattioiden pinnoitemateriaalista 2 kpl, pölynkoostumusana-
lyysejä 1 kpl molemmista kerroksista koontinäytteenä ja PAH-analyysi ikkuna- ja ulkoseinäliittymän ter-
vapaperista. Sisäilman haitallisia teollisia mineraalivillakuituja analysoitiin 14 vuorokauden aikaisesta 
pölylaskeumasta neljä näytettä, ja suoraan ilmanvaihtokanavista neljä näytettä. Lisäksi tehtiin paine-
ero- ja olosuhdeseurantamittauksia 14 vuorokauden ajanjaksolla neljästä eri tilasta. Kuituja havaittiin 
pölylaskeumassa sekä tuloilmakanavien näytteissä. 
 
Välipohjien pintamateriaalina käytetty kvartsivinyylilaatta sisältää asbestia. Vastaavaa pintamateriaalia 
on käytetty myös alapohjissa. Tiloista otettiin pölynkoostumusanalyysi koontinäytteenä, jossa ei havaittu 
asbestia. Lattioiden pintamateriaalit tulee poistaa asbestipurkutyönä. Lattioita ei saa enää vahata, sillä 
vahan poiston yhteydessä pinnoitteesta voi irrota asbestikuituja huoneilmaan. PAH-materiaalinäytteen 
PAH-yhdisteiden pitoisuus alitti vaarallisen jätteen raja-arvon. 
 
Mikrobinäytteitä otettiin 22 kpl, joista kolmessa havaittiin viite vauriosta ja kuudessa heikko viite vau-
riosta. Rakenneilmavuototutkimuksessa vuotoja havaittiin ikkunapenkkien alareunoissa ja ala- ja väli-
pohjien ja ulkoseinien liittymissä.  
 
Ilmanvaihto 
Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään kohdistuu uusimistarpeita. Käytössä olevat ilmanvaihtojärjestel-
mät ovat osin alkuperäisiä yli 40 vuotta vanhoja. Tuloilmakoneen huollettavuus on heikolla tasolla, ja 
tuloilman karkeasta suodatustasosta seuraa kanaviston likaantumista. 
 
Ilmanvaihdolle on ennen tutkimusta tehty korjauksia ja säätöä, joten otantana mitatut tuloilmamäärät 
vastaavat riittävällä tarkkuudella niiden suunnitteluarvoja tai muuttunutta käyttötarkoitusta. 
 
Tulo- ja poistoilman kanavistot ovat visuaalisen tarkistuksen perusteella likaisia, ja kuitunäytteiden pe-
rusteella niissä on mineraalivillakuituja ja runsaasti hienoa pölyä.  
 
Paine-ero rakennuksen ulkovaipan yli pysyi seurantajaksolla lähellä tasapainotilaa. 
 
Sisäilman olosuhteet pysyivät mittausjaksolla hyvällä tasolla, eikä merkittäviä raja-arvojen ylityksiä ta-
pahtunut. Hiilidioksidipitoisuutta arvioitaessa on huomioitava, että mittausjaksolla tiloissa paikalla oleva 
henkilömäärä oli poikkeuksellisen pieni. 
 
 
Päiväkotiin tehtiin myös altistumisolosuhteen arvio. Kyseisessä arviossa kokonaisuus huomioiden tilo-
jen haitallinen altistumisolosuhde on mahdollinen. 

  



SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 26.6.2020 
Koulukadun päiväkoti 5 (50) 
WO-00790007 

 

 

Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
PL 1000 Sörnäistenkatu 2 1787853-0 
00581 Helsinki 00580 Helsinki 
Puh. 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com www.kiwa.com/fi 

Sisällysluettelo 

  Tutkimuksen tarkoitus .................................................................................................................... 7 

  Kohteen yleiskuvaus ...................................................................................................................... 7 

  Lähtötiedot ....................................................................................................................................... 7 

  Tutkimusmenetelmät ...................................................................................................................... 7 
  Tehdyt tutkimukset ......................................................................................................................... 8 
  Tutkimuskalusto ............................................................................................................................. 8 
  Laboratorioanalyysien mittausepävarmuus ja virhetarkastelu ....................................................... 9 
  Menetelmäkuvaukset ja viitearvot ................................................................................................ 10 

  Näytteenotto rakenteista ................................................................................................... 10 
  Kosteusmittaukset ............................................................................................................. 10 
  Tiiveystarkastelut ............................................................................................................... 10 
  Pölynkoostumusanalyysi ................................................................................................... 11 
  Mikrobianalyysit materiaalinäytteistä ................................................................................. 11 
  Kuituteippinäytteet ............................................................................................................. 11 
  Ilmavirtamittaukset ............................................................................................................. 12 
  Sisäilman lämpötila- ja kosteusmittaukset......................................................................... 12 
  Hiilidioksidipitoisuusmittaukset .......................................................................................... 13 
  Paine-eromittaukset ........................................................................................................... 13 

  Rakenneteknisen tutkimuksen tulokset ..................................................................................... 15 
  Alapohjat ja maanvastaiset seinät ............................................................................................... 15 

  Havainnot ja mittaustulokset ............................................................................................. 15 
  Rakenneavaus AP, RA13 ja RA14 .................................................................................... 17 
  Rakenneavaus AP, RA15 ja RA16 .................................................................................... 18 
  Rakenneavaus maanpaine, kellari, RA17 ......................................................................... 19 
  Rakenneavaus maanpaine, RA18 ..................................................................................... 20 
  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ......................................................................... 22 

  Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet ........................................................................................... 23 
  Havainnot ja mittaustulokset ............................................................................................. 23 
  Rakenneavaus US, RA1-RA12 ......................................................................................... 25 
  Rakenneavaus US sokkeli, RA19-RA22 ........................................................................... 26 
  Rakenneavaus US ikkuna, pienryhmähuone 123, RA23 .................................................. 27 
  Rakenneavaus US ikkuna, ryhmähuone 130, RA24 ......................................................... 28 
  Rakenneavaus US ikkuna, RA25 ja RA26 ........................................................................ 29 
  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ......................................................................... 32 

  Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet ......................................................................................... 33 
  Havainnot ja mittaustulokset ............................................................................................. 33 
  Rakenneavaus VP, RA27, 29, 31 ja 32 ............................................................................. 34 
  Rakenneavaus VP, RA28 .................................................................................................. 35 
  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ......................................................................... 37 

  Yläpohja ....................................................................................................................................... 38 
  Havainnot ja mittaustulokset ............................................................................................. 38 
  Rakenneavaus YP, yhteistila 208, RA30 .......................................................................... 39 
  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ......................................................................... 39 

  Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimusten tulokset .......................................................................... 40 
  Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus ................................................................................................... 40 
  Ilmanvaihdon käyntiajat ................................................................................................................ 40 
  Havainnot ilmanvaihtokoneista .................................................................................................... 40 



SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 26.6.2020 
Koulukadun päiväkoti 6 (50) 
WO-00790007 

 

 

Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
PL 1000 Sörnäistenkatu 2 1787853-0 
00581 Helsinki 00580 Helsinki 
Puh. 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com www.kiwa.com/fi 

  TK1 .................................................................................................................................... 40 
  Poistoilmapuhaltimet ......................................................................................................... 42 

  Tilojen ilmanjako ja ilmamäärät .................................................................................................... 42 
  Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ................................................................................................. 43 

  Aistinvaraiset havainnot iv-järjestelmän puhtaudesta ....................................................... 43 
  Ilmanvaihtojärjestelmän kuitunäytteet ............................................................................... 44 

  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ................................................................................... 45 

  Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset ........................................................... 46 
  Paine-ero ..................................................................................................................................... 46 

  Mittaustulokset ................................................................................................................... 46 
  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ......................................................................... 46 

  Sisäilman lämpötila. suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus ..................................... 47 
  Mittaustulokset ................................................................................................................... 47 
  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ......................................................................... 47 

  Kuituteippinäytteet ........................................................................................................................ 48 
  Mittaustulokset ................................................................................................................... 48 
  Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset ......................................................................... 48 

  Altistumisolosuhteiden arviointi ................................................................................................. 49 
  Mikrobivaurioiden laajuus rakenteessa ........................................................................................ 49 
  Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot ................................ 49 
  Rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet ............................................................................. 49 
  Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen todennäköisyys ............................................ 49 
  Toimenpide-ehdotukset ................................................................................................................ 49 

  Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä .......................................................... 50 

  Päiväys ja allekirjoitukset ............................................................................................................. 50 

 



SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 26.6.2020 
Koulukadun päiväkoti 7 (50) 
WO-00790007 

 

 

Inspecta Oy Pääkonttori Y-tunnus 
PL 1000 Sörnäistenkatu 2 1787853-0 
00581 Helsinki 00580 Helsinki 
Puh. 010 521 600, fi.asiakaspalvelu@kiwa.com www.kiwa.com/fi 

 Tutkimuksen tarkoitus 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden ja ilmanvaihtojärjestelmän kuntoa sekä toteutusta-
paa, kartoittaa mahdollisesti vaurioituneet rakennusosat ja haitta-ainepitoiset materiaalit, arvioida sisäil-
manlaatuun vaikuttavia tekijöitä sekä laatia altistumisolosuhteiden arviointi tehtyjen havaintojen perus-
teella. Kohteesta on laadittu tutkimussuunnitelma 6.3.2020, missä on määritelty tutkittavat rakennusosat 
ja tutkimuksien laajuus. Tutkimussuunnitelma on hyväksytetty tilaajalla ennen tutkimuksien aloitusta. 

 Kohteen yleiskuvaus 

Tutkimuskohteena oli Koulukadun päiväkoti Turussa. Kiinteistö on valmistunut 70- ja 80-lukujen tait-
teessa ja on pääosin alkuperäiskunnossa. Rakennuksessa on kaksi kerrosta sekä osittain kellari. Ra-
kennuksen bruttokerrosala on 1140 m2 ja tilavuus 4160 m3. Kohteessa on kaksi siipeä, jotka sisältävät 
pääasiassa ryhmä- ja toimistohuoneita kahdessa kerroksessa. Koulukadun suuntaisessa siivessä on 
myös pesu- ja kuivaushuone, WC- ja varastotiloja, muuntamo, keittiö, pienoiskeittiö, veistohuone, mär-
käeteinen sekä tavanomaisia porras-, eteis- ja aulatiloja.   

Ruusukorttelinkujan suuntaisessa siivessä keittiötilat jatkuvat. Keittiötilan lisäksi siivessä sijaitsee ryh-
mätiloja, tuulikaappi, märkäeteisiä, pesuhuoneita, WC- ja varastotiloja, tavanomaisia eteis- ja aulatiloja 
sekä porrashuone.   

Rakennuksessa on lisäksi kellaritila Ruusukorttelinkujan puoleisessa siivessä, joka käsittää porrashuo-
neen ja käytävän lisäksi varastotilan, väestönsuojan, sähköpäätauluhuoneen, lämmönjako- ja vesimit-
tarihuoneen sekä puhelinkorttelijakamon. Rakennus on betonirunkoinen ja perustettu teräsbetonipaalu-
jen varaan. Yläpohjien kantavina rakenteina ovat teräsbetonipalkistot. Alapohjat ovat maanvaraisia be-
tonirakenteita. Välipohjat ovat betonirakenteisia. Ulkoseinät ovat pääasiassa tiili-villa-tiili -rakenteisia.  

Kellarin maanpaineseinät ovat betonirakenteisia. Rakennedetaljien mukaan ulkopinnassa on kosteus-
eristys ja ohut lämmöneriste. Rakennuksen sokkeli on betonirakenteinen ja ainakin Koulukadun puolelle 
on asennettu patolevy. Väliseinät olivat pääasiassa tiilimuurattuja. Rakennuksen tasakattoisessa ylä-
pohjassa on betonilaatta, EPS-eriste, kevytsora ja huopa. Yläpohja on tuuletettu räystäiden kautta.   

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä ja vesikeskuslämmitys. Lämmitys-
patterit ovat ulkoseinustalla. Käyttövesiputket ovat oletettavasti kuparia ja viemärit ovat muovia.  

Tutkittavat rakennusosat ovat esitetty liitteessä 1. 

 Lähtötiedot 

Käytössä oleva piirustusaineisto, asiakirjat ja muut lähtötiedot: 

 Tutkimussuunnitelma, Kiwa Inspecta, 6.3.2020 
 Kohdekäynti ja päiväkodin johtajan haastattelu, 25.2.2020  
 Asemapiirros, 2012 
 Rakenneleikkauskuvia ja pohjapiirustuksia, 1977 
 LVI-piirustuksia  

 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimukset perustuvat pääosin Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kun-
totutkimus, toim. Pitkäranta Miia, Ympäristöministeriö 2016 esitettyihin ohjeisiin, menetelmiin ja käytän-
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töihin. Yleistarkastuksessa kiinnitettiin erityisesti huomioita mahdollisiin hajuihin sisäilmassa tai raken-
teiden pinnoilla näkyviin vaurioihin. Rakennuksen ulkopuoli tarkastettiin myös silmämääräisesti, tarkoi-
tuksena selvittävää mahdolliset vauriojäljet tai kosteusteknisesti riskialttiit rakennekohdat. Lisäksi sovel-
letaan mm. seuraavia julkaisuja ja asetuksia: 

 Asumisterveysasetus 2015 
 Ilmanvaihdon kuntotutkimus suoritetaan Suomen LVI-liitto ry:n (SuLVI) ilmanvaihtojärjestelmien 

kuntotutkimus 2016 -ohjeistusta soveltaen. 

 Tehdyt tutkimukset 

Kohdekäynti, 25.2.2020 

Kohteeseen tehtiin arviointikäynti, jonka yhteydessä tilat kierrettiin läpi, valokuvattiin sekä keskusteltiin 
päiväkodin johtajan kanssa kohteen tämän hetkisestä tilanteesta sekä ilmenneistä ongelmista.  

Tutkimukset kohteella 21.-23.4.2020 

Tutkimuksissa otettiin yhteensä 22 materiaalinäytettä, kaksi SEM-näytettä, joista määritettiin pölynäyt-
teiden mahdollinen asbestipitoisuus, asbestinäyte lattiapinnoitteesta, PAH-analyysinäyte ja 4 kuitunäy-
tettä. Lisäksi rakenteiden toteutustavat tarkastettiin, tehtiin pintakosteuskartoitus ja tämän perusteella 
yksi viiltokosteusmittaus kellarikerroksen lattian muovimattoon. Lisäksi tehtiin ilmanvaihtojärjestelmän 
tutkimukset. 

Avaus- ja näytteenottokohdat on esitetty liitteenä 1 olevassa pohjapiirroksessa. 

Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittaukset 23.4-7.5.2020 

Sisäilman olosuhdemittaukset kohteessa. Tiloista mitattiin lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidi-
pitoisuuksia sekä sisäilman paine-ero ulkoilmaan nähden neljästä mittauspisteestä 14 vuorokauden 
ajan. 

Sisäilman kuitupitoisuus tutkittiin 14 vuorokauden kuitulaskeuma näytteenoton avulla.  

Mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteenä 1 olevassa pohjapiirroksessa.  

 

 Tutkimuskalusto 

Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa:  

 Kosteusmittaukset: 
o Pintakosteusmittaukset: Gann Hydrotest LG3 -mittalaite ja B50-pinta-anturi (kalibroitu 

3/2020) 
o Viiltokosteusmittaus: Vaisala HM40 ja HM42PROBE-mittapää (kalibroitu 1/2020) 

 Merkkiainetutkimukset: 
o Sensistor XRS9012 -merkkiaineilmaisin (ei kalibroida) 
o Typpi-vety-kaasuseos (Formier 5, N2 95 % / H2 5 %) 
o Retrotec-tiiveysmittauslaitteisto 
o Retrotec DM32W -paine-eromittari (kyseistä mittaria ei kalibroida) 
o Testo 510 -paine-eromittari (uusi ostettu 1/2020) 

 Paine-ero- ja olosuhdeseurannat 
o Miran DL-P1 -paine-erologgeri (kalibroitu 06/2018) 
o Miran DL-P1 -hiilidioksidi-, lämpötila- ja RH-loggerit (kalibroitu 8/2018) 

 Hetkellinen paine-ero: 
o Testo 510 -painer-eromittari (uusi, ostettu 1/2020)  
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 Ilmavirtamittaukset: 
o HK Instruments PHM-V1 -venttiilinsäätömittari 
o SwemaFlow 126 -huppumittari 

 

 Laboratorioanalyysien mittausepävarmuus ja virhetarkastelu 

Kiwalab on FINAS-akkredtitointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus 
SFS-EN ISO/IEC 17025). Pätevyysalueena on asumisterveysmikrobiologia ja asumisterveyskemia. 
Seuraavat menetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin: ilmanäytteen mikrobianalyysi, materiaalinäytteen 
mikrobianalyysi laimennos- ja suoraviljelymenetelmällä, sisäilman VOC-analyysi sekä asbestianalyysi 
materiaalinäytteestä.  

Laboratoriolla on jokaiselle menetelmälle omat säännöllisesti tehtävät laadunvarmistusmenettelyt, jotka 
on kuvattu laboratorion laadunhallintaohjeessa. Laboratorio myös osallistuu vuosittain kansallisille tai 
kansainvälisille vertailukierroksille. Mikrobiologian osalta vuosittaisen Asumisterveystutkimuksia teke-
vien laboratorioiden pätevyyskokeen järjestäjinä ovat toimineet THL:n Ympäristömikrobiologian yksikkö 
sekä Proftest SYKE. VOC- ja asbestinäytteiden osalta laboratorio on osallistunut Health and Safety 
Laboratory:n järjestämille Air PT – ja Asbestos in Materials Scheme (AIMS) -kierroksille. Syksyllä 2017 
järjestettiin ensimmäisen kerran kansallinen vertailumittaus sisäilman VOC-määrityksiä tekeville labora-
torioille. Järjestäjänä toimi Proftest SYKE ja asiantuntijalaboratoriona Työterveyslaitos. 

Laboratorio arvioi menetelmiin liittyvää mittausepävarmuutta osana laadunvarmistusmenettelyjään. 
Näytetuloksia koskevat mittausepävarmuuslaskelmat saa laboratoriosta erikseen pyydettäessä.  

Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmä on semikvantitatiivinen, jonka tulos ilmoitetaan run-
saussuhdeasteikolla. Tulokseen ei täten voida liittää laskennallista mittausepävarmuusarviota. Epävar-
muutta tulokseen laboratoriossa aiheuttavat näytteen käsittely ja jakaminen maljoille sekä pesäkelas-
kennan epävarmuus (henkilöiden väliset estimaatit SFS-ENV ISO 13843 standardin mukaisesti). Pesä-
kelaskennan epävarmuus on 10 % luokkaa. 

VOC-ilmanäytteiden osalta mittausepävarmuuslaskelmissa huomioidaan näytteenottokeräimen toimin-
nan epävarmuus, laboratorion ja menetelmän harha sekä laboratorion sisäinen uusittavuus. Laborato-
rion ja menetelmän harhaa sekä laboratorion uusittavuutta on arvioitu sertifioidun referenssimateriaalin 
avulla tai laboratorion itse valmistaman kontrollinäytteen avulla. Mittausepävarmuutta arvioidaan tarvit-
taessa kyseisen yhdisteen oman mittausepävarmuuden avulla. Jos kyseiselle yhdisteelle ei ole määri-
tetty mittausepävarmuutta, tulkitaan kyseisen yhdisteen mittausepävarmuutta, joko sen funktionaalisen 
ryhmän avulla tai samankaltaisten yhdisteiden perusteella. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden huoneil-
man summapitoisuudelle laboratorion ja menetelmän harhaa on arvioitu vertaamalla tuloksia toisen ak-
kreditoidun laboratorion ilmoittamiin tuloksiin samasta tilasta otetuista näytteistä. Keskimääräinen mit-
tausepävarmuus ilmoitetaan kemiallisten analyysien testausselosteissa.  

Rakennusmateriaalinäytteen asbestianalyysi on kvalitatiivinen menetelmä eikä tulokseen voida täten 
liittää laskennallista mittausepävarmuusarviota. Epävarmuutta on arvioitu validointiaineiston avulla ja 
sen perusteella laboratorion asbestianalyyseihin voi sisältyä virhettä 0,4 %:ssa kaikista asbestin to-
teamistuloksista sekä 8 %:ssa kaikista mineraalilaatujen tunnistamistuloksista. 
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 Menetelmäkuvaukset ja viitearvot 

 Näytteenotto rakenteista 

Mikrobinäytteet otettiin rakenneavauksista puhdistetuilla työvälineillä ja suojakäsineitä käyttäen. Raken-
neavauksien tekovaiheessa huomioitiin mahdollinen kontaminaatioriski siten, että avauksen viimeiste-
lyn suoritti mahdollisuuksien mukaan näytteenottaja. Työvälineet puhdistettiin jokaisen näytteenoton vä-
lillä. Näytteenotto kohdennettiin mikrobikasvuston kannalta riskialtteimpaan kohtaan. On kuitenkin huo-
mioitava, että mikrobikasvu rakennusmateriaaleissa ei ole tasaista, jolloin vaurioitunein osa ei välttä-
mättä ole nähtävissä. 

 Kosteusmittaukset 

Kenttätutkimuksissa käytettiin pintakosteuden tunnistinta aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä. Pin-
takosteuden tunnistimen mittapää kohdistettiin suoraan tutkittavan rakenteen pintaan ja laitteistolla ha-
vaitut arvot luettiin lukulaitteesta. Pintakosteusmittaus on ainetta rikkomaton menetelmä, missä samasta 
rakenteesta saatuja vertailuarvoja verrataan keskenään tarkoituksena saada poikkeama-alueet esille. 
Pintakosteuden tunnistimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kosteuden li-
säksi vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat ja teräkset sekä eri materiaalien koostumukset ja 
pintamateriaalit.      

Pintakosteuskartoitus tehtiin koko kiinteistön lattioihin. Niille kohdin, missä mittaustuloksissa havaittiin 
poikkeamia, tehtiin tuloksien varmistamiseksi viiltokosteusmittauksia. Viiltokosteusmittauksessa mittaus 
tehtiin asentamalla rakennekosteusmittarin mittapää lattiapinnoitteen alle pinnoitteeseen tehdyn viillon 
kautta. Viilto tiivistettiin sinitarralla ja annettiin tasaantua vähintään 15 minuutin ajan, jonka jälkeen tu-
lokset luettiin Vaisalan HMI41 -lukulaitteella. Menetelmässä saadaan selville muovimaton ja betonin 
välisen ilmatilan suhteellinen kosteus. Mittaustuloksia arvioitaessa apuna voidaan käyttää seuraavia 
lähteitä: 

 RT-10984 Betonin suhteellinen kosteus  
 Hyvät tutkimusmenetelmät muovilattiapäällysteiden vaurioitumisen arvioinnissa (Keinänen H., 

2013). 
 Ympäristöopas 2016 
 Pinnoitevalmistajien ohjearvoja.  

Yleisesti ottaen uudiskohteissa päällystettävyyden raja-arvona mattopäällysteille käytetään usein 85 % 
suhteellista kosteutta (arviointisyvyydellä), mikä tarkoittaa noin 75 % suhteellista kosteutta heti mattopin-
noitteen alapuolella.  

Viiltokosteusmittauskohdilla mittarin annettiin tasaantua noin 20 minuuttia, mikä on riittävä aika tasaan-
tumiseen. Sisäilman lämpötilan ja rakenteiden välillä ei ollut merkittävää lämpötilaeroa, joten lämpö-
oloista johtuen mittauksiin ei tullut mittausepätarkkuutta. Mittalaitteet on kalibroitu valmistajan ohjeiden 
mukaisesti ja mittaukset tehtiin RT-ohjekortissa 13-10984 kuvatuilla menetelmillä. Käytetty mittauslait-
teisto, työmenetelmät ja olosuhteet huomioiden saavutettiin todennäköisesti kokonaismittaustarkkuus ± 
4 RH %.  

 Tiiveystarkastelut 

Liittymärakenteiden (seinä- ja lattialiitokset, ikkunaliittymät, läpiviennit) tiiveyttä tarkasteltiin merkkiai-
nemenetelmällä sekä aistinvaraisesti.   

Merkkiainekaasua vapautettiin sisäkautta tutkittavaan rakenteeseen, jossa sen annettiin tasaantua. Ta-
saantumisajan jälkeen rakenteiden ja läpivientien ilmatiiveyttä mitattiin sisäpuolelta merkkiaineilmai-
simella, joka ilmoittaa, mikäli merkkiainekaasua kulkeutuu rakenteesta sisätiloihin. Tarkastelu tehtiin 
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pistokoeluontoisesti siten, että rakenneliittymien tiiveydestä ja korjaustarpeesta saatiin riittävä kokonais-
kuva. Merkkiainetutkimukset tehtiin RT-ohjekorttia (RT 14-11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu 
merkkiainekokein) soveltaen. 

 Pölynkoostumusanalyysi 

Pyyhintäpölynäytteillä oli tarkoitus selvittää pölyn mahdollisia asbestikuituja. Näytteet tutkittiin pyyh-
käisyelektronimikroskoopilla Kiwalab Laboratoriossa. Näytteet otettiin tasopinnalta pyyhkimällä ympäri 
käännetyllä salpapussilla. Näytteestä on tunnistettu löytyneet kuidut ja mineraaliaines energiadispersii-
visellä spektrometrillä. Varsinaisia viitearvoja tuloksille ei ole ja ne arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 
Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty liitteenä 2 olevassa analyysivastauksessa, näytteenotto-
paikat on esitetty liitteessä 1. 

 Mikrobianalyysit materiaalinäytteistä 

Tarkastuksien aikana mikrobien materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysasetuksessa ja sen sovelta-
misohjeessa esitetyin menetelmin, suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Analyysit tehtiin suoraviljelyme-
netelmillä. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty materiaalien mikrobi-
analyysivastauksessa liitteessä 4. 

 Kuituteippinäytteet 

Kuitunäytteiden avulla tutkittiin, esiintyykö sisäilmassa poikkeavia määrää kuituja, jotka voivat aiheuttaa 
käyttäjille mm. lisääntyneitä ylähengitysteiden, ihon ja silmien ärsytysoireita sekä äänenkäytön ongel-
mia. Pinnoille laskeutuneiden teollisten mineraalikuitujen määrää ja laatua tutkittiin geeliteippimenetel-
mänä. Teippinäytteet otettiin paikoista, jotka kuuluvat säännöllisen siivouksen piiriin. Teippinäytteet ke-
rättiin kahden viikon laskeuma-ajalta puhtaille käyttämättömille maljoille (tai puhdistetuille alustoille). 

Tutkimuksen yhteydessä tehdyt kuitututkimukset toteutettiin BM-Dustlifter-geeliteipeillä. BM-Dustlifter-
geeliteippinäytteistä analysoitiin epäorgaaniset mineraalikuidut valomikroskoopilla käyttämällä 100-ker-
taista suurennosta. Näytteistä laskettiin yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut koko teipin 
(14 cm²) pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan mineraalikuituja kpl/cm². Näytteiden sisältämän muun pölymate-
riaalin ja orgaanisten kuitujen määrää on arvioitu asteikolla niukka, kohtalainen, runsas tai erittäin run-
sas. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista 
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden viikon aikana pin-
noille laskeutuneen pölyn teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet >0,2 kpl/cm² edellyttävät toimenpitei-
siin ryhtymistä. Yleisimpiä toimenpiteitä kuitukertymän pienentämiseksi ovat kuitulähteiden selvittämi-
nen ja poistaminen, ilmanvaihtokanavien puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen.  

Tuloilmakanavan pinnalta otetuille näytteille ei ole määritetty viitearvoa, mutta kuituja voi liikkua sisäil-
massa aina kun niitä löytyy tuloilmakanavasta. Työterveyslaitoksen tekemissä työympäristöselvityksissä 
on toimistorakennuksien tuloilmakanavien keskimääräiseksi kuitupitoisuudeksi määritetty 10 - 30 kui-
tua/cm2. 

Kohteesta otettiin neljä näytettä pölylaskeumasta ja neljä tuloilmakanavistosta. Näytteenottopaikat on 
esitetty liitteessä 1. Laboratorioanalyysit tehtiin Kiwalab laboratoriossa Oulussa. Tarkemmat menetel-
mäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty raportin liitteissä 6. 
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 Ilmavirtamittaukset 

HK Instruments PHM-V1 -mittarilla suoritetut ilmamäärämittaukset suoritetaan paine-eroon perustuen 
ja laitevalmistajien ohjeiden mukaisesti. Ilmamäärien laskennassa käytetään laitevalmistajien ilmoitta-
mia k-arvoja. Paine-eromittaukseen perustuvalla menetelmällä päästään yleensä ±15 % mittaustark-
kuuteen. Tarkkuus kuitenkin heikkenee pienillä ilmamäärillä ja ilmavirtasäätimen ollessa säädettynä 
ääriasentoonsa.  

SwemaFlow 126 -ilmamäärämittarin mittaus perustuu kuumalankamittaukseen. Mittalaitteessa on 
huppu, jolla päätelaitteen ilmavirta ohjataan kuumalankaverkkoon. Hupun vaikutus ilmavirtaan korja-
taan suorittamalla ilmamäärämittaus kahteen kertaan kuristusrengasta käyttäen. Ilmamäärämittarin 
mittausepätarkkuus on ±3,5 %, mutta kuitenkin vähintään ±0,4l/s (2… 125 l/s). 

Tilojen ilmavirtojen suunnitelmienmukaisuutta tarkasteltiin mittaamalla 10 tilan ilmamäärät. Mitattuja 
ilmamääriä verrattiin suunnitteluasiakirjojen suunnitteluarvoihin. Tarkastusmittauksien mittauspöytä-
kirja on kokonaisuudessaan liitteessä 9. Suunnitelluista ilmamääristä voidaan poiketa ±20 % huone-
kohtaisesti ja ±10 % järjestelmäkohtaisesti. 

 Sisäilman lämpötila- ja kosteusmittaukset 

Olosuhdemittauksissa tarkasteltiin sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Liian kuuma tai kylmä 
lämpötila ovat lähinnä viihtyvyyshaitta, mutta lämmin ilma voi myös lisätä tilojen käyttäjien väsymystä, 
sisäilman kuivuutta ja materiaaleista erittyviä yhdisteitä ja korostaa muista sisäilmahaitoista aiheutuvaa 
oireilua. Liian kylmä sisäilma tai merkittävä vetoisuus voivat olla viitteitä ilmavuodoista, huonosti tasa-
painotetusta ilmajaosta tilassa tai johtaa materiaalien vaurioitumisriskiin, jos materiaaleihin kertyy tiivis-
tymäkosteutta.  

Sisäilman suhteellinen kosteus ja lämpötila vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Alhaiset suhteellisen 
kosteuden mittaustulokset ovat talvikaudelle tavanomaisia, mutta kuiva sisäilma voi aiheuttaa herkim-
mille henkilöille limakalvojen, ihon ja silmien ärsytysoireita. Kuivaa sisäilmaa ei pidetä kuitenkaan ter-
veyshaittana. Jos yksittäisen tilan lämpötila koetaan liian kuumaksi tai kylmäksi, tulee lämpötilan säätö-
mahdollisuus tarkistaa ko. huoneen osalta.  

Asumisterveysasetus (2015) antaa sisäilman lämpötilalle seuraavat toimenpiderajat: asunnoissa läm-
mityskaudella +18…+26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella +18…+32 °C. Kouluissa, päiväkodeissa, 
vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja vastaavissa tiloissa alin lämpötila saa olla +20 °C, sekä vanhainko-
deissa ja palvelutaloissa ylin lämpötila lämmityskauden ulkopuolella +30 °C. 

Sisäilmayhdistyksen Sisäilmastoluokituksessa (2018) määritetään S3 sisäilmaluokan (tyydyttävä taso) 
sisäilman lämpötilarajoiksi 20 - 25 ˚C ja S2 sisäilmaluokan (hyvä taso) lämpötilarajoiksi 20,5 – 23,0 ˚C 
lämmityskaudella. Nämä rajat toimivat ensisijaisesti uudisrakentamisen ohjeistuksena. 

Sisäilmastoluokituksessa (2018) ei ole asetettu tavoitearvoja sisäilman suhteelliselle kosteudelle, mutta 
kosteuden tulee olla alle 60 %. Asumisterveysasetuksessa (2015) ei säädetä tarkkoja suhteellisen kos-
teuden rajoja, joiden välillä ilman suhteellinen kosteus (RH %) voi vaihdella. Asumisterveysasetuksen 
soveltamisohjeen (2016) mukaan huoneilman kosteus voi vaihdella lyhytkestoisesti ulkoilman kosteu-
desta ja rakennuksessa harjoitetusta toiminnasta riippuen hyvin paljon ja tällöin voi syntyä tarve kostut-
taa tai kuivattaa huoneilmaa, vaikka se ei olisi terveydensuojelun näkökulmasta tarpeellista. Huoneilman 
suhteellisen kosteuden suosituksena on aiemmin ollut 20–60 %. Tämän lisäksi on todettu, että sen saa-
vuttaminen ei ole aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä, eikä näistä arvoista poikkeamista 
voida pitää terveyshaittana, jos muut asumisen terveydelliset edellytykset täyttyvät. Toisaalta kylminä 
pakkasjaksoina huoneilman 60 % suhteellinen kosteus aiheuttaa jo suuren mikrobikasvun riskin raken-
teiden sisäpintojen kylmimmissä kohdissa.  
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Mittapisteet on esitetty liitteessä 1 ja mittausten tulokset ovat esitettynä kuvaajissa liitteessä 9. Mittarit 
asennettiin tiloissa noin 1,5 metrin korkeudelle. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla 
(14 vrk) tilojen hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa, suhteellista kosteutta sekä sisäilman ja ulkoilman vä-
listä paine-eroa 5 minuutin välein.  

 Hiilidioksidipitoisuusmittaukset 

Asumisterveysasetuksen (2015) mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos 
pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Ulkoilman hiilidi-
oksidipitoisuus on keskimäärin 380…440 ppm. Vuoden 2018 alusta voimaan tullut Ympäristöministe-
riön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta määrittää sisäilman hetkelliseksi suu-
rimmaksi hiilidioksidipitoisuuden suunnitteluarvoksi 1450 mg/m3 (800 ppm) ulkoilmaa suuremman hiili-
dioksidipitoisuuden. Taulukossa 1 on esitetty Sisäilmastoluokituksen 2018 tavoitearvot. 

Taulukko 1. Hiilidioksidi (CO2) pitoisuuden tavoitearvot  
Hiilidioksidipitoisuuslisä* [ppm] sisäilmastoluokitukset 

<350 S1 
<550 S2 
<800 S3 

*suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. 
 

Ilman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin neljässä eri tilassa. Mittaukset tehtiin noin 1,2 metrin korkeudelta ja 
mittalaitteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Mittauksella haluttiin selvittää, riittääkö tilojen ilmanvaihto 
käyttäjämääriin nähden. Mittausten tulokset on esitettynä kuvaajissa liitteessä 9. Seurantamittarit (log-
gerit) mittasivat seurantajaksolla (14 vrk) tilojen hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa, suhteellista kosteutta 
sekä sisäilman ja ulkoilman välistä paine-eroa 5 minuutin välein. 

 Paine-eromittaukset 

Rakennuksen yli- tai alipaineisuus vaikuttaa mm. rakenteiden lävitse kulkeutuvien vuotoilmavirtausten 
suuntaan sekä kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa. Ilma pyrkii virtaamaan painesuhtei-
den vuoksi korkeammasta paineesta alhaisempaan. Ilmavirtojen mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia, 
kuten hiukkasia ja mineraalivillakuituja, mikrobiperäisiä epäpuhtauksia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, 
hajuja sekä radonia. Sisäilman ollessa voimakkaasti alipaineista ulkoilmaan nähden, saattaa näihin epä-
tiiveyskohtiin muodostua hallitsemattomia vuotoilmavirtauksia, joiden mukana voi kulkeutua epäpuh-
tauksia sisäilmaan. Tilojen voimakas alipaineisuus voi heikentää myös oleskeluviihtyvyyttä lisäämällä 
vedontunnetta. 

Asumisterveysopas suosittelee rakennuksiin, joissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, 0…-2 Pa 
paine-eroa ulkoilmaan nähden (Asumisterveysopas, 2009, s. 64). Rakennusten ilmanpitävyys -teok-
sessa ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttaman paine-eron tavoitearvoksi ilmoitetaan 0 - 10 Pa alipaine (Ra-
kennusten ilmanpitävyys, 2009), mihin viitataan myös 2018 voimaan tulleissa uuden rakennuksen suun-
nitteluohjeissa. Ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta 
(1009/2017) mukaan rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat on suunniteltava siten, ettei rakentei-
siin aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen 
vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen osan 1 mukaan alipaineisuuden syy tulee selvittää ja ilman-
vaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa, jos alipaineisuus on yli 15 Pa. Jos rakennus on ylipai-
neinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaih-
toa tasapainottaa. Hetkellinen, tuuliolosuhteista tai rakennuksen geometriasta aiheutuva ylipaineisuus 
on mahdollista, eikä se vaadi korjaustoimenpiteitä. 
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Paine-eromittaukset tehtiin neljässä tilassa, joista kaksi oli alimmassa kerroksessa ja kaksi toisessa eli 
ylimmässä kerroksessa. Mittapisteet on esitetty liitteessä 1 ja mittaustulokset (kuvaajat) liitteessä 9. 
Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (14 vrk) tilojen hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa, 
suhteellista kosteutta sekä sisäilman ja ulkoilman välistä paine-eroa muodostaen lukeman viiden mi-
nuutin välein. Loggerin ilmoittama lukema on viiden minuutin ajanjaksolla mitattujen havaintojen kes-
kiarvo. 
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 Rakenneteknisen tutkimuksen tulokset 

 Alapohjat ja maanvastaiset seinät 

 Havainnot ja mittaustulokset 

 Alapohjissa on käytetty samanlaista kvartsivinyylilaattaa kuin toisessa kerroksessa, joka sisältää 
asbestia. 

 Lattiapinnoitteet ovat alkuperäisiä ja monin paikoin voimakkaasti kuluneet. 
 Lattiapinnoitteina on kvartsivinyylilaatan lisäksi käytetty juuttipohjaisia muovimattoja. Kellarikerrok-

sen lattiat ovat maalattuja ja osittain muovimattopintaisia. Keittiössä on klinkkerilaatoitus. 
 Alapohjalaatat ovat painuneet useista kohdista. 
 Pintakosteusmittauksissa kosteuspoikkeama-alueita havaittiin kellarissa sekä keittiötilassa. Kellarin 

lattian muovimaton ja alapohjalaatan välinen kosteus mitattiin viiltokosteusmittauksella. 

 Kellarin varastotilan maanpaineseinässä havaittiin aistinvaraisesti mikrobiperäistä hajua. 
 Väestönsuojan hätäpoistumiskanavassa on useita kuolleita lintuja ja muita epäpuhtauksia. 

 

Kuva 1. Alapohjan kvartsivinyylilaatat ovat kuluneet.  

 

Kuva 2. Kuluneita kvartsivinyylilaattoja ulko-oven 
edustalla. 

 

Kuva 3. Kellarin lattiassa on betonin kutistumisesta 
johtuvia halkeamia.  

 

Kuva 4. Vaurioituneessa kohdassa ei havaittu poik-
keamaa pintakosteudenosoittimella.  
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Kuva 5. Alapohjalaatat ovat painuneet laaja-alaisesti.  

 

Kuva 6. Keittiötilassa on klinkkerilaatoitus, jossa ha-
vaittiin kohonneita pintakosteusmittausarvoja. 

 

Kuva 7. Lattian laatoituksen ja seinän laatoituksen vä-
linen sauma on auennut lattian painumisen vuoksi. 

 

Kuva 8. Kellarin maanpaineseinässä havaittiin 
aistinvaraisesti tarkasteltuna mikrobiperäistä hajua. 

 

Kuva 9. Väestönsuojan hätäpoistumiskanavassa on 
runsaasti epäpuhtauksia. 

 

Kuva 10. Hätäpoistumiskanavassa on useita kuolleita 
lintuja. 
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 Rakenneavaus AP, RA13 ja RA14 

Rakenne 

 

 Juuttipohjainen muovimatto 

 Pintabetonilaatta 50…70 mm 

 EPS-levy 100 mm 

 Alalaatta, vahvuus ei tiedossa (po-

raus lopetettu 120 mm) 

Kuva 11. Rakenneavauksesta havaittu alapohjarakenne. 

Havainnot 

 Rakenne on alkuperäisten rakennesuunnitelmien mukainen.  
 Alapohjalaatat ovat painuneet ja rakenteissa on visuaalisesti havaittavia epätiiveyskohtia. 
 Alapohjarakenteissa ei aistinvaraisesti havaittu poikkeavia hajuja tai ilmavirtauksia. 
 Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu kosteuspoikkeamia. 

 
 
 

 
Kuva 12. Lattioiden pintamateriaalit ovat alkuperäistä 
juuttipohjaista muovimattoa. 

 
Kuva 13. Patterin kiertovesiputkiliittymissä on epä-
tiiveyttä. Jalkalistan ja muovimaton välissä on noin 5 
millimetrin rako.   
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 Rakenneavaus AP, RA15 ja RA16 

Rakenne 

 

 Kvartsivinyylilaatta 

 Pintabetonilaatta 50…70 mm 

 EPS-levy 100 mm 

 Alalaatta, vahvuus ei tiedossa (po-

raus lopetettu 120 mm) 

Kuva 14.  Rakenneavauksesta havaittu alapohjarakenne, ensimmäinen kerros. 

 

Havainnot 

 Pintamateriaalina käytetty kvartsivinyylilaatta on vastaavaa kuin välipohjien asbestipitoinen kvart-
sivinyylilaatta. 

 Rakenne on alkuperäisten rakennesuunnitelmien mukainen.  
 Kvartsivinyylilaatat ovat voimakkaasti kuluneet kaikissa tiloissa.   
 Alapohjarakenteissa ei aistinvaraisesti havaittu poikkeavia hajuja tai ilmavirtauksia. 
 Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu kosteuspoikkeama-alueita. 
 Rakenneavauksista mitattiin EPS-eristeen kosteus, suhteellinen kosteus RH %, lämpötila ja ab-

soluuttinen kosteus olivat lähestulkoon saman suuruiset kuin sisäilman vastaavat arvot. Eli EPS-
eristeessä ei ollut normaalista poikkeavaa kosteutta.  
 
 

 
Kuva 15. Rakenneavauksen perusteella rakenne on 
suunnitelmien mukainen. 

 
Kuva 16. Kvartsivinyylilaatat ovat voimakkaasti kulu-
neet kaikissa tiloissa.  
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 Rakenneavaus maanpaine, kellari, RA17 

Rakenne 

 Massiivibetoni 

 Poraus lopetettu 270 mm kohdalle 

Kuva 17. Rakenneavauksesta havaittu kellarin maanpaineseinän rakenne. 

 

Havainnot 

 Rakenneavaus tehtiin kellaritilaan porrasnousun alapuolelle. 
 Rakenne on massiivibetonia. 
 Rakenne on alkuperäisten suunnitelmien mukainen. 
 Ei poikkeavia aistinvaraisia havaintoja. 

 
 

 
Kuva 18. Kellarin maanpaineseinää porattiin 270 mm 
syvyyteen asti. 
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 Rakenneavaus maanpaine, RA18 

Rakenne 

 

 Kalkkihiekkatiili 75 mm 

 Mineraalivilla 60 mm 

 Betoni 

Kuva 19. Rakenneavauksesta havaittu maanpaineseinän rakenne kellarin varastotilassa. 

 

Havainnot 

 Rakenteessa oli aistinvaraisesti havaittavissa mikrobiperäinen haju. 
 Rakenteessa ei havaittu bitumisivelyä tai muita vastaavia rakennekerroksia. 
 RA18 otettiin näyte nro. 19. 

 
 

 
Kuva 20. Rakenneavaus tehtiin väestönsuojan maan-
paineseinään. 

 
Kuva 21. Tiilen takana oli villa ja betoni. Bitumisivelyä 
tai vastaavaa ainekerrosta ei havaittu.   
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Kosteusmittaukset 

Maanvaraisiin alapohjiin tehtiin yksi viiltokosteusmittaus kellaritilan alapohjaan portaiden alle pintakos-
teuskartoituksen perusteella. Muovimaton alla oli betonilaatta, vahvuus ei tiedossa. Mittauspisteen si-
jainti on merkitty tämän raportin liitteenä 1 oleviin pohjapiirustuksiin. Tulokset on esitetty alla olevassa 
taulukossa 2. 

Taulukko 2. Alapohjarakenteen viiltomittausten tulokset. 

Mittauspiste ja 
sijainti 

Mittaus-
kohde 

Lämpötila 

T (oC) 

Suhteelli-
nen kos-
teus RH (%) 

Absoluuttinen 
kosteus abs. 
(g/m3) 

Tuloksen tulkinta  

(kuiva / kohonnut / 
kostea / märkä) 

VM1,  

kellari 

Alapohja 16,1 93,1 12,81 Kostea 

Sisäilma 17,4 38,3 5,7 - 

 

Mittaustuloksen perusteella muovimaton alapuolinen laatta on kostea. Viiltomittauskohdassa VM1 oli 
lisäksi havaittavissa kemiallista hajua muovimaton alapuolella. VOC-näytettä ei otettu, koska lattiapääl-
lyste on kosteudesta johtuen poistettava. 

Lattiapäällysteen alapuolisen suhteellisen kosteuspitoisuuden ei suositella nousevan päällystämisen jäl-
keen yli 85 % kosteuspitoisuuteen. Kyseistä kosteuspitoisuutta pidetään useimpien lattiamattopäällys-
teiden kriittisenä kosteuspitoisuutena, jonka ylittyessä lattiamattojen ja kiinnitysliimojen vauriomekanis-
mit voivat käynnistyä betonin alkalisen kosteuden vaikutuksesta. 

Kuvissa 22-23 on esitetty mittauspaikka.  

 

 
Kuva 22. Viiltokosteusmittaus VM1 tehtiin kellariin 
portaan lepotason alapuolelle. 

 
Kuva 23. Muovimaton avauksessa oli havaittavissa 
kemiallista hajua. 
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Pölynkoostumusanalyysi 

Ensimmäisen kerroksen alapohjan pintamateriaaleille sekä muille tasopinnoille suoritettiin pölynkoostu-
musanalyysi koontinäytteenä (SEM) mahdollisten asbestikuitujen selvittämiseksi huonetiloissa. Näyt-
teessä ei havaittu asbestia. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty liitteessä 2. 

Taulukko 3. Pölynkoostumusanalyysin tulokset. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

5 Pyyhintänäyte Alapohja, tasopinnat 1. krs Ei sisällä asbestia 

 

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit 

Taulukko 4. Maanpaineseinistä otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tulokset. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

MN19 Mineraalivilla US, maanpaineseinä kellari, varasto, 2350 Ei viitettä vauriosta 

 

 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Alapohjarakenteiden pintamateriaalit ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja ne on uusittava kauttaaltaan. 
Alapohjan pintamateriaalina on laajalti käytetty samanlaista kvartsivinyylilaattaa kuin toisen kerroksen 
asbestipitoinen kvartsivinyylilaatta. Ensimmäisen kerroksen alapohjan pintamateriaaleille sekä muille 
tasopinnoille suoritettiin pölynkoostumusanalyysi koontinäytteenä (SEM) mahdollisten asbestikuitujen 
selvittämiseksi huonetiloissa. Näytteessä ei havaittu asbestia.  

Kellaritilan muovimatto on poistettava ja alapohja tältä osin pinnoitettava diffuusioavoimella materiaalilla 
tai esimerkiksi klinkkerilaatalla, jonka saumaus mahdollistaa maaperästä nousevan kosteuden haihtu-
misen. 

Väestönsuojan hätäpoistumiskanavassa olevat kuolleet linnut ovat päässeet kanavaan kanavassa ole-
van ilmanvaihtoputken kautta, joka nousee kanavasta maanpäälle. Kyseinen kanava pitää puhdistaa ja 
sen ilmanvaihtoaukon maanpäällä olevaan aukkoon pitää asentaa joko verkko tai muu vastaava, ettei-
vät linnut pääse ilmanvaihtoaukon kautta hätäpoistumiskanavaan.  

Alapohjarakenteiden painuminen johtuu mahdollisesti täyttömaan puutteellisesta tiivistämisestä. Asian 
selvittäminen vaatii kuitenkin lisätutkimuksia. Kyseiset tutkimukset eivät kuuluneet tähän toimeksian-
toon.  
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 Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet 

 Havainnot ja mittaustulokset 

 Seinissä ja seinäliittymissä oli havaittavissa halkeamia. 
 Ulko-ovet olivat teknisen käyttöikänsä päässä ja epätiiviit, ikkunat on uusittu. 
 Ikkunapellitykset ovat osittain irronneet ja mahdollistavat vesivuodot ikkunaliittymistä.  
 Ulkoseinien ja alapohjien väliset liittymät ovat epätiiviitä. 
 Ikkunapenkkien edustalla on useita epätiiveyskohtia. 

 

 

Kuva 24. Seinissä on sisäpuolella kalkkihiekkatiiliver-
hoilu. Muuraussauma on haljennut tilassa ryhmähuo-
neessa 130. 

 

Kuva 25. Ulkoverhouksena on poltettu tiili. 

 

Kuva 26. Ikkunapelti on irronnut ja mahdollistaa 
veden pääsyn rakenteeseen karmin alareunasta 
ryhmähuoneessa 130.  

 

Kuva 27. Pellityksen alla on käytetty puurimaa, jonka 
päässä on ollut erillinen pelti.  
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Kuva 28. Seinien ja pilareiden liittymissä on 
havaittavissa kuivumiskutistumasta johtuvia halkeamia.  

 

Kuva 29. Myös kalkkihiekkatiiliverhoilu on haljennut.  
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 Rakenneavaus US, RA1-RA12 

Rakenne 

 

 Kalkkihiekkatiili 130 mm 

 Paperipintainen mineraalivilla 150 mm 

 Poltettu tiili 130 mm 

 

Kuva 30.  Rakenneavauksesta havaittu ulkoseinärakenne. 

 

Havainnot 

 Ulkoseinärakenteet ovat alkuperäisten rakennesuunnitelmien mukaiset. 
 Seinissä ei pääsääntöisesti havaittu poikkeavia hajuja tai ilmavirtauksia. 
 Rakenneavauksessa RA3 ja RA5 havaittiin aistinvaraisesti mikrobiperäistä hajua. 
 Rakenteessa käytetty mineraalivilla oli paperipintaista. 
 Ulkoseinistä otettiin seuraavat näytteet RA1: nro. 10, RA2: nro. 12, RA3: nro. 18, RA4: nro. 13, 

RA5: nro. 14, RA6: nro. 17 RA7: nro. 5, RA8: nro. 3, RA9: nro. 9, RA10: nro. 2, RA11: nro. 1, 
RA12: nro. 6. 
 
 

 
Kuva 31. Ulkoseinärakenteessa on mineraalivillaeris-
tys. 

 
Kuva 32. Tiiliverhouksen ja runkorakenteiden väliset lii-
tokset olivat epätiiviitä kuivumiskutistumisesta johtuen.   
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 Rakenneavaus US sokkeli, RA19-RA22 

Rakenne 

 Ulkokuori, betoni 140…160 mm 

 EPS-levy 50 mm 

 Sisäkuori, betoni, vahvuus ei tiedossa 

 

Kuva 33. Rakenneavauksesta havaittu sokkelirakenne. 

 

Havainnot 

 Sokkelin ulkokuori oli paksumpi kuin alkuperäisissä rakennesuunnitelmissa (90...110 mm). 
 Sokkelin ulkokuori on sisäpuolta korkeampi. 
 Rakenneavauksessa ei aistinvaraisesti havaittu poikkeavia hajuja tai ilmavirtauksia. 
 Sokkeleista otettiin seuraavat näytteet: RA19: nro. 7. 

 
 

 
Kuva 34. Sokkelin ulkokuori nousee sisäkuoren ja ala-
pohjan yläpinnan yläpuolelle. Kyseessä on riskira-
kenne. 

 
Kuva 35. Patolevyn ylälaidasta puuttuu peitelista. Lis-
tan puuttuminen mahdollistaa sade- ja sulamisvesien 
sekä roskien pääsyn patolevyn taakse. 
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 Rakenneavaus US ikkuna, pienryhmähuone 123, RA23 

Rakenne 

 Maalattu lastulevy 13 mm 

 Puurunko ja mineraalivilla 70 mm 

 Levy 

 

 

Havainnot 

 Koteloinnissa oli käytetty mineraalivillaeristettä.  
 Rakenteessa ei ollut erillistä ilman- tai höyrynsulkua. 
 Rakenneavauksessa ei aistinvaraisesti havaittu poikkeavia hajuja tai ilmavirtauksia. 
 RA23 otettiin näyte nro. 4. 

 

 
Kuva 36. Ikkunakarmin yhteyteen oli rakennettu mine-
raalivillaeristeinen kotelointi.  

 
Kuva 37. Koteloinnin ja karmin välinen liitos oli tiivis-
tetty uretaanivaahdolla.   
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 Rakenneavaus US ikkuna, ryhmähuone 130, RA24 

Rakenne 

 Maalattu lastulevy 13 mm 

 Mineraalivilla 70 mm 

 Puurunko ja mineraalivilla 80 mm 

 Levy 

 

 

Havainnot 

 Koteloinnissa oli käytetty mineraalivillaeristettä, rakenteessa ei ollut erillistä ilman- tai höyrynsul-
kua. 

 Rakenneavauksessa ei aistinvaraisesti havaittu poikkeavia hajuja tai ilmavirtauksia. 
 RA24 otettiin näyte nro. 8. 

 

 
Kuva 38. Ikkunoiden välinen kotelointi ja puurunko, jo-
hon ikkunat on kiinnitetty. 

 
Kuva 39. Koteloinnin eristeenä oli käytetty mineraali-
villaa sekä uretaanivaahdotusta. 
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 Rakenneavaus US ikkuna, RA25 ja RA26 

Rakenne 

 Maalattu lastulevy 13 mm 

 Mineraalivilla 50 mm 

 Tervapaperi 

 Pystykoolaus ja mineraalivilla 80 mm 

 Tervapaperi 

 Levy 

 

Havainnot 

 Rakenteessa oli käytetty mineraalivillaa sekä tervapaperia kahdessa kerroksessa. 
 Tervapaperista otettiin PAH-näyte (RA25, huone 223). Pitoisuudet alittivat ohjearvot. 
 Rakenneavauksissa ei havaittu poikkeavia hajuja tai ilmavirtauksia. 
 Ikkunoiden asennuksessa karmin ja ulkoseinän välissä oli käytetty uretaanivaahdotusta. 

 
 

 
Kuva 40. Ikkunakarmin ja ulkoseinän välinen kotelointi 
oli eristetty mineraalivillalla (RA25). 

 
Kuva 41. Mineraalivillan välissä ja takana ulkoseinän 
puolella oli tervapaperi (RA25). 

 
Kuva 42. Rakenneavaus tehtiin ikkunakarmin 
vasempaan alanurkkaan (RA26). 

 
Kuva 43. Ikkunakarmin tiivistyksessä oli käytetty 
uretaanivaahdotusta (RA26). 
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Merkkiainekokeet ja tiiveystarkastelut 

Alapohjarakenteiden tiiveyttä ja ilmavuotoreittejä tutkittiin pistokoeluontoisesti merkkiainekokein sekä 
aistinvaraisesti arvioimalla. Merkkiainekokeita tehtiin ulkoseinärakenteisiin syöttämällä merkkiainekaa-
sua porausaukosta rakenteen eristetilaan. Tyypillisimmät epätiiveyskohdat on esitetty valokuvissa 44-
47. 

 
Kuva 44. Seinien ja ala- sekä välipohjien väliset liitok-
set olivat epätiiviitä. 

 
Kuva 45. Muovimattojen seinänostot ovat epätiiviitä. 

 
Kuva 46. Ikkunoiden suurimmat vuotokohdat ovat 
ikkunapenkkien alareunassa. 

 
Kuva 47. Ikkunoiden karmien ympärillä havaittiin 
satunnaisia vuotokohtia, mutta pääasiassa ikkunat 
olivat tiiviit. 
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Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit 

Ulkoseinistä otettiin yhteensä 18 materiaalinäytettä, joista kolmessa oli viite vauriosta ja viidessä heikko 
viite vauriosta. Taulukossa 5 on esitetty materiaalinäytteiden tulokset. Tarkemmat analyysitulokset löy-
tyvät liitteestä 4. 

Taulukko 5. Ulkoseinistä ja ikkunoista otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tulokset. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

MN1 

 

Mineraalivilla  US-lämmöneriste 1. kerros, 108 Ei viitettä vauriosta 

MN2 Mineraalivilla US-läm-
möneriste 

1. kerros, 114 Heikko viite vauriosta 

MN3 Mineraalivilla US-läm-
möneriste 

1. kerros, 120 Heikko viite vauriosta 

MN4 Mineraalivilla US-lämmöneriste 1. kerros, 123 Ei viitettä vauriosta 

MN5 Mineraalivilla US-lämmöneriste 1. kerros, 124 Ei viitettä vauriosta 

MN6 Mineraalivilla US-lämmöneriste 1. kerros, 126 Ei viitettä vauriosta 

MN7 Mineraalivilla US-sokkelin läm-
möneriste 

1. kerros, 126 Ei viitettä vauriosta 

MN8 Mineraalivilla US-lämmöneriste 1. kerros, 130, 
ikkunaliitos 

Ei viitettä vauriosta 

MN9 Mineraalivilla US-lämmöneriste 1. kerros,130 Ei viitettä vauriosta 

MN10 Mineraalivilla US-lämmöneriste 2. kerros, 201 Ei viitettä vauriosta 

MN11 Mineraalivilla US-läm-
möneriste 

2. kerros, 207 Heikko viite vauriosta 

MN12 Mineraalivilla ja 
paperi 

US-läm-
möneriste 

2. kerros, 208 Heikko viite vauriosta 

MN13 Mineraalivilla US-lämmöneriste 2. kerros, 208 Ei viitettä vauriosta 

MN14 Mineraalivilla US-läm-
möneriste 

2. kerros, 213 Viite vauriosta 

MN15 Mineraalivilla US, ikkunaliitos 2. kerros, 223 Heikko viite vauriosta 

MN16 Mineraalivilla US, ikkunaliitos 2. kerros, 231 Viite vauriosta 

MN17 Mineraalivilla US-läm-
möneriste 

2. kerros, 234 Viite vauriosta 

MN18 Mineraalivilla US-lämmöneriste 2. kerros, 237 Ei viitettä vauriosta 
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Materiaalinäytteiden PAH-analyysit 

Materiaalien PAH-yhdistepitoisuuksia tutkittiin materiaalinäytteiden PAH-analyysien avulla. Taulukossa 
6 on esitetty materiaalien PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet milligrammoina kiloa kohti (tuorepaino, 
mg/kg). Materiaalia tulee käsitellä vaarallisena, mikäli sen kokonaispitoisuus ylittää raja-arvon 200 
mg/kg (Ratu 82-0381). Analyysitulokset ovat kokonaisuudessaan liitteessä 5. 

 

Taulukko 6. Ulkoseinistä ja ikkunoista otettujen materiaalinäytteiden PAH-analyysien tulokset. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tul-
kinta 

3 Tervapaperi US, ikkunarakenne 2. kerros, 223 Alittaa ohjearvon 

 

Tutkittu näyte alittaa ohjearvon. Tarkemmat analyysimenetelmät löytyvät liitteestä 5. 

 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Rakenteiden väliset liittymät ovat epätiiviitä ja mahdollistavat mikrobien aineenvaihduntatuotteiden pää-
semisen sisäilmaan, mikäli ilmanvaihdon painesuhteet muuttuisivat sisäilman osalta voimakkaasti ali-
paineisiksi ulkoilmaan nähden. Puutteet rakennuksen tiiveydessä tulee huomioida mahdollisen ilman-
vaihdon säädön yhteydessä siten, että ilmanvaihto on tasapainossa tai korkeintaan lievästi alipaineinen 
ulkoilmaan nähden.  

Rakennuksen ulkoseinistä otettiin 18 kpl materiaalinäytteitä. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinistä otet-
tiin yhdeksän materiaalinäytettä, joissa kahdessa oli heikkoviite vauriosta. Toisen kerroksen ulkoseinistä 
otettiin myös yhdeksän materiaalinäytettä, joista kolmessa oli heikko viite vauriosta ja kolmessa viite 
vauriosta. 

Ensimmäisen kerroksen ulkoseinien materiaalinäytteissä esiintyi Chaetomium- ja Eurotium-suvun ho-
mesieniä, jotka ovat kosteusvaurioindikaattoreita. 

Toisen kerroksen materiaalinäytteissä esiintyi A. restricti-, A. versicolor-, A. fumigatus-, A. ocharaceus-
, Chaetomium- ja Ulocladium-suvun homesieniä, jotka kaikki ovat kosteusvaurioindikaattoreita.  

Kolmessa ulkoseinän materiaalinäytteessä oli myös aktinobakteereita. Yhdessä näytteessä aktinobak-
teereita oli niukasti ja kahdessa näytteessä kohtalaisesti. Aktinobakteerit ovat myös kosteusvaurioindi-
kaattoreita. Mainittakoon, että ulkoseinien materiaalinäytteiden mikrobilajisto oli monimuotoinen, mikä 
kuvastaa lämmöneristeiden selvää mikrobivaurioitumista. 

Mikäli halutaan varmuus, että ulkoseinien lämmöneristeissä olevat mikrobivauriot eivät aiheuta sisäil-
man laadun heikkenemisen riskiä, tulee julkisivumuuraus purkaa ja vaihtaa uudet lämmöneristeet. Uu-
den julkisivuverhouksen ja lämmöneristekerroksen väliin tulee jättää yhtenäinen ja kauttaaltaan avoin 
30…40 mm tuuletusrako.  

Vaihtoehtona tiiliverhouksen uusimiselle ulkoseinät voidaan myös lisäeristää ja vaihtaa tiiliverhous esi-
merkiksi tiililaattapintaan, jolloin ulkoseinän vahvuus ei merkittävästi muutu. Kaikki muutostyöt on teh-
tävä erillisen korjausrakennesuunnitelman mukaisesti. 

Toinen tapa on tehdä tiivistyskorjaukset ulkoseinien ja ikkunoiden sekä välipohjien ja alapohjien liitos-
kohtiin. Nykyaikaisista tiivistyskorjauksista ei ole vielä pitkäaikaiskäyttöön perustuvaa kokemusta ja rat-
kaisulla ei välttämättä saavuteta rakennuksen elinkaaren mittaista käyttöikää.  
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 Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet 

 Havainnot ja mittaustulokset 

 Välipohjan pintamateriaalina käytetty kvartsivinyylilaatta sisältää asbestia. 
 Välipohjat ovat kerroksellisia rakenteita, joissa on käytetty askeläänieristeenä mineraalivillaa. 
 Pintamateriaalit ovat kuluneet ja teknisen käyttöikänsä päässä. 
 Välipohjien pintalaatat ovat painuneet. 
 Väestönsuojan päällä ei ole erillistä täyttökerrosta. 

  

 

Kuva 48. Välipohjien asbestipitoiset kvartsivinyylilaa-
tat ovat voimakkaasti kuluneet. 

 

Kuva 49. Välipohjien pintalaatat ovat painuneet kaut-
taaltaan. 

 

Kuva 50. Välipohjien pinnoitteena on käytetty myös 
juuttipohjaista muovimattoa. 
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 Rakenneavaus VP, RA27, 29, 31 ja 32 

Rakenne 

 

 Juuttipohjainen muovimatto 

 Pintalaatta, betoni 30 mm 

 Askeläänieriste, mineraalivilla 50 mm 

 Kantava alalaatta, betoni, vahvuus ei tie-

dossa 

 

Kuva 51. Rakenneavauksesta havaittu välipohjarakenne 

 

Havainnot 

 Välipohjien pintalaatan ja eristekerroksen vahvuus vaihteli eri huonetilojen välillä muutamia kym-
meniä millimetrejä. 

 Juuttipohjaiset muovimatot olivat alkuperäiset ja osittain heikosti kiinni alustassaan. Alustan puh-
distus rakennuspölystä on ollut alun perin puutteellista. 

 Rakenteissa ei aistinvaraisesti havaittu poikkeavia hajuja tai ilmavirtauksia. 
 Rakenneavauksista otettiin seuraavat näytteet: RA27 nro. 21, RA31 nro. 20, RA32 nro. 22 

 
 

 
Kuva 52. Välipohjan pintamateriaalina oli käytetty rus-
keita ja sinisiä juuttipohjaisia muovimattoja. 

 
Kuva 53. Pintalaatan alla havaittiin mineraalivillaker-
ros. 
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 Rakenneavaus VP, RA28 

Rakenne 

 

 Kvartsivinyylilaatta 

 Pintalaatta, betoni 50 mm 

 Askeläänieriste, mineraalivilla 25 mm 

 Kantava alalaatta, betoni, vahvuus ei tie-

dossa 

 

Kuva 54. Rakenneavauksesta havaittu välipohjarakenne 

 

Havainnot 

 Lattiapinnoitteena käytetty kvartsivinyylilaatta on asbestipitoista. 
 Kvartsivinyylilaatat ovat voimakkaasti kuluneet ja elinkaarensa lopussa. 
 Pintalaatan alla ollut mineraalivilla on painunut kasaan, näytettä ei saatu. 

 
 

 
Kuva 55. Välipohjan pintamateriaalina oli asbestipitoi-
nen kvartsivinyylilaatta. 

 
Kuva 56. Pintalaatan alla oli kasaan painunut aske-
läänieristyskerros (mineraalivilla). 
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Merkkiainekokeet ja tiiveystarkastelut 

Välipohjarakenteiden tiiveyttä ja ilmavuotoreittejä tutkittiin pistokoeluontoisesti merkkiainekokein sekä 
aistinvaraisesti arvioimalla. Merkkiainekokeita tehtiin välipohjarakenteisiin syöttämällä merkkiainekaa-
sua porausaukosta rakenteen ulkoseinään välipohjan yläpuolelle. Tyypillisimmät epätiiveyskohdat on 
esitetty valokuvissa 57-60. 

 

 
Kuva 57. Pilareiden ja välipohjan liittymät ovat epätii-
viit. 

 
Kuva 58. Ulkoseinien ja välipohjien liittymissä oli ha-
vaittavissa ilmavuotoa. 

 
Kuva 59. Välipohjan ja ulkoseinäliittymän välisiä 
vuotokohtia. 

 
Kuva 60. Pilarin juuressa oliselkeä vuotokohta. 
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Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit 

Välipohjista otettiin yhteensä 3 materiaalinäytettä, joista yhdessä oli heikko viite vauriosta. Taulukossa 
7 on esitetty materiaalinäytteiden tulokset. Tarkemmat analyysitulokset löytyvät liitteestä 4. 

Taulukko 7. Välipohjista otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tulokset. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

MN20 Mineraalivilla  VP, eriste 1. kerros, 130 Ei viitettä vauriosta 

MN21 Mineraalivilla  VP, eriste 2. kerros, 224 Ei viitettä vauriosta 

MN22 Mineraalivilla  VP, eriste 2. kerros, 234 Heikko viite vau-
riosta 

 

Pölynkoostumusanalyysi 

Ensimmäisen kerroksen alapohjan pintamateriaaleille sekä muille tasopinnoille suoritettiin pölynkoostu-
musanalyysi koontinäytteenä (SEM) mahdollisten asbestikuitujen selvittämiseksi huonetiloissa. Näyt-
teessä ei havaittu asbestia. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty liitteessä 2. 

Taulukko 8. Pölynkoostumusanalyysin tulokset. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

4 Pyyhintänäyte Välipohja, tasopinnat 2. krs Ei sisällä asbestia 

 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Välipohjien pintamateriaalina käytetty kvartsivinyylilaatta sisältää asbestia ja on voimakkaasti kulunut. 
Kulunut laatta voi mahdollistaa asbestikuitujen päätymisen sisäilmaan. Välipohjan pinnoitteena olleesta 
kvartsivinyylilaatan pinnasta otettiin pyyhintänäyte (SEM) jossa ei esiintynyt asbestikuituja. Lattiapinnoi-
temateriaalit ovat elinkaarensa päässä ja ne tulee uusia asbestipurkutyönä. Lattioita ei tule enää vahata, 
sillä vahanpoiston yhteydessä lattioista voi irrota asbestikuituja huoneilmaan. 

Tutkimussuunnitelmassa oli merkitty viisi kohtaa, joista oli tarkoitus ottaa tiiveystutkimuksen ohella myös 
materiaalinäytteet. Askelääneneristeenä ollut mineraalivilla oli kuitenkin painunut kaksoislaatan välissä 
niin, että materiaalinäytteet saatiin kolmesta rakenneavauskohdasta. Kahdessa materiaalinäytteessä ei 
ollut viitteitä mikrobivauriosta. Yhdessä näytteessä oli heikko viite vauriosta. Näytteessä esiintyi Fusa-
rium- ja A. versicolor -suvun homesieniä sekä aktinobakteereja. Kyseiset mikrobit ovat kosteusvaurioin-
dikaattoreita. 

Välipohjien pintalaatan painumisen syytä ei ole tutkittu sisäilmatutkimuksen yhteydessä, mutta toden-
näköisesti kyse on mineraalivillaeristekerroksen painumisesta ajan kuluessa, jolloin sen päällä ollut pin-
talaatta on myös painunut. 

Mikäli halutaan varmuus, että välipohjan askelääneneristeenä olevan mineraalivillan mikrobivauriot ei-
vät aiheuta riskiä sisäilman laadun heikkenemiselle, pitää pintalaatta ja askelääneneristeenä oleva mi-
neraalivilla poistaa. Uutena askelääneneristeenä voidaan käyttää esimerkiksi elastisoitua EPS-muovia. 
Elastisoidun EPS-muovin päälle voidaan valaa uusi pintalaatta. 
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Vaihtoehtoisena korjaustapana välipohjaan voidaan asentaa esimerkiksi muovimatto, joka nostetaan 
noin 100-150 mm seinälle. Tällä korjausmenetelmällä saadaan estettyä välipohjan ilmavuodot pintalaa-
tan kautta toisen kerroksen sisäilmaan. Kaikki korjaus- ja muutostyöt tulee tehdä erillisen korjausraken-
nesuunnitelman mukaisesti. 

 Yläpohja 

 Havainnot ja mittaustulokset 

 Yläpohjarakenne oli suunnitelmien mukainen. 
 Sisäkatossa oli havaittavissa akustiikkalevyjä, joiden pinnoittamattomista reunoista saattaa irrota 

kuituja sisäilmaan. 
 Kattokaivojen puhdistuksesta tulee huolehtia sekä tarkastella kattokaivosyvennyksien tiiveyttä 

puhdistuksen yhteydessä. 
  

 

Kuva 61. Sisäkatossa käytettyjä akustiikkalevyjä 
sekä maalattuja betonipintoja. 

 

Kuva 62. Vesikatolla on useita läpivientejä, joiden 
tiiveyttä tulee seurata. 

 

Kuva 63. Vesikatteena käytetty bitumikate on hyvä-
kuntoinen. 

 

Kuva 64. Koteloinnin pellitys on tuotu asianmukaisesti 
bitumikatteen päälle.  
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 Rakenneavaus YP, yhteistila 208, RA30 

Rakenne 

 

 Bitumihuopakate 

 Kevytsorabetoni 

 EPS 150 mm 

 Kantava alalaatta, betoni, 200 mm 

 

Kuva 65. Rakenneavauksesta havaittu yläpohjarakenne. 

 

Havainnot 

 Rakenne oli alkuperäisten rakennesuunnitelmien mukainen. 
 Rakenteissa ei aistinvaraisesti havaittu poikkeavia hajuja tai ilmavirtauksia. 

 

 
Kuva 66. Yläpohjan rakenneavauskohta tilassa 208. 

 
Kuva 67. Sisäkaton akustiikkalevyjen reunat ovat pin-
noittamattomia. 

 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Sisäkatossa olevien akustiikkalevyjen pinnoittamattomat reunat tulee pinnoittaa mineraalivillakuitujen 
leviämisen ehkäisemiseksi. Vesikaton kuntoa seurattava erityisesti läpivientien ja kattokaivojen osalta. 
Kattokaivot tulee puhdistaa säännöllisesti, varsinkin syksyn vesisateilla ja puiden lehtien irrotessa kaivot 
tukkeutuvat herkästi. 
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 Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimusten tulokset 

 Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus 

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtojärjestelmä on pääosin 
alkuperäinen, mutta sitä on osittain uusittu eri aikoina.  

Rakennuksen tuloilmakone sijaitsee toisen kerroksen ilmastointikonehuoneessa, ja sen palvelualue kat-
taa koko rakennuksen. Poistoilmanvaihdosta vastaavat vesikatolla sijaitsevat viisi huippuimuria, sekä 
takkaimuri.  

Rakennuksen tuloilmakonetta ja huippuimureita ohjataan, valvotaan ja säädetään rakennusautomaa-
tiojärjestelmän välityksellä.  

 Ilmanvaihdon käyntiajat 

Koneellisen ilmanvaihdon käyntiaikoja selvitettiin kiinteistönhoitajalta, jolla on käytössään koneiden etä-
valvontanäyttö. Kiinteistössä ei ollut kiinteätä valvomonäyttöä, josta ilmanvaihdon toimintoja voisi ohjata.  

Rakennuksen ilmanvaihto on käyttöajan tehostuksella arkisin klo 6:00 - 18:00 välisenä aikana. Käyttö-
aikojen ulkopuolisena aikana ilmanvaihto toimii osateholla. Poistoilmapuhaltimet ja tuloilmakone toimi-
vat saatujen tietojen mukaan saman aikataulun mukaan. Takkaimurin toimintaa ohjataan erillisellä käyt-
tökytkimellä. 

 Havainnot ilmanvaihtokoneista 

 TK1 

Rakennuksen tuloilmakone TK1 on runko-osiltaan alkuperäinen Koja-tuloilmakone vuodelta 1977. Ko-
neeseen on uusittu toimilaitteita, sekä puhallin joulukuussa 2019. Puhaltimen nopeutta ohjataan taa-
juusmuuttajalla kanavapaineen mittauksen perusteella. Ilmanvaihdossa ei ole poistoilman lämmön tal-
teenottojärjestelmää. 

Koneen ulkoilmasäleikkö sijaitsee rakennuksen itäseinällä toisen kerroksen korkeudella. Säleikön ta-
kana on ulkoilmapellit, jotka sulkeutuvat koneen sammuessa. 

Tuloilman suodattimina on G3-luokan karkeasuodatin. Suodatin vaihdetaan vähintään kerran vuodessa, 
viimeksi suodatin on vaihdettu koneen merkintöjen mukaan 4.2.2020. Suodattimen kuntoa seurataan 
myös jatkuvalla paine-eromittauksella. Tarkastushetkellä suodatin oli jo melko likaantunut. Suodattimen 
asennus koneeseen ei ole tiivis, ja asennusta on pyritty tiivistämään irrallisilla suodatinmateriaaleilla. 
Suodattimen heikko suodatusluokka (G3), sekä epätiivis asennus aiheuttavat tuloilman ja kanavien li-
kaantumista, erityisesti rakennuksen sijaitessa tiiviissä kaupunkiympäristössä. 

Puhallinkammio on alkuperäinen vuodelta 1977, ja sen huoltoluukku on jumiutunut paikalleen siten, että 
avaaminen ei tarkastushetkellä onnistunut. Koneen huollettavuus on siis tältä osin välttävällä tasolla. 
Puhallinkammio ei myöskään ole tiivis, sillä taustapuolen luukku on vääntynyt kulmasta, ja koneen si-
sään on raosta selvä näköyhteys. Kone siis ottaa osan tuloilmasta epäpuhtaan ilmanvaihtokonehuo-
neen sisäilmasta puhallinkammion vuotoreittien kautta. 

Puhallinkammion jälkeisen tuloilmakammion äänenvaimenninmateriaaleja on osin uusittu, mutta osin 
seinämissä on myös alkuperäistä äänenvaimenninmateriaalia, josta mahdollisesti irtoaa mineraalivilla-
kuituja tuloilmaan. 
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Kuva 68. TK01 on Kojan valmistama tuloilmakone 
vuodelta 1977.  

 

Kuva 69. TK01:n suodattimet ovat G3 -luokan 
karkeasuodattimia. 

 

Kuva 70. Suodattimen asennus on epätiivis, ja sitä on 
pyritty korjaamaan irrallisilla suodatinpaloilla.  

 

Kuva 71. Koneen puhallin on uusittu 12/2019. 
Puhallinkammion luukkua ei saatu avattua, mutta 
taustapuolen luukun epätiiveyskohdasta näkee koneen 
sisään. 

 

Kuva 72. Tuloilmakammiossa on osin uusittua 
kangaspäällysteistä äänenvaimenninmateriaalia. 

 

Kuva 73. Tuloilmakammiossa on osin myös 
alkuperäistä äänenvaimenninta, josta voi irrota 
mineraalivillakuituja tuloilmaan. 
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 Poistoilmapuhaltimet 

Vesikatolla sijaitsee viisi poistoilmapuhallinta, joista neljä on uusittuja ja yksi alkuperäinen Koja vuodelta 
1977. Myös vesikatolla sijaitseva Koja-takkaimuri on vuodelta 1977. Alkuperäisten piirustusten mukai-
nen poistoilmapuhallin Pi 5 on uusittu kahdella erillisellä poistoilmapuhaltimella, jotka on merkitty PF4 
ja PF5. 

Tarkistettaessa alkuperäisen Koja-poistoilmapuhaltimen Pi 2:n siipipyörä oli epätasapainossa, mistä ai-
heutuu ylimääräistä tärinää ja äänihaittaa rakennuksen sisälle.  

 

Kuva 74. Poistoilmapuhaltimet ja takkaimuri 
vesikatolla. Etualalla uusitut PF4 ja PF5. 

 

Kuva 75. Alkuperäinen Pi 2, jonka siipipyörän 
havaittiin olevan epätasapainossa. 

 

 Tilojen ilmanjako ja ilmamäärät 

Tutkituissa tiloissa on käytössä sekoittava ilmanjakotapa. Tuloilman päätelaitteina käytetään seinään 
asennettuja rakennuksen alkuperäisiä säleikköjä ja uusittuja KTS-tuloilmaventtiileitä. Poistoilman pää-
telaitteet ovat KSO-venttiileitä. 

Tilojen ilmanjakoa havainnoitiin silmämääräisesti, eikä päätelaitteiden sijoittelussa tai suuntauksessa 
havaittu puutteita. Uusitut KTS-venttiilit ovat havaituilta osin ilmavirtaa suuntaavia, ja ne on suunnattu 
tilan ilmanjaon kannalta järkevästi. Alkuperäiset tuloilmasäleiköt jakavat ilmaa huoneiden katon rajasta, 
jolloin ilma leviää kattavasti oleskeluvyöhykkeelle. 

Ilmanvaihtokanavisto on pääosin alkuperäinen. Osin alkuperäisen kanavistoon on liitetty uusia kanava-
osia. Alkuperäisessä tuloilmakanavistossa on useita epätiiveyskohtia, joista ilmavirtaus tulee huoneti-
laan pölyisten alaslaskettujen kattojen kautta. 

Tilojen ilmamäärien suunnitelmienmukaisuutta tarkasteltiin pistokoemittauksin. Mittauspöytäkirja esite-
tään kokonaisuudessaan liitteessä 8. Suunnitelluista ilmamääristä voidaan poiketa ±20 % huonekohtai-
sesti ja ±10 % järjestelmäkohtaisesti. 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (2016 Osa 1) mainitaan, että ulkoilmavirran tulee olla kou-
luissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa oleskelutiloissa käytön aikana vähintään 6 dm3/s henkilöä 
kohden. Tutkittujen ryhmähuoneiden mitattuja ilmamääriä on verrattu mitoitusohjeen arvoihin taulu-
kossa 9.  
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Taulukko 9. Ryhmähuoneiden mitatut ilmamäärät suhteessa henkilölukuun. 

Tila 
Mitattu ilma-
määrä [l/s] 

Henkilömäärä mi-
toituksella 6 l/s /hlö 

126 Ryhmähuone 64 10 

130 Ryhmähuone 105 17 

135 Ryhmähuone 59 9 

201 Pienryhmähuone 12 (* 2  

208 Yhteistila 96 16 

241 Ryhmähuone 58 9 

(* Pienryhmähuoneeseen tulee lisäksi myös siirtoilmaa viereisistä tiloista, mitä ei mitattu. 

Mikäli rakennuksen ilmavirrat säädettäisiin päätelaitteiden mittausten mukaan tasapainoon, aiheuttaisi-
vat tuloilmakanaviston vuotoilmavirrat sen, että rakennuksesta tulisi merkittävästi alipaineinen. Ilmavaih-
toasentajilta saatujen tietojen mukaan ilmavirrat onkin säädetty rakennuksen ulkovaipan paine-eron pe-
rusteella tasapainoon, jolloin rakenteiden läpi virtaavat vuotoilmavirrat on saatu minimoitua. 

Osin tilojen käyttötarkoitukset ovat muuttuneet, joten ilmamääriä on säädetty nykyistä käyttötilannetta 
vastaaviksi. 

 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus 

 Aistinvaraiset havainnot iv-järjestelmän puhtaudesta 

 

Kuva 76. Tuloilmakanava näytteenottokohdasta 
sosiaalitilassa 213. 

 

Kuva 77. Pölyä tuloilmakanavassa yhteistilassa 208. 
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Kuva 78. Yhteistilan poistoilmakanaviin on asennettu 
Inno -äänenvaimentimia, jotka myös rajoittavat 
ilmavirtausta. Tämä tulee huomioda mahdollisten 
kanavien nuohousten yhteydessä. 

 

Kuva 79. Runkokanava käytävällä 127 on pölyinen. 

 Ilmanvaihtojärjestelmän kuitunäytteet 

Mineraalivillakuitujen määrää ilmanvaihtojärjestelmässä tutkittiin neljästä näytteenottopisteestä kuitu-
teippinäytteiden avulla. Näytteenottopisteiden sijainnit on esitetty liitteen 1 pohjakuvissa. Kuituanalyy-
sien tulokset on esitetty taulukossa 10. 

Taulukko 10. Tuloilmakanaviston kuituanalyysien tulokset. 

Näyte 
Näytteenotto-

paikka 

Mineraali-
villakuituja 
[kpl/cm2] 

Muun pölymateriaalin määrä 

Hieno pöly Orgaaniset kuidut Siitepöly 

1 Ryhmähuone 
126, tuloilmaka-
nava 

1,4 Kohtalainen Niukka Ei sisällä 

2 Ryhmähuone 
130, tuloilmaka-
nava 

2,5 Runsas Niukka Sisältää 

3 Sosiaalitila 213, 
tuloilmakanava 

4,9 Runsas Niukka Sisältää 

4 Ryhmähuone 
241, tuloilmaka-
nava 

2,9 Kohtalainen Niukka Sisältää 

Tuloilmakanavan pinnalta otetuille näytteille ei ole määritetty viitearvoja. Mineraalivillakuituja voi liikkua 
sisäilmassa aina kun niitä löytyy tuloilmakanavasta. 

Tuloilmakanavien sisäpinnoilta otetuissa näytteissä havaittiin siitepölyä, mikä voi viitata ajoittaiseen 
tuloilman puutteelliseen suodatukseen ja tuloilmasuodattimien ohivuotoihin. 
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 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän käyttöikää on pyritty jatkamaan mm. uusimalla tuloilmakoneen 
puhallin. Rakennuksen tuloilmakone on kuitenkin myös runkorakenteiltaan heikkokuntoinen, ja siinä on 
useita ohivirtauskohtia. Tuloilman suodatusluokka on heikkotasoinen, ja siitä aiheutuu tuloilman ja ka-
navien likaantumista. Myöskään suodattimien kiinnitystapa ei ole tiivis, mistä aiheutuu ohivuotoja. Tu-
loilmakanavistossa havaittiin mineraalivillakuitujen lähteitä. 

Mitatut tilakohtaiset ilmavirrat ovat hiljattain säädettyjä, ja vastaavat riittävällä tarkkuudella niiden suun-
nitteluarvoja tai nykyistä käyttötarkoitusta, joten ilmamääriä ei ole tarpeen säätää.  

Tulo- ja poistoilman kanavistot ovat visuaalisen tarkistuksen perusteella jo likaisia, ja kuitunäytteiden 
perusteella niissä on mineraalivillakuituja ja runsaasti hienoa pölyä.  

Sisäilman laadun varmistamiseksi rakennukseen tulisi tehdä kattava ilmanvaihtojärjestelmän sanee-
raus, jossa uusitaan ilmanvaihdon keskuslaitteet, kanavistot ja päätelaitteet. Käytössä olevaan tuloilma-
koneeseen ei ole mahdollista ilman merkittäviä uudistuksia asentaa sisäilman kannalta riittäviä tuloilman 
suodattimia. Myös tuloilmakoneen ja poistoilmapuhaltimien aiheuttama äänitaso on aistinvaraisesti ha-
vaittuna tiloissa häiritsevän korkea. Alkuperäisen ilmanvaihtokanaviston tiiveydessä ja rakenteissa ha-
vaittiin merkittäviä puutteita tasapainotuksen ja säädettävyyden kannalta. 
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 Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset 

 Paine-ero 

 Mittaustulokset 

Rakennuksen ulkovaipan yli vallitsevaa paine-eroa mitattiin neljästä rakennuksen eri tilasta:126, 130, 
208 ja 237. Paine-eroseurantojen ääri- ja keskiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa 11 ja tarkem-
mat seurantatulokset liitteessä 9. Tuloksissa negatiiviset arvot tarkoittavat sisätilan olevan alipaineinen 
ulkoilmaan nähden. 

Taulukko 11. Paine-eroseurantamittausten minimi- maksimi- ja keskiarvot. 

Tila ja palvelualueen 
tuloilmakoneen tunnus 

Minimi (Pa) Maksimi (Pa) Keskiarvo (Pa) 

126 Ryhmähuone -0,6 0,3 0,0 

130 Ryhmähuone -4,9 2,5 -0,3 

208 Yhteistila -3,8 2,5 0,1 

237 Ryhmähuone -0,4 1,6 0,4 

 Saatujen tietojen mukaan ilmanvaihdon käyntinopeudet on juuri ennen mittauksia säädetty si-
ten, että paine-ero ulkovaipan ylitse olisi mahdollisimman pieni. Paine ero pysytteleekin mit-
tausten mukaan seurantajaksolla hyvin lähellä 0 Pa tasapainotilaa kaikissa mittauspisteissä. 

 Kuvaajissa esiintyvä hetkellinen sääolosuhteista johtuva paine-ero ei ole merkittävän suurta. 

 Tuloksissa ei erotu ilmanvaihdon käyntiajoista tai tilojen käytöstä johtuvaa vuorokautista vaih-
telua. 

 Ulkovaipan epätiiveys tai mahdollinen tuuletusikkunoiden auki jääminen voivat aiheuttaa sen, 
että paine-eroa ei synny. 

 Tilan 126 mittaus tulisi varmistaa uusintamittauksella. Paine-eron mittaukset olivat seuranta-
jakson ajan lähes täysin 0 Pa tasapainotilanteessa, joka saattaa viitata mittarin toimintahäiri-
öön.  

o Mikäli mittaus on ollut toimiva, viittaa tulos merkittävään ilmavuotoreittiin sisä- ja ulkoil-
man välillä (auki jäänyt tuuletusikkuna, tms.). 

 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Paine-ero ei kasvanut seurantajaksolla merkittävän suureksi. Paine-ero pysyy hyvin lähellä tasapaino-
tilaa. Ilmanvaihdon käyttöajoilla ei mittausten mukaan havaita olevan merkittävää vaikutusta rakennuk-
sen painesuhteisiin.  

Alipaineisissa tilanteissa olisi mahdollista, että sisätiloihin virtaa korvausilmaa hallitsemattomia ilmavuo-
toreittejä pitkin. Alapohjissa, maanvastaisissa seinissä, ulkoseinissä ja yläpohjissa on säännöllisiä ilma-
vuotoreittejä sisäilmaan. Rakennuksen paine-ero on mittausten mukaan kuitenkin hyvin hallinnassa, 
jolloin hallitsemattomat ilmavirtaukset ovat hyvin pieniä. 
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 Sisäilman lämpötila. suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus 

 Mittaustulokset 

Sisäilman olosuhteita mitattiin kahden viikon seurantajaksolla neljässä rakennuksen tilassa. Hiilidioksi-
dipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuspitoisuuden ääri- ja keskiarvot on esitetty alla ole-
vassa taulukossa 12 ja tarkemmat seurantatulokset liitteessä 9. 

Taulukko 12. Olosuhdeseurantamittausten minimi- maksimi- ja keskiarvot. 

Tila 

Lämpötila (°C) 
Suhteellinen kosteus 
(RH %) 

CO2 (ppm) 

Minimi 
Mak-
simi 

Kes-
kiarvo 

Minimi 
Mak-
simi 

Kes-
kiarvo 

Mak-
simi 

Kes-
kiarvo 

126 Ryhmähuone 19,1 23,8 20,3 13,2 35,9 20,0 957 481 

130 Ryhmähuone 21,1 24,1 22,1 11,1 32,4 17,3 695 450 

208 Yhteistila 21,0 24,2 21,9 11,5 35,4 20,4 831 475 

237 Ryhmähuone 20,1 22,2 21,0 12,1 35,2 18,7 689 451 

 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Lämpötila 

Lämpötilojen suhteen noudatetaan lämmityskauden lämpötilarajoja. Tavoitetasona pidetään Asumis-
terveysasetuksen 2015 lämpötiloja. Lämmityskaudella päivähoitopaikoissa lämpötilan tulisi olla 
+20°C…+26°C. Lämmityskauden ulkopuolella päivähoitopaikoissa lämpötilan tulisi olla 
+20°C…+32°C. Tuloksista havaitaan, että lämpötilat ovat pysyneet Asumisterveysasetuksen 2015 ra-
joissa.  

Ryhmähuoneessa 126 ovat lämpötilat pudonneet osittain raja-arvon alapuolelle. Alimmat mittaukset on 
tehty yöaikaan tilojen käyttöaikojen ulkopuolella. Huoneen sijainti rakennuksen kulmassa, sekä huoneen 
pinta-alaan nähden laaja ikkunapinta-ala lisäävät lämmitystarvetta merkittävästi. Suositellaan, että huo-
neen lämmityspattereiden ja termostaattien kunto tarkastetaan, ja tehostetaan lämmitystä tarpeen mu-
kaan. 

Suhteellinen kosteus 

Sisäilman suhteellisen kosteuden arvot vaihtelivat välillä 1,1 % ... 35,9 %.  

Ilmanvaihdon kautta huoneisiin tulevan tuloilman suhteellinen kosteus pienenee, kun tuloilmaa lämmi-
tetään. Viileä ulkoilma sisältää lähtökohtaisesti hyvin vähän kosteutta, jolloin tuloilman suhteellinen kos-
teus laskee lämmetessään hyvinkin pieneksi. Sisäilman suhteellinen kosteus laskee lämmityskaudella 
hyvin alhaiseksi. Tilojen lämpötilan alentamisella voi osin vaikuttaa huoneilman kosteuteen siten, että 
suhteellinen kosteus kasvaa, kun huoneilma on viileämpää.  

Asumisterveysasetuksessa sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole annettu toimenpiderajoja. Se voi 
pakkashuippujen aikana laskea hyvinkin alhaiseksi. Sisäilman suhteellinen kosteus oli tarkasteluajan-
jaksolla tavanomainen kaikissa mittapisteissä vuodenaikaan nähden. Mahdollista paikallista sisäilman 
kostutusta käytettäessä ilman suhteellisen kosteuden tulee olla alle 60 %, eikä kostutus saa aiheuttaa 
kosteus- ja mikrobivaurioiden riskiä. Ilmaa kostutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että 
kostutuslaitteet eivät lisää ilman epäpuhtauksia. 
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Hiilidioksidipitoisuus 

Mittausjaksolla hiilidioksidipitoisuus pysyi alle 1000 ppm kaikissa mitatuissa tiloissa. Asumisterveysase-
tuksen (2015) mukaan Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 
mg/m3 (1150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus.). Pitoisuutta tarkastellaan tunnin liu-
kuvan keskiarvon avulla. Sisätilojen pääasiallinen hiilidioksidin lähde on ihmisten uloshengitysilma. Hii-
lidioksidipitoisuuden määrään vaikuttavia tekijöitä ovat ilmanvaihdon toiminta sekä tilassa oleskelevien 
henkilöiden määrä suhteessa tilan kokoon. Sisäilman olosuhteet pysyivät mittausjaksolla hyvällä tasolla, 
eikä raja-arvojen ylityksiä tapahtunut.  

Hiilidioksidipitoisuutta arvioitaessa on huomioitava, että mittausjaksolla vallinneista poikkeusoloista joh-
tuen tiloissa paikalla oleva henkilömäärä oli pienempi kuin normaalitilanteessa. Suositellaan, että sisäil-
man hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus uusitaan, kun tilojen käyttö on normalisoitunut, jotta voi-
daan varmistua ilmanvaihdon riittävyydestä. 

 Kuituteippinäytteet 

 Mittaustulokset 

Tiloista otettiin yhteensä 4 geeliteippinäytettä mahdollisten tasopinnoille laskeutuneiden teollisten mi-
neraalivillakuitujen havaitsemiseksi (14 vrk laskeuma-aika). Taulukossa 13 on esitetty kuitututkimuk-
sen tulokset. Tarkemmat tulokset ovat analyysivastauksessa, joka on tämän raportin liitteenä 6. 

Taulukko 13. Kuituanalyysin tulos.  

Näyte Näytteenottopaikka Mineraalivilla-
kuituja kpl/cm2 

Muun pölymateriaalin määrä 
Hieno pöly Orgaaniset kuidut Siitepöly 

1 126 Ryhmähuone 0,1 Niukka Kohtalainen Ei sisällä 
2 130 Ryhmähuone 0,3 Niukka Kohtalainen Ei sisällä 
3 237 Monitoimitila 0,3 Niukka Niukka Ei sisällä 
4 208 Yhteistila 0,3 Niukka Niukka Ei sisällä 

 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Teollisia mineraalikuituja ovat mm. mineraalivillakuidut kuten vuorivilla, lasivilla ja kuonavilla. Kuituja voi 
esiintyä sisäilmassa leijuvina sekä pinnoille laskeutuvina.  

Asumisterveysasetuksen mukaan kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneen pölyn teollisten mineraa-
livillakuitujen pitoisuudet yli 0,2 kuitua/cm2 edellyttävät toimenpiteisiin ryhtymistä. Ryhmähuoneiden 130, 
237 sekä yhteistilan 208 kuitunäytteiden kuitupitoisuudet ylittivät Asumisterveysasetuksen toimenpide-
rajan. Ryhmähuoneen 126 kuitupitoisuus oli toimenpiderajan alapuolella.  

Tilojen kuitupitoisuus on kohonnut. Tilojen teollisten mineraalikuitujen lähteet tulee kartoittaa kokonai-
suudessaan. Havaitut kuitulähteet tulee joko poistaa tai kapseloida. Siivous tulee ulottaa myös niille 
pinnoille, jotka eivät kuulu normaalin siivouksen piiriin niiden sijainnista tai korkeusasemasta johtuen.  

Sisäilmaan kulkeutuvat mineraalivillaeristeistä irtoavat kuidut ovat yleensä niin kookkaita ja painavia, 
että ne laskeutuvat tasopinnoille melko nopeasti. Laskeutuneet kuidut voivat kuitenkin ilmavirtausten tai 
mekaanisen kosketuksen vaikutuksesta nousta jälleen sisäilmaan. Sen vuoksi kuitujen poistaminen ta-
sopinnoilta ja sisäilmasta vaatii tehostettua siivousta pidempään, kun kuitulähteet on poistettu. Yhdellä 
isolla kertasiivouksella ei välttämättä saada kaikkia kuituja poistettua. 
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 Altistumisolosuhteiden arviointi 

Rakennukseen laadittiin altistumisolosuhteiden arviointi Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.  

Työterveyslaitoksen ohjeistuksessa (Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen, TTL, 
2017) on esitetty altistumisolosuhteiden arviointiperusteet. Ohjeistuksen mukaan haitallinen altistumis-
olosuhde arvioidaan asteikolla 1-4 (epätodennäköinen / mahdollinen / todennäköinen / erittäin toden-
näköinen). Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu seuraavien tekijöiden arviointiin. 

 Mikrobivaurioiden laajuus rakenteessa 

Näytteitä otettiin kaikkiaan 22 kpl, joista kolmessa oli viite vauriosta ja kuudessa heikko viite vauriosta. 
Viitearvon ylittäviä viitteitä vaurioista havaittiin toisen kerroksen naisten sosiaalitilan 213 ulkoseinässä, 
pesuhuoneen 231 ulkoseinässä ja pienryhmätilan 234 ulkoseinässä. Tämän tutkimuksen perusteella 
rakennuksessa ei ole laaja-alaisia mikrobivaurioita.  

 Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot 

Toisen kerroksen vaurioituneista ulkoseinistä on suora ilmayhteys sisäilmaan välipohja- ja ikkunaliitty-
mien kautta. Paine-eromittauksen perusteella rakennuksen sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot ovat 
hallinnassa ja sisätilat eivät ole huomattavan alipaineisia ulkoilmaan nähden. Rakennuksen ilmanpitä-
vyys on riskialtis ja saattaa heikentää sisäilman laatua, mikäli painesuhteet rakennuksessa muuttuvat 
voimakkaasti alipaineisiksi. Rakennuksen painesuhteet tulee tarkastaa uudelleen kahden viikon tarkas-
telujaksolla mahdollisen ilmanvaihdon säätötyön jälkeen. 

Ilmanvaihtojärjestelmiin jääneet vanhat äänenvaimentimet aiheuttavat mahdollisen epäpuhtauslähteen. 
Tuloilmakanavistossa havaittiin likakertymää. Kanavisto on epätiivis, ja tuloilmaa huoneisiin virtaa epä-
puhtaiden alaslaskujen kautta. Tuloilmakoneen suodattimet eivät ole tiiviitä ja suodattimien ohivuodoista 
pääsee epäpuhtauksia tuloilmaan. 

 Rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet 

Rakennuksessa on laajalti käytetty asbestipitoista kvartsivinyylilaattaa lattiapinnoitteena. Lattiat ovat 
voimakkaasti kuluneet, mutta pyyhintänäytteessä ei havaittu merkkejä asbestikuidusta sisäilmassa.  

Tiloissa havaittiin mineraalivillakuitulähteitä. Sisäkatossa on käytetty akustiikkalevyjä, joiden reunat ovat 
pinnoittamattomia. Pinnoittamattomista mineraalivillarakenteista voi irrota kuituja sisäilmaan. 

Rakennuksessa ei ole tehty rakennusmateriaalien emissiomittauksia (VOC, aldehydit). Kellarikerroksen 
muovimatosta ei otettu VOC-näytettä, koska muovimaton pinta-ala on pieni ja muovimaton ja pohjalaa-
tan välinen suhteellinen kosteus on voimakkaasti kohonnut. Tästä syystä matto on poistettava joka ta-
pauksessa kauttaaltaan. 

 Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen todennäköisyys 

Kokonaisuus huomioiden tilojen haitallinen altistumisolosuhde on mahdollinen.  

 Toimenpide-ehdotukset 

Rakennuksessa on suositeltavaa ryhtyä toimenpiteisiin altistumisolosuhteiden pienentämiseksi. Ensisi-
jaisena toimenpiteenä on asbestipitoisten pinnoitemateriaalien poistaminen asbestipurkutyönä. Raken-
neliittymien kuten ulkoseinien ja alapohjan, ikkunoiden ja ulkoseinien, ulkoseinien ja välipohjan, pilarien 
ja muuratun sisäkuoren sekä läpivientien liittymiin suositellaan tehtäväksi tiivistyskorjaukset. Ulko-ovet 
ovat teknisen käyttöikänsä päässä ja uusittava. 
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Mahdolliset kuitulähteet, kuten sisäkattojen akustiikkalevyt, tulee kartoittaa ja mahdollisuuksien mukaan 
poistaa tai estää mineraalivillakuitujen leviäminen sisäilmaan. Tiloihin tulee myös tehdä huolellinen sii-
vous myös niille pinnoille, joita ei tavanomaisessa siivouksessa siivota. Väestönsuojan hätäpoistumis-
kanava tulee puhdistaa ja estää lintujen pääseminen tilan ilmanvaihtokanavaan esimerkiksi asentamalla 
verkko pihalla olevaan tuloilmakanavaan. 

Lämmitysjärjestelmä tulisi säätää lämmitystarpeen mukaiseksi, ja varmistaa patterien ja termostaattien 
toiminnan tarkastaminen. Tilassa 126 tehtyjen havaintojen perusteella lämmityksen riittävyyttä tulee tar-
kastella myös muissa rakennuksen tiloissa. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus tulisi uu-
sia tilojen käytön normalisoiduttua, jotta ilmanvaihdon riittävyys tiloissa voidaan varmistaa. 

Rakennus on 40 vuotta vanha. Mahdollisten laajempien korjaus- tai muutostöiden toteuttamiseksi ra-
kennuksesta suositellaan käynnistettäväksi hankesuunnittelu. Hankesuunnitteluvaiheessa tulee huomi-
oida erityisesti saadut tutkimustulokset ja havaitut korjaustarpeet sisältäen ilmanvaihtojärjestelmän uu-
siminen kokonaisuudessaan, sekä tilojen jatkokäyttö, jolloin rakennuksen korjaussuunnittelu voidaan 
toteuttaa tarpeellisessa laajuudessa. 

 Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä 

 Kvartsivinyylilaatan poistaminen asbestipurkutyönä ja kaikkien lattiapinnoitteiden uusiminen. 
 Rakennuksen ilmatiiveyden parantaminen ja epäpuhtauksien pääsyn estäminen huoneilmaan. 
 Kellarin muovimaton korvaaminen diffuusioavoimella lattiapinnoitteella. 
 Kuitulähteiden kartoitus ja poistaminen. 
 Laajempi asbesti- ja haitta-ainekartoitus ennen korjaus- tai muutostöitä. 
 Ilmanvaihtokanaviston nuohous. 
 Mikrobivaurioituneiden mineraalivillojen poistaminen ja vaurioituneiden rakenneosien korjaaminen 

kauttaaltaan viimeistään perusparannuksen yhteydessä. 
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Asbestianalyysi, pyyhintänäyte 
 
Kiwalab,  

Tilaaja:  

Yhteyshenkilö:  

Kohde:  

Työmääräin:  

Näytteenottaja:  

Näytteenottopäivä:  

Näytteet vastaanotettu:  

Tutkimusmenetelmä: 
Pyyhintänäyte analysoidaan Kiwalabin sisäisellä menetelmällä. Näytteet tutkitaan 
pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (merkintä SEM) tai läpäisyelektronimikroskoopilla (merkintä TEM). 
Pyyhkäisyelektronimikroskooppitutkimukset tehdään Kiwalabin omissa tiloissa, TEM-tutkimukset tehdään 
Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksessa. 
Pyyhintänäytteestä löytyneet kuidut tunnistetaan EDS-spektrin (energiadispersiivinen spektrometri) 
avulla. Asiakas vastaa näytteenotosta. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. 

Näyte Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka Tulos Laatu Lisätiedot 
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Asbestianalyysi 
 
Kiwalab,  

Tilaaja:  

Yhteyshenkilö:  

Kohde:  

Työmääräin:  

Näytteenottaja:  

Näytteenottopäivä:  

Näytteet vastaanotettu:  

Analyysit: 
Materiaalinäyte analysoidaan Kiwalabin sisäisellä menetelmällä, joka pohjautuu standardiin ISO22262-1. 
Näytteet tutkitaan stereo- ja polarisaatiomikroskoopilla (merkintä VM), pyyhkäisyelektronimikroskoopilla 
(merkintä SEM) tai läpäisyelektronimikroskoopilla (merkintä TEM). Valo- ja 
pyyhkäisyelektronimikroskooppitutkimukset tehdään Kiwalabin omissa tiloissa, TEM-tutkimukset tehdään 
Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksessa. 
Valomikroskooppitutkimuksessa näytteestä löytynyt asbestikuitu tunnistetaan mineraalin optisten 
ominaisuuksien perusteella. Elektronimikroskooppitutkimuksessa näytteestä löytyneet kuidut 
tunnistetaan EDS-spektrin (energiadispersiivinen spektrometri) avulla. Näytteenotto ei kuulu 
akkreditoinnin piiriin. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. 

Näyte Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka Tulos Laatu Lisätiedot 
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely 
MIK8455 
Kiwalab, 6.5.2020 

Tilaaja: Turun kaupunki 

Yhteyshenkilö: Kati Järvi c/o Martti Perikangas, Kiwa Inspecta 

Kohde: Koulukadun päiväkoti 

Työmääräin: WO-00790007 

Näytteenottaja: 
Jaana Vainio, Martti Perikangas, Mika Loisa ja Tuomo Laitinen, Kiwa 
Inspecta 

Näytteenottopäivä: 21.4.2020 (näytteet 10-19, 21-22) ja 22.4.2020 (näytteet 1-9, 20) 

Näytteet vastaanotettu: 23.4.2020 

Tutkimusmenetelmä: 
Materiaalinäyte analysoidaan asumisterveysasetuksen mukaisen ohjeistuksen viljelymenetelmällä, jossa materiaalia 
siirretään suoraan näytealustalle. Näytealustat pidetään +25°C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan pesäkeulkonäön 
ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy (cfu)/ malja, joka 
tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Tulkinta pohjautuu Valviran asumisterveysasetuksen 
soveltamisohjetta mukailevaan tarkasteluun toimenpiderajan ylittymisestä. Suuntaa antavasta menetelmästä johtuen 
tulkinnassa ei huomioida mittausepävarmuutta. Laboratoriokohtaiset mittausepävarmuusestimaatit tutkituille näytteille 
toimitetaan erikseen niin pyydettäessä. Toimenpiderajan alittavat, suoramikroskopointiin soveltuvat näytteet tarkastetaan 
erikseen kuolleen tai kuivuneen kasvuston havaitsemiseksi. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. 

Näytealustat: 
Homeet Rose Bengal -agar (Hagem-agar) /   2 % Mallasuuteagar (M2-agar)  /   Dikloran-glyseroli- 

agar (DG18-agar) 
 
Bakteerit Tryptoni-hiivauute-glukoosiagar (THG-agar) 

Tulos ilmoitetaan suhteellisella asteikolla. 
- ei kasvua 
+ niukka kasvu, alle 20 pmy/näytealusta 
++ kohtalainen kasvu, 20-49 pmy/näytealusta 
+++ runsas kasvu, 50-200 pmy/näytealusta 
++++ erittäin runsas kasvu, yli 200 pmy/näytealusta 

 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tulkinta 

1 Mineraalivilla US 108 Ei viitettä vauriosta 

2 Mineraalivilla US 114 Heikko viite vauriosta 

3 Mineraalivilla US 120 Heikko viite vauriosta 

4 Mineraalivilla US 123 Ei viitettä vauriosta 

5 Mineraalivilla US 124 Ei viitettä vauriosta 

6 Mineraalivilla US 126 Ei viitettä vauriosta 

7 Mineraalivilla US sokkeli 126 ulkopuolelta Ei viitettä vauriosta 

martti.perikangas
Kirjoituskone
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely 
MIK8455 
Kiwalab, 6.5.2020 

8 Mineraalivilla US 130 ikkunaliitos Ei viitettä vauriosta 

9 Mineraalivilla US 130 Ei viitettä vauriosta 

10 Mineraalivilla US 201 Ei viitettä vauriosta 

11 Mineraalivilla US 207 Heikko viite vauriosta 

12 Mineraalivilla ja paperi US RA2 208 Heikko viite vauriosta 

13 Mineraalivilla  US RA4 208 Ei viitettä vauriosta 

14 Mineraalivilla US 213 Viite vauriosta 

15 Mineraalivilla US ikkunaliitos 223 Heikko viite vauriosta 

16 Mineraalivilla US ikkunaliitos 231 Viite vauriosta 

17 Mineraalivilla US 234 Viite vauriosta 

18 Mineraalivilla US 237 Ei viitettä vauriosta 

19 Mineraalivilla US, maanpaineseinä 2350 Ei viitettä vauriosta 

20 Mineraalivilla VP 130 Ei viitettä vauriosta 

21 Mineraalivilla VP 224 Ei viitettä vauriosta 

22 Mineraalivilla VP 234 Heikko viite vauriosta 

Näytteisiin liittyvät kommentit: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Tulokset: 

Näyte Sieni-itiöt pmy 

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

1 Yhteensä  + 

Chaetomium* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

2 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Cladosporium  + 

Eurotium* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 1  + 

muut bakteerit  + 

 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin 
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Näyte Sieni-itiöt pmy 

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

3 Yhteensä  + 

Chaetomium* 2 + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 4 + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

4 Yhteensä  + 

A. fumigatus* 1 + 

Geotrichum  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

muut sienet  + 

 

Yhteensä  + 

A. fumigatus* 1 + 

A. versicolor* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

5 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 1  + 

muut bakteerit  + 

 

6 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 1 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

7 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 2 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

A. candidus  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

8 Yhteensä  + 

Chaetomium* 1 + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

9 Yhteensä  + 

Chaetomium* 1 + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

10 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

11 Yhteensä  + 

Geotrichum  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

A. restricti* 20 ++ 

A. versicolor* 1 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

12 Yhteensä  + 

A. niger°  + 

Penicillium  + 

Syncephalastrum  + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 13 + 

 

Yhteensä  ++ 

Chaetomium* 7 + 

Penicillium  + 

muut sienet  + 

 

Yhteensä  + 

 

13 Yhteensä  + 

A. fumigatus* 1 + 

A. niger°  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 1 + 

Penicillium  + 

Syncephalastrum  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin 
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Näyte Sieni-itiöt pmy 

Hagem-agar 

Sieni-itiöt pmy 

M2-agar 

Sieni-itiöt pmy 

DG18-agar 

Bakteerit pmy 

THG-agar 

14 Yhteensä  ++ 

A. ochraceus* 1 + 

A. versicolor* 27 ++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + # 

Chrysonilia°  + # 

 

Yhteensä  +++ 

A. versicolor*  +++ 

 

Yhteensä  ++ 

aktinobakteerit* 20  ++ 

muut bakteerit  + 

 

15 Yhteensä  + 

A. fumigatus* 2 + 

Geotrichum  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

Rhizopus°  + 

 

Yhteensä  + 

A. versicolor* 1 + 

Cladosporium  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

16 Yhteensä  +++ 

Penicillium  +++ 

Ulocladium* 21 ++ 

 

Yhteensä  +++ 

Chaetomium* 3 + 

Penicillium  +++ 

Ulocladium* 20 ++ 

 

Yhteensä  +++ 

Penicillium  +++ 

Ulocladium* 4 + 

 

Yhteensä  + 

 

17 Yhteensä  ++ 

A. fumigatus* 1 + 

A. versicolor* 29 ++ 

Penicillium  + 

Syncephalastrum  + 

 

Yhteensä  ++ 

A. versicolor* 31 ++ 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

A. versicolor* 33 ++ 

Syncephalastrum  + 

 

Yhteensä  +++ 

aktinobakteerit* 48  ++ 

muut bakteerit  ++ 

 

18 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

muut sienet  + 

 

Yhteensä  + 

A. versicolor* 1 + 

Penicillium  + 

Syncephalastrum  + 

Yhteensä  + 

 

19 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 1 + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

20 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

21 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

Yhteensä  + 

 

22 Yhteensä  + 

Fusarium* 1 + 

Penicillium  + 

Yhteensä  + 

A. versicolor* 1 + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

aktinobakteerit* 3    + 

 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin, # = tarkkaa 
kokonaismäärää ei ole voitu määrittää mikrobin leviävän kasvutavan tai erittäin runsaan kasvuston vuoksi, ja esitetty tulos on arvio 
kokonaismäärästä 
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LIITE: Materiaalinäytetulosten arviointi 

1. TULOSTEN TULKINTA 

Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelymenetelmällä 
havaittavat sienten tai aktinobakteerien pesäkemäärät ovat runsaat (+++) tai erittäin runsaat (++++). 
Tulos viittaa tällöin toimenpiderajan ylittymiseen johtuen rakennusmateriaalissa olevasta kosteus- ja 
mikrobivauriosta.[1] Laboratorion käyttämässä vauriotulkintamallissa vahva viite vauriosta ilmaisee 
toimenpiderajan ylittävää, erittäin runsasta kasvustoa. Suoraviljely on menetelmänä suuntaa antava, 
eikä analyysiin liittyvää mittausepävarmuutta voida esittää toimenpiderajan ylittymisen arvioinnin 
tukena kuten laimennosviljelymenetelmässä. Toimenpiderajan ylitykseksi katsotaan myös 
aistinvaraisen tarkastelun pohjalta todettava viite lahovauriosta. Runsas suoramikroskopoinnilla 
varmennettu sienirihmasto viittaa vaurioon johtuen kuolleesta tai kuivuneesta kasvustosta.[1-2] 

Viljelyn tulos ilmaisee heikkoa viitettä kosteus- ja mikrobivauriosta, mikäli sieniä on kohtalaisesti (++) 
tai niukasti (+) mutta lajistossa on useita kosteusvaurioindikaattoreita (≥ 3) millä tahansa viljellyistä 
alustoista; kuitenkin siten, että yksittäisten pesäkkeiden esiintyminen ei riitä. Kosteusvauriota 
indikoivat lajit on eritelty Valviran asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa. Myös 
suoramikroskopoimalla todettu vähäinen sienirihmaston esiintyminen eri kohdissa näytettä on heikko 
viite vauriosta. Edellä mainituissa tapauksissa näytteenottajan tulee erikseen arvioida 
toimenpiderajan ylittyminen mm. pois sulkemalla näytteenottokohdan muut mikrobilähteet. 
Bakteereja ei aktinobakteerien tavoin käytetä tulkinnassa - korkea bakteerimäärä voi johtua myös 
materiaalin likaisuudesta.[1-2] 

2. TIETOA MIKROBIKASVUSTOISTA JA SUORAMIKROSKOPOINNISTA 

Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksittäinen näyte antaa tiedon vain 
kyseisen näytteenottokohdan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa 
johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien 
kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen 
pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet 
kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta. 

Usean eri indikaattorimikrobin esiintyminen näytteessä pieninä pitoisuuksina voi viitata vanhaan 
kuivuneeseen kasvustoon tai itiöiden kertymiseen materiaalin pinnalle ajan myötä. Jos viljelytulos 
jää alle toimenpiderajan, näytepinta suoramikroskopoidaan kuolleen tai kuivuneen kasvuston 
havaitsemiseksi. Suoramikroskopointi voidaan tehdä luotettavasti vain tiivispintaisista materiaaleista 
- huokoinen, jauheinen tai rakeinen materiaali ei sovellu suoramikroskopointiin. Suoraan maaperän 
tai ulkoilman kanssa kosketuksissa oleviin materiaaleihin voi kertyä maaperästä tai ulkoilmasta 
peräisin olevia mikrobeja, mikä tulee huomioida tulosten merkitystä arvioitaessa. [1-2] 

 

3. VIITTEET 

[1] Valvira, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV, ohje 8/2016. Saatavissa: 
https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys  

[2] Pessi A-M. ja Jalkanen K. (2018) Laboratorio-opas. Mikrobiologisten asumisterveystutkimuksien näytteenotto ja 
analyysimenetelmät. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy. ISBN 978-952-9637-61-4. 

https://www.valvira.fi/ymparistoterveys/terveydensuojelu/asumisterveys
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PAH-analyysi 
 
Kiwalab, 

Tilaaja:  

Yhteyshenkilö:  

Kohde:  

Työmääräin:  

Näytteenottaja:  

Näytteenottopäivä:  

Näytteet vastaanotettu:  

Tutkimusmenetelmä: 

Materiaalinäyte uutetaan orgaanisella liuottimella ultraäänihauteessa, suodatetaan PTFE-suodattimella ja 
analysoidaan kaasukromatografia-massaspektrometrilaitteistolla (GC/MS) sisäisen standardin 
menetelmällä. Näytteestä analysoidaan 16 PAH-yhdistettä (EPA 16) ja näiden summapitoisuus. 
Pitoisuudet on ilmoitettu milligrammoina kiloa kohti (tuorepaino) eli mg/kg. Tutkittava materiaali luokitellaan 
Rakennustiedon ohjekortin RATU 82-0381 mukaan vaaralliseksi jätteeksi, jos PAH-summapitoisuus ylittää 
ohjearvon 200 mg/kg. Tulosten tarkastelussa ei huomioida mittausepävarmuutta. Laboratoriokohtaiset 
mittausepävarmuusestimaatit toimitetaan erikseen niin pyydettäessä. Tulokset pätevät vain testatuille 
näytteille. 

Näyte Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka Tulosten tulkinta 
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Kiwalab, 

LIITE: Tietoa PAH-yhdisteiden tutkimisesta 

Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä etenkin kellarikerrosten lattiarakenteissa, muuratuissa 

seinissä, tiilisaumoissa, pihojen kansirakenteissa ja ulkoilmassa olevissa lattia- ja perustusrakenteissa. 

Kivihiilipiki on yleensä tumman väristä ja siinä on voimakas tunnusomainen haju (ratapölkky, kreosootti).[1] 

 

PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit eivät välttämättä aiheuta välittömiä toimenpiteitä. Purettaessa tai 

piikattaessa kivihiilipikimateriaaleja purkutyö on suoritettava Rakennustiedon RATU 82-0381 -ohjekortissa 

kuvattuja toimenpiteitä ja ohjeistuksia noudattaen. Työmenetelmänä käytetään osastointimenetelmää, jossa 

alipaineistuksella estetään PAH-yhdisteitä sisältävän pölyn leviäminen osastoinnin ulkopuolelle. PAH-

yhdisteitä sisältävien materiaalien purkutyö on terveydelle vaarallista ja työstä syntyvän altistuksen 

torjumiseksi työntekijät on suojattava henkilökohtaisilla suojaimilla. PAH-yhdisteiden kokonaismäärän ollessa 

yli 200 mg/kg toimitetaan jäte yleensä ongelmajätelaitokselle. Toimitettaessa kivihiilipitoisia purkujätteitä 

kaatopaikalle, noudatetaan kaatopaikan pitäjän ohjeistuksia. Kaatopaikan ohjeistuksiin voi kuulua mm. jätteen 

pakkaukseen kuuluvia ohjeistuksia sekä jätteen määrän ja PAH-pitoisuuden ilmoittaminen ennalta.[1,2] 

VIITTEET 

[1]  Ratu 82-0381. Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku, Rakennustieto Oy, 2011. 

[2]  J. Komulainen, J. Huttunen and J. Säntti, Haitalliset aineet rakennuksissa ja niiden hallinta, Rakentajain kalenteri, 2011, 99-101. 
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Tilaaja:  

Yhteyshenkilö:  

Kohde:  

Työmääräin:  

Näytteenottaja:  

Näytteenottopäivä:  

Näytteet vastaanotettu:  

Tutkimusmenetelmä: 
BM-Dustlifter geeliteippinäytteistä analysoidaan epäorgaaniset mineraalivillakuidut valomikroskoopilla 
käyttäen 100-kertaista suurennosta. Näytteistä lasketaan yli 20 mikrometrin pituiset teolliset 
mineraalivillakuidut koko teipin (14 cm²) pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan mineraalivillakuituja kpl/cm². 
Näytteiden sisältämän muun pölymateriaalin ja orgaanisten kuitujen määrää arvioidaan asteikolla niukka, 
kohtalainen, runsas tai erittäin runsas. Asiakas vastaa näytteenotosta. Tulokset pätevät vain testatuille 
näytteille. 
 
Määritysraja 0,1 kpl/cm2, pölykertymäaika 

Näyte Näytteenottopaikka Tulos kpl/cm2 
Muun pölymateriaalin määrä 

Hieno pöly Orgaaniset kuidut Siitepöly 
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Kiwalab,  

LIITE: Kuitututkimusnäytteiden tulosten arviointi 

1. TULOSTEN TULKINTA 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden 
viikon aikana pinnoille laskeutuneen pölyn teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet 0,2 kpl/cm² tai 
enemmän edellyttävät toimenpiteisiin ryhtymistä. Yleisimpiä toimenpiteitä kuitukertymän 
pienentämiseksi ovat kuitulähteiden selvittäminen ja poistaminen, ilmanvaihtokanavien 
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen. 

Tuloilmakanavan pinnalta otetuille näytteille ei ole määritetty viitearvoa, mutta kuituja voi liikkua 
sisäilmassa aina kun niitä löytyy tuloilmakanavasta.  

2. KUITUJEN ESIINTYVYYS JA NIIDEN AIHEUTTAMAT OIREET 

Teollisia villakuituja esiintyy rakennusten sisäilmassa vähän verrattuna muihin sisäilman hiukkasiin. 
Suurin osa sisäilman kuiduista on orgaanisia kuituja, joiden lähteitä ovat esimerkiksi paperituotteet, 
vaatteet ja sisustustekstiilit. Tavallisimmat sisäilman epäorgaaniset kuitulähteet ovat huonetilojen 
äänenvaimennusmateriaaleina toimivat osittain pinnoittamattomat akustiikkalevyt ja 
ilmanvaihtokanavien rikkoutuneet tai vanhentuneet äänenvaimentimet. Villaeristeitä voi olla myös 
tuloilmakanavien pääte-elimissä ja ilmanvaihtokoneessa. 

Epäorgaaniset eli teolliset lasi- ja mineraalivillakuidut aiheuttavat tyypillisesti ylähengitysteiden, 
silmien ja ihon ärsytystä sekä äänenkäyttöongelmia. Vähäisetkin kuitumäärät voivat aiheuttaa ja 
lisätä oireilua etenkin muiden sisäilman laatuun liittyvien tekijöiden kanssa. Harvoin siivotuilla 
pinnoilla kuidut alkavat kerääntyä ja tilojen käyttäjät voivat altistua niille kuitupölyn lähtiessä liikkeelle 
ilmavirtauksien tai mekaanisen kosketuksen vuoksi. Usein toistuvalla siivouksella voidaan hallita 
työskentelypintojen kuitumaisia epäpuhtauksia, mutta suositeltavaa on ensisijaisesti korjata tai 
poistaa kuitulähde. 

3. KIRJALLISUUS 

Lappalainen S., Riala R., Tossavainen A., Salonen H., Teikari M., Salmi K., Korhonen P. A. ja Reijula K., Mineraalikuidut 
sisäilmahaittana. Sisäilmastoseminaari 2003, SIY raportti 19. ss. 299-302. 

Kovanen K., Heimonen I., Laamanen J., Riala R., Harju R., Tuovila H., Kämppi R., Säntti J., Tuomi T., Salo S-P., Voutilainen 
R. ja Tossavainen A. (2006) Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt, Altistuminen, mittaaminen ja tuotetestaus. VTT Tiedotteita 
2360. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015. 
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Näytteenottopäivä:  

Näytteet vastaanotettu:  

Tutkimusmenetelmä: 
BM-Dustlifter geeliteippinäytteistä analysoidaan epäorgaaniset mineraalivillakuidut valomikroskoopilla 
käyttäen 100-kertaista suurennosta. Näytteistä lasketaan yli 20 mikrometrin pituiset teolliset 
mineraalivillakuidut koko teipin (14 cm²) pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan mineraalivillakuituja kpl/cm². 
Näytteiden sisältämän muun pölymateriaalin ja orgaanisten kuitujen määrää arvioidaan asteikolla niukka, 
kohtalainen, runsas tai erittäin runsas. Asiakas vastaa näytteenotosta. Tulokset pätevät vain testatuille 
näytteille. 
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Kiwalab,  

LIITE: Kuitututkimusnäytteiden tulosten arviointi 

1. TULOSTEN TULKINTA 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä 
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden 
viikon aikana pinnoille laskeutuneen pölyn teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet 0,2 kpl/cm² tai 
enemmän edellyttävät toimenpiteisiin ryhtymistä. Yleisimpiä toimenpiteitä kuitukertymän 
pienentämiseksi ovat kuitulähteiden selvittäminen ja poistaminen, ilmanvaihtokanavien 
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen. 

Tuloilmakanavan pinnalta otetuille näytteille ei ole määritetty viitearvoa, mutta kuituja voi liikkua 
sisäilmassa aina kun niitä löytyy tuloilmakanavasta.  

2. KUITUJEN ESIINTYVYYS JA NIIDEN AIHEUTTAMAT OIREET 

Teollisia villakuituja esiintyy rakennusten sisäilmassa vähän verrattuna muihin sisäilman hiukkasiin. 
Suurin osa sisäilman kuiduista on orgaanisia kuituja, joiden lähteitä ovat esimerkiksi paperituotteet, 
vaatteet ja sisustustekstiilit. Tavallisimmat sisäilman epäorgaaniset kuitulähteet ovat huonetilojen 
äänenvaimennusmateriaaleina toimivat osittain pinnoittamattomat akustiikkalevyt ja 
ilmanvaihtokanavien rikkoutuneet tai vanhentuneet äänenvaimentimet. Villaeristeitä voi olla myös 
tuloilmakanavien pääte-elimissä ja ilmanvaihtokoneessa. 

Epäorgaaniset eli teolliset lasi- ja mineraalivillakuidut aiheuttavat tyypillisesti ylähengitysteiden, 
silmien ja ihon ärsytystä sekä äänenkäyttöongelmia. Vähäisetkin kuitumäärät voivat aiheuttaa ja 
lisätä oireilua etenkin muiden sisäilman laatuun liittyvien tekijöiden kanssa. Harvoin siivotuilla 
pinnoilla kuidut alkavat kerääntyä ja tilojen käyttäjät voivat altistua niille kuitupölyn lähtiessä liikkeelle 
ilmavirtauksien tai mekaanisen kosketuksen vuoksi. Usein toistuvalla siivouksella voidaan hallita 
työskentelypintojen kuitumaisia epäpuhtauksia, mutta suositeltavaa on ensisijaisesti korjata tai 
poistaa kuitulähde. 
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IV -mittauspöytäkirja

Pvm:

Kohde: Koulukatu 10, Turku

Mitattu Suunniteltu Mitattu Suunniteltu

120 HK. Työh. TS-HV 200x100 +36 +28 KSO-160 214,5 -7 2,5 -36 -28

KTS-160 17,3 +12 5,2 +22 +67 KSO-160 41,6 +8 4,9 -32 -56

KTS-160 15,0 +13 5,7 +22 KSO-160 45,2 +8 4,9 -33
KTS-160 14,6 +12 5,2 +20

130 Ryhmähuone TS-HV 300x150 +105 62 KSO-160 74,5 +5 4,4 -38 -36

131 Vesileikkih. KSO-100 69,5 +10 2,8 -23 -20

132 Varasto KSO-100 55,4 -11 0,9 -7 -6

TS-HV 300x150 +59 +56 KSO-160 +16 32 -56
KSO-160 +16 30

201 Pienryhmäh. TS-HV 200x100 +12 +17 KSO-100 48,4 +6 2,4 -16,70 -17

TS-HV 300x100 +51 +110 KSO-100 58,4 +5 2,3 -18 -88

TS-HV 300x100 +45 KSO-100 73,0 +5 2,3 -20

KSO-100 86,3 +1 1,9 -18

KSO-100 81,7 +1 1,9 -18
KSO-100 85,4 +1 1,9 -18

TS-HV 300x150 +47 +100 KSO-100 55,7 +10 2,8 -21 -56

KSO-100 47,4 +10 2,8 -19
KSO-100 41,1 +10 2,8 -18

TS-HV 200x100 +58 39 KSO-100 88,9 +10 2,8 -26 -31
KSO-100 106,5 +10 2,8 -29

213 Sos. Tila

241 Ryhmähuone

K-

arvo

Ilmamäärä

135 Ryhmähuone

208 Yhteistila

126 Ryhmähuone

23.4.2020

Huone nro / Tila

Ilmamäärä

Poistoilma l/s

Tuloilmaventtiili

Paine-

ero Pa As.

K-

arvo

Tuloilma l/s

Poistoilmav

enttiili

Paine-

ero Pa As.

martti.perikangas
Kirjoituskone
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Kuva 1. Ryhmähuoneen 130 paine-eron kuvaaja seurantajaksolta. 
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Kuva 2. Ryhmähuoneen 126 paine-eron kuvaaja seurantajaksolta. Tulokset ovat poikkeavat, ja viittaavat mahdol-
liseen laitevikaan seurannan aikana. 
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Kuva 3. Yhteistilan 208 paine-eron kuvaaja seurantajaksolta. 
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Kuva 4. Ryhmähuoneen 237 paine-eron kuvaaja seurantajaksolta. 
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Kuva 5. Ryhmähuoneen 130 hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kuvaajat seurantajak-
solta. 
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Kuva 6. Ryhmähuoneen 126 hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kuvaajat seurantajak-
solta. 
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Kuva 7. Yhteistilan 208 hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kuvaajat seurantajaksolta. 
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Kuva 8. Ryhmähuoneen 237 hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kuvaajat seurantajak-
solta. 
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