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Tiivistelmä 

Turun kaupungin Lausteen päiväkotiin tehtiin maaliskuussa 2020 sisäilma- ja kosteustekninen kunto-

tutkimus. Rakennuksessa tutkittiin lämmöneristysmateriaalien mikrobipitoisuuksia, tehtiin rakenneilma-

vuotojen tutkimuksia sekä mitattiin alapohjan kosteuksia. Lisäksi määritettiin VOC-pitoisuuksia sisäil-

masta sekä materiaaleista ns. VOC-bulk -menetelmällä ja otettiin asbesti- ja haitta-ainenäytteitä. Si-

säilman haitallisia teollisia mineraalivillakuituja analysoitiin 14 vuorokauden aikaisesta pölylas-

keumasta sekä suoraan ilmanvaihtokanavista. Lisäksi tehtiin paine-ero ja olosuhdeseurantamittauksia 

14 vuorokauden ajanjaksolla. 

Mikrobimateriaalinäytteitä otettiin 10 kpl, joissa vain yhden tilan rakenneavauksesta otetuissa näyt-

teissä havaittiin viitteitä mikrobi-kasvusta.  

Rakenneilmavuototutkimuksissa rakenteiden liitoskohdissa ei havaittu merkittäviä rakenneilmavuotoja. 

Rakenneilmavuotoa esiintyi ikkunoiden ja ulkoseinien liitoskohdissa, ulkoseinien ja alapohjien sekä 

alapohjien ja pilarien liitoskohdissa. Myös lämmityspattereiden kiinnikkeiden kohdilla esiintyi rakenneil-

mavuotoa. 

Alapohjissa havaittiin paikoin kosteuspoikkeama-alueita mm. pilarien ja kantavien väliseinien läheisyy-

dessä. Kyseisiin kohtiin tehtiin viiltomittaus, joissa havaittiin hieman kohonneita kosteuslukemia. 

Lattiapäällysteistä otettiin kaksi VOC-bulk-näytettä. Vaikka näytteiden tulokset viittaavat siihen, että 
viitearvot 2-Etyyli-1-Heksanolin osalta hieman ylittyvät, niin ei voida tulkita analyysin perusteella, että 
lattiapinnoitteessa olisi käynnissä hajoamisprosessi. Edellä mainitun yhdisteen emission aiheuttajaa ei 

tässä tutkimuksessa saatu selville. Sisäilman VOC-näytteissä ei kuitenkaan havaittua haitallisia 

yhdisteitä.  

Asbestinäytteitä otettiin kaksi kappaletta, eikä niissä esiintynyt asbestia. Myös PAH-materiaalinäytteen 

PAH-yhdisteiden pitoisuus alitti vaarallisen jätteen raja-arvon.   

Sisäilman kuitulaskeumanäytteissä (otettiin 4 kpl) esiintyi yhdessä näytteessä ohjearvot ylittävä pitoi-

suus teollisia mineraalivillakuituja. Yhdessä näytteessä kuitupitoisuus oli toimenpiderajalla. Myös il-

manvaihtokanavista (otettiin 4 kpl) otetuissa kuitunäytteissä esiintyi keskimääräistä enemmän kuituja. 

Päiväkotiin tehtiin myös altistumisolosuhteen arvio. Kyseisessä arviossa kokonaisuus huomioiden tilo-

jen haitallinen altistumisolosuhde on epätodennäköinen. 

Ilmanvaihto 

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on teknisesti toimiva ja tarkoituksenmukainen. 

Mitatut tuloilmamäärät vastaavat riittävällä tarkkuudella niiden suunnitteluarvoja, joten ilmamääriä ei 

ole tarpeen säätää.  

Tulo- ja poistoilman kanavistot ovat visuaalisen tarkistuksen perusteella likaisia, ja kuitunäytteiden pe-

rusteella niissä on mineraalivillakuituja ja runsaasti hienoa pölyä.  

Paine-ero ei kasvanut seurantajaksolla merkittävän suureksi. Paine-ero on lievästi alipaineinen, noin   

- 5 Pa.

Sisäilman olosuhteet pysyivät mittausjaksolla hyvällä tasolla, eikä raja-arvojen ylityksiä tapahtunut. Hii-

lidioksidipitoisuutta arvioitaessa on huomioitava, että mittausjaksolla tiloissa paikalla oleva henkilö-

määrä oli poikkeuksellisen pieni. 
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1 Tutkimuksen tarkoitus 

Tilojen käyttäjillä on esiintynyt oireilua, jotka mahdollisesti johtuvat sisäilmasta. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden sekä ilmanvaihtojärjestelmien toteutustapaa ja kun-

toa, kartoittaa rakenteiden sisällä olevia vaurioituneita ja haitta-ainepitoisia materiaaleja, arvioida sisäil-

manlaatuun vaikuttavia tekijöitä sekä laatia altistumisolosuhteiden arviointi tehtyjen havaintojen perus-

teella  

Tutkittavat rakennus- ja taloteknisetjärjestelmät sekä tutkimuksen osa-alueet ja laajuudet on määritetty 

tilaajan hyväksymässä tutkimussuunnitelmassa. Tutkimuksen tilaus perustuu puitesopimukseen ”raken-

nuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus”. Tutkimus on tilaajan puolelta rajattu koskemaan 

kiinteistössä toimivaa päiväkotia, josta on tullut sisäilmailmoituksia. 

2 Kohteen yleiskuvaus 

Tutkimuskohteena on Lausteen päiväkoti Turussa. Kiinteistö on valmistunut vuonna 1977. Kohteessa 

on kaksi siipeä, jotka ovat yhdessä tasossa.  

Rakennuksen runkona on betonipilari-/palkkirunko. Yläpohjan kantavana rakenteena on Nilcon -laa-

tasto. Rakennus on perustettu paalujen varaan. Ulkoseinät ovat pesubetonipintaisia sandwich-ele-

menttejä. Väliseinät ovat tiilimuurattuja seiniä ja puurankarakenteisia rakennuslevyillä verhoiltuja sei-

niä. Alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta, jonka lämmöneristeenä on 100 mm EPS-levy. 

Myös sokkelit ovat EPS-levyllä eristettyjä betonirakenteisia sokkelipalkkeja.  

Vesikatto on muutettu harjakatoksi vuonna 2002. Vesikatto oli alun perin sisäänpäin kaatava tasa-

katto, jonka kattopinnoitteena oli bitumikermi. Kattorakennetta on räystäiden osalta korotettu ja yläpoh-

jan päälle on lisätty lisälämmöneristeeksi puhallusvilla. Korjauksen yhteydessä bitumikermi on pois-

tettu ennen puhallusvillan asentamista. Nykyään vesikatteena on konesaumattu peltikate.  

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä ja vesikeskuslämmitys. Lämmi-

tyspatterit ovat ulkoseinustalla.  

Kiinteistön toisessa siivessä sijaitsevat neuvolan tilat eivät kuuluneet tutkimuksen piiriin. 
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Kuva 1.Tutkimusalue on rajattu punaisella.  

Tutkittavia rakenneosia on havainnollistettu liitteenä 1 olevaan pohjapiirrokseen. 

3 Lähtötiedot 

Käytössä oleva piirustusaineisto ja asiakirjat: 

 Tarkastuspöytäkirja, Terveystarkastaja Turun kaupunki, 2.7.2019

 Vesi- ja viemärijärjestelmien kuntotutkimus, Raksystems Oy, 7.11.2018

 Kuntoarvioraportti, Raksystems Oy, 14.8.2018

 Ilmanvaihtotöiden raportti, Korafix Oy, 30.11.2017

 Loppuraportti, Aurinkoiset-ryhmän leikkihuone, A-Kiinteistöcontrol Oy, 2017

 Alkuperäisiä piirustuksia ja rakennekuvia

4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimukset perustuvat pääosin Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kun-

totutkimus, toim. Pitkäranta Miia, Ympäristöministeriö 2016 esitettyihin ohjeisiin, menetelmiin ja käy-

täntöihin. Yleistarkastuksessa kiinnitettiin erityisesti huomioita mahdollisiin hajuihin sisäilmassa tai ra-

kenteiden pinnoilla näkyviin vaurioihin. Rakennuksen ulkopuoli tarkastettiin myös silmämääräisesti, 

tarkoituksena selvittävää mahdolliset vauriojäljet tai kosteusteknisesti riskialttiit rakennekohdat. Lisäksi 

tutkimuksessa sovellettiin seuraavia julkaisuja ja asetuksia: 

 Asumisterveysasetus (545/2015), 2015

 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osat I, II, III ja IV, Valvira, 2016

 Suomen rakennusmääräyskokoelma

 Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017), 2017

 Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017),

2017

 Sisäilmastoluokitus, 2018

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

kuntotutkimus -ohjeistusta soveltaen.
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4.1 Suoritetut tutkimukset 

Esiselvityskäynti 25.2.2020 

Kohteeseen tehtiin arviointikäynti, jonka perusteella laadittiin tutkimussuunnitelma. 

Tutkimukset kohteella 30.-31.3.2020 

Tehtiin rakennetekniset tutkimukset kohteessa. 

Avauksia tehtiin alapohja-, ulkoseinä-, väliseinä- ja yläpohjarakenteisiin. Avaukset toteutettiin sisäpuo-

lelta poraamalla. Sokkeliavaukset tehtiin ulkopuolelta. Avauksista otettiin yhteensä 10 materiaalinäytettä 

mikrobianalyysiä varten.  

Tiloja tarkasteltiin lisäksi aistinvaraisesti ja tehtiin pintakosteuskartoitus sekä viiltomittauksia. 

Avaus- ja näytteenottokohdat on esitetty liitteenä 1 olevassa pohjapiirroksessa. 

Rakennuksen tiiveyttä tutkittiin merkkiainekokein eri rakennuksen tiloissa. Mittauksessa rakenteisiin 

syötettiin merkkiainekaasua, jonka jälkeen ilmavuotoja tutkittiin merkkiainelaitteella.  

Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittaukset 14.-28.4.2020 

Tiloista mitattiin lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuuksia sekä paine-ero ulkoilmaan näh-

den neljästä mittauspisteestä 14 vuorokauden ajan. 

Sisäilman kuitupitoisuutta selvitettiin 14 vuorokauden kuitulaskeumanäytteiden avulla. 

Mittauspisteiden sijainnit on esitetty liitteenä 1 olevassa pohjapiirroksessa.  

Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset ja iv-koneiden yleistarkastelu 31.3.2020 

Kohteessa tehtiin ilmanvaihdon kuntotutkimus, jossa selvitettiin ilmanvaihtolaitteiston kunto ja toimivuus 

sisäilmanlaadun näkökulmasta. Ilmanvaihdon tutkimusten yhteydessä arvioitiin eri tilojen ilmanvaihdon 

riittävyyttä tilojen käyttötarkoitukseen nähden. Ilmanvaihtojärjestelmiä tutkittiin lähtötietojen perusteella 

sekä sisäpuolisesti mahdollisten epäpuhtauslähteiden, esimerkiksi mineraalivillakuitulähteiden varalta. 

Tilojen ilmamääriä mitattiin pistokoeluonteisesti, sekä verrattiin niitä suunnitteluarvoihin. Myös tilojen 

painesuhteita tarkasteltiin pistokoemittauksin. 

4.2 Tutkimuskalusto 

Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa: 

 Kosteusmittaukset:

o Pintakosteusmittaukset: Gann Hydrotest LG3 -mittalaite ja LB-71-pinta-anturi (kalib-

roitu 08/2019)

o Rakennekosteusmittaukset: Vaisala HM-40 -mittalaite, HMP40S -mittapäät (nro 5 ja 6,

kalibroitu 9.8.2019).

 Merkkiainetutkimukset:

o Sensistor XRS9012 -merkkiaineilmaisin (laitteistoa ei kalibroida)

o Typpi-vety-kaasuseos (Formier 5, N2 95 % / H2 5 %)

 Paine-ero- ja olosuhdeseurannat

o Miran DL-P1 -paine-erologgeri

o Miran DL-P1 -hiilidioksidi-, lämpötila- ja RH loggerit

 Hetkellinen paine-ero- ja ilmamäärämittari

o TSI VelociCalc 9565P (kalibrointi voimassa 28.04.2020 asti)

o Paine-eromittari TESTO 510 (uusi ostettu 1/2020)

 Ilmanjaon savukokeet: Antari savuneste, vesipohjainen, nopeasti haihtuva, lähes hajuton

 Ilmavirtamittaukset:



SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.6.2020 

Lausteen päiväkoti 10 (46) 

WO-00790011 

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 

o HK Instruments PHM-V1 -venttiilinsäätömittari

o SwemaFlow 126 -huppumittari

4.3 Laboratorioanalyysien mittausepävarmuus ja virhetarkastelu 

Kiwalab on FINAS-akkredtitointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus 

SFS-EN ISO/IEC 17025). Pätevyysalueena on asumisterveysmikrobiologia ja asumisterveyskemia ja 

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 kansalli-

sille tai kansainvälisille vertailukierroksille. Mikrobiologian osalta vuosittaisen Asumisterveystutkimuk-

sia tekevien laboratorioiden pätevyyskokeen järjestäjinä ovat toimineet THL:n Ympäristömikrobiolo-

gian 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 laboratorioille. 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 

runsaussuhdeasteikolla. Tulokseen ei täten voida liittää laskennallista mittausepävarmuusarviota. 

Epävarmuutta tulokseen laboratoriossa aiheuttavat näytteen käsittely ja jakaminen maljoille sekä pe-

säkelaskennan epävarmuus (henkilöiden väliset estimaatit SFS-ENV ISO 13843 standardin mukai-

sesti). Pesäkelaskennan 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 huo-

neilman summapitoisuudelle laboratorion ja menetelmän harhaa on arvioitu vertaamalla tuloksia toisen 

akkreditoidun laboratorion ilmoittamiin tuloksiin samasta tilasta otetuista näytteistä. Keskimääräinen 

mittausepävarmuus 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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4.4 Menetelmäkuvaukset ja viitearvot 

4.4.1 Näytteenotto rakenteista 

Rakenneavauksista mikrobinäytteet otettiin puhdistetuilla työvälineillä. Rakenneavauksien teko vai-

heessa huomioitiin mahdollinen kontaminaatioriski siten, että avauksen viimeistelyn suoritti mahdolli-

suuksien mukaan näytteenottaja. Työvälineet puhdistettiin jokaisen näytteenoton välillä. Näytteenotto 

kohdennettiin mikrobikasvuston kannalta riskialtteimpaan kohtaan. On kuitenkin huomioitava, että mik-

robikasvu rakennusmateriaaleissa ei ole tasaista, jolloin vaurioitunein osa ei välttämättä ole nähtä-

vissä.  

Tarkastuksien aikana mikrobien materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysasetuksessa ja sen sovelta-

misohjeessa esitetyin menetelmin, suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Analyysit tehtiin suoraviljely-

menetelmillä. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty raportin liitteissä 2. 

4.4.2 Kosteusmittaukset 

Kenttätutkimuksissa käytettiin pintakosteuden tunnistinta aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä. 

Pintakosteuden tunnistimen mittapää kohdistettiin suoraan tutkittavan rakenteen pintaan ja laitteistolla 

havaitut arvot luettiin lukulaitteesta. Pintakosteushavainnointi on ainetta rikkomaton menetelmä, missä 

samasta rakenteesta saatuja vertailuarvoja verrataan keskenään tarkoituksena saada poikkeama-alu-

eet esille. Pintakosteuden tunnistimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kos-

teuden lisäksi vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat ja teräkset sekä eri materiaalien koostu-

mukset ja pintamateriaalit.     

Pintakosteuskartoitus tehtiin koko kiinteistön lattioihin. Niille kohdin, missä mittaustuloksissa havaittiin 

kosteuspoikkeamia, tehtiin tuloksien varmistamiseksi viiltokosteusmittauksia. Viiltokosteusmittauk-

sessa mittaus tehtiin asentamalla rakennekosteusmittarin mittapää lattiapinnoitteen alle pinnoitteeseen 

tehdyn viillon kautta. Viilto tiivistettiin ilmatiiviillä massalla ja annettiin tasaantua vähintään 15 minuutin 

ajan, jonka jälkeen tulokset luettiin Vaisalan HMI41 lukulaitteella. Menetelmässä saadaan selville muo-

vimaton ja betonin välisen ilmatilan suhteellinen kosteus. Mittaustuloksia arvioitaessa apuna voidaan 

käyttää seuraavia lähteitä: 

 RT 14-10984 Betonin suhteellinen kosteus

 Hyvät tutkimusmenetelmät muovilattiapäällysteiden vaurioitumisen arvioinnissa (Keinänen H.,

2013).

 Ympäristöopas 2016

 Pinnoitevalmistajien ohjearvoja

Yleisesti ottaen päällystämisen jälkeen kosteuspitoisuuden suoraan lattiapinnoitteen alapuolella ei 

suositella nousevan yli 85 RH-% suhteellista kosteutta (arviointisyvyydellä), mikä tarkoittaa noin 75% 

suhteellista kosteutta heti mattopinnoitteen alapuolella.  

Rakenneavauksista alajuoksupuiden kosteutta mitattiin Gann M18-puuanturilla (piikkimittari). Mittauk-

sia tehtiin alajuoksupuiden yläpinnasta. Mittarilla saadaan puun kosteuspitoisuus painoprosentteina.  

Mikäli kosteus painoprosentteina on 18-25 % suuruusluokkaa, on riskinä homeen kasvaminen, mikäli 

tulokset ovat suuruusluokkaa 25 – 30 % ovat lahovauriot mahdollisia. 

Viiltokosteusmittauskohdilla mittarin annettiin tasaantua noin 15 minuuttia. Sisäilman lämpötilan ja ra-

kenteiden välillä ei ollut merkittävää lämpötilaeroa, joten lämpöoloista johtuen mittauksiin ei tullut mit-

tausepätarkkuutta. Mittalaitteet on kalibroitu valmistajan ohjeiden mukaisesti ja mittaukset tehtiin RT-

ohjekortissa (RT 14-10984) kuvatuilla menetelmillä. Käytetty mittauslaitteisto, työmenetelmät ja olo-

suhteet huomioiden saavutettiin todennäköisesti kokonaismittaustarkkuus ± 3 RH %.  
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4.4.3 Tiiveystarkastelut 

Ulkoseinärakenteen ilmantiiveyttä tutkittiin merkkiainetutkimuksella. Laitteena käytetiin Adixen 9012 

XRS vuodonhakulaitetta. Laitteen kaasuna käytetiin seosta, jossa oli 95 % typpeä ja 5 % vetyä (merk-

kiaineena oli vety). Merkkiainetta laskettiin rakennuksen ulkoseinärakenteeseen rakenneavausten po-

rausrei’istä. Ilman kulkeutumista sisätiloihin tutkittiin merkkiainelaitteella. Paine-ero tutkimusajankoh-

tana ulkoilman ja sisäilman välillä mitattiin Testo 510 paine-eromittarilla. Mainittakoon, että erillistä ra-

kennuksen ulko-ovelle asetettavaa alipaineistuslaitetta ei käytetty, vaan kaikki em. tarkastelut tehtiin 

normaalissa käyttöpaineessa noin (- 5 Pa). Tarkastelu tehtiin pistokoeluontoisesti siten, että rakenne-

liittymien tiiveydestä ja korjaustarpeesta saatiin riittävän tarkka kokonaiskuva. 

4.4.4 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 alempaan paineeseen. Ilmavirtojen mukana voi kulkeutua epä-

puhtauksia, kuten hiukkasia ja mineraalivillakuituja, mikrobiperäisiä epäpuhtauksia, haihtuvia orgaani-

sia yhdisteitä, hajuja sekä radonia. Sisäilman ollessa voimakkaasti alipaineista ulkoilmaan nähden, 

saattaa näihin epätiiveyskohtiin muodostua hallitsemattomia vuotoilmavirtauksia. Tilojen voimakas ali-

paineisuus voi heikentää myös oleskeluviihtyvyyttä lisäämällä vedontunnetta. 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan alipaineisuuden syy tulee selvittää ja ilmanvaihtoa 

mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa, jos alipaineisuus on yli 15 Pa. Jos rakennus on ylipaineinen 

ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa 

tasapainottaa. Hetkellinen, tuuliolosuhteista tai rakennuksen geometriasta aiheutuva ylipaineisuus on 

mahdollista, eikä se vaadi korjaustoimenpiteitä. 

Paine-eromittaukset tehtiin neljässä tilassa. Mittapisteet on esitetty liitteessä 1 ja mittaustulokset (ku-

vaajat) liitteessä 8. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (14 vrk) tilojen sisäilman ja 

ulkoilman välistä paine-eroa. 

4.4.5 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 viiden tilan ilmamäärät. Mitat-

tuja ilmamääriä verrattiin suunnitteluasiakirjojen suunnitteluarvoihin. Tarkastusmittauksien mittauspöy-

täkirja on kokonaisuudessaan liitteessä 9. Suunnitelluista ilmamääristä voidaan poiketa ±20 % huone-

kohtaisesti ja ±10 % järjestelmäkohtaisesti. 
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4.4.6 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 aiheutu-

vaa oireilua. Liian kylmä sisäilma tai merkittävä vetoisuus voivat olla viitteitä ilmavuodoista, huonosti 

tasapainotetusta ilmajaosta tilassa tai johtaa materiaalien vaurioitumisriskiin, jos materiaaleihin kertyy 

tiivistymäkosteutta. 

Asumisterveysasetus (2015) antaa sisäilman lämpötilalle seuraavat toimenpiderajat: palvelutaloissa, 

vanhainkodeissa, lasten päivähoitopaikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa lämmityskaudella 

+20…+26 °C. Lämmityskauden ulkopuolella toimenpiderajat ovat lastenpäivähoitopaikoissa, oppilai-

toksissa ja muissa vastaavissa tiloissa +20…+32 °C.

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 sää-

tömahdollisuus tarkistaa ko. huoneen osalta.  

Mittapisteet on esitetty liitteessä 1 ja mittausten tulokset on esitettynä kuvaajissa liitteessä 8. Mittarit 

asennettiin tiloissa noin kahden metrin korkeudelle. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajak-

solla (14 vrk) tilojen lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. 

4.4.7 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. CO2-pitoisuuden raja-arvoja (Sisäilmastoluokitus 2018) 

Hiilidioksidipitoisuuslisä* [ppm] sisäilmastoluokitukset 

<350 S1 

<550 S2 

<800 S3 
*suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus.

Ilman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin neljässä eri tilassa. Mittaukset tehtiin noin kahden metrin korkeu-

delta ja mittalaitteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Mittauksella haluttiin selvittää, riittääkö tilojen il-

manvaihto käyttäjämääriin nähden. Mittausten tulokset on esitetty kuvaajissa liitteessä 8. Seuranta-

mittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (14 vrk) tilojen hiilidioksidipitoisuutta. 

4.4.8 VOC-materiaalinäytteet (bulk) 

VOC-materiaalinäytteet otettiin sellaisten tilojen lattiamateriaalista, joissa oli koettu sisäilmaongelmia 

ja kemiallista hajua tai oli muuten syytä epäillä vauriota päällysteissä. 

Lattiamateriaaleista otetuista materiaalinäytteistä ei ole asumisterveysasetuksessa asetettu toimenpi-

derajaa. Työterveyslaitos on asettanut osalle materiaaleista viitearvoja asiakas- ja seurantanäytteiden 

bulk-emissiotulosten perusteella (Taulukko 2). Tällä menetelmällä tehdyt näytteet eivät vastaa huoneil-

masta kerättyjä näytteitä, eivätkä materiaalien päästöluokitusta. Materiaalinäytteiden perusteella ei 
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voida tehdä johtopäätöksiä sisäilman laadusta, mutta voidaan kartoittaa VOC-emissioiden päästöläh-

teitä.  

Tarkastuksien aikana otetut VOC materiaalinäytteet käärittiin alumiinifolioon ja suljettiin ilmatiiviiseen 

muovipussiin. Tarkemmat menetelmäkuvaukset ja viitearvot laboratoriotutkimuksista on esitetty rapor-

tin liitteessä 7. 

Taulukko 2. Työterveyslaitoksen viitearvoja materiaalinäytteille. 

Tarkasteltava osatulos 

Materiaalikohtaiset viitearvot 

PVC, pehmitin 

DEPH (vanhat 

mattopäällysteet) 

PVC, pehmitin DINCH, 

DINP tai DIDP (uudem-

mat päällysteet) 

Linoleum Tasoitteet, betoni 

TVOC*) 200 μg/m3g 500 μg/m3g 650 μg/m3g 50 μg/m3g 

2-etyyli-1heksanoli**) 70 μg/m3g 50 μg/m3g - 40 μg/m3g 

C9 alkoholit*) - 320 μg/m3g - - 

Propaanihappo**) - - 100 μg/m3g - 

*) Tolueenin vasteella ilmoitettuna, **) omalla vasteella ilmoitettuna 

4.4.9 VOC-näytteet sisäilmasta 

Sisäilman VOC-näytteiden avulla tarkistettiin kemiallisten yhdisteiden pitoisuus sisäilmassa ja esiin-

tyykö sisäilmassa haitalliseksi luokiteltuja tai materiaalien hajoamiseen viittaavia yhdisteitä. Ilmanäyt-

teet otettiin yhdistelmäkeräinputkiin normaaliolosuhteissa. Ilmanäytteet on otettu oleskeluvyöhykkeeltä 

tilan tai huoneen keskialueelta, noin metrin korkeudesta. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty 

liitteenä 4 olevassa analyysivastauksessa. 

Taulukko 3. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat huoneilmassa (STM:n asetus 545/2015). 

Yhdiste Toimenpideraja tolueenivasteella määritettynä 

TVOC 400 μg/m3 

Yksittäinen yhdiste 50 μg/m3 

TXIB 10 μg/m3 

2-etyyli-1-heksanoli 10 μg/m3 

Naftaleeni 10 μg/m3 (hajua ei saa esiintyä) 

Styreeni 40 μg/m3 

4.4.10 Kuituteippinäytteet 

Kuitunäytteiden avulla tutkittiin, esiintyykö sisäilmassa poikkeavia määrää kuituja, jotka voivat aiheut-

taa käyttäjille mm. lisääntyneitä ylähengitysteiden, ihon ja silmien ärsytysoireita sekä äänenkäytön on-

gelmia. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olo-

suhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden viikon 

aikana pinnoille laskeutuneen pölyn teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja on 0,2 kpl/cm². 

Pinnoille laskeutuneiden teollisten mineraalikuitujen määrää ja laatua tutkitaan geeliteippimenetel-

mänä. Teippinäytteet otetaan paikoista, jotka kuuluvat säännöllisen siivouksen piiriin. Teippinäytteet 

kerättiin 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-

kertaista suurennosta. Näytteistä laskettiin yli 20 mikrometrin pituiset teolliset mineraalikuidut koko tei-

pin (14 cm²) pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan mineraalikuituja kpl/cm². Näytteiden sisältämän muun pöly-

materiaalin ja orgaanisten kuitujen määrää on arvioitu asteikolla niukka, kohtalainen, runsas tai erittäin 

runsas. 
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Yleisimpiä toimenpiteitä kuitukertymän pienentämiseksi ovat kuitulähteiden selvittäminen ja poistami-

nen, 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 työympäristöselvityk-

sissä on toimistorakennuksien tuloilmakanavien keskimääräiseksi kuitupitoisuudeksi määritetty 10-30 

kuitua/cm2. 

Kohteesta otettiin neljä kappaletta 14 vuorokauden kuitulaskeumanäytteitä tilat on esitetty liitteessä 1. 

Laboratorioanalyysit tehtiin Kiwalab laboratoriossa Oulussa. Tarkemmat menetelmäkuvaukset labora-

toriotutkimuksista on esitetty raportin liitteissä 5. 

5 Rakenneteknisen tutkimuksen tulokset 

5.1 Alapohjat 

5.1.1 Suunnitelmien mukainen rakenne 

Alapohjarakenne suunnitelmien mukaan: 

Kuva 2. Rakenneleikkaus suunnitelmien mukaan 

 Pintavalu/lattiatasoite 30 mm

 Betonilaatta 150 mm

 Eriste 100 mm

5.1.2 Havainnot ja mittaustulokset 

 Lattiapäällysteenä on muovimatto, joka oli pääosin hyvässä kunnossa. Päällysteitä on uusittu vain

osittain useasta eri tilasta.

 Rakenteiden kunto hyvä.

 Huoneessa 151 havaittiin kemikaalimaista hajua.

 Rakenneavauksista havaittiin voimakasta ilmavirtausta sisäilmaan.

 Alapohjarakenteissa havaittiin paikoin kohonneita pintakosteusarvoja mm. pilarien ja kantavien vä-

liseinien läheisyydessä.

 Rakenneavaukset tehtiin poraamalla. Tarkemmat rakenneavauskohdat on merkitty liitteenä 1 ole-

vaan pohjakuvaan.
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Kuva 3. Kuivien ja kosteiden tilojen lattiapäällysteenä 

on muovimatto. 

Kuva 4. Lattiapäällysteitä on uusittu useista eri kohdista vain 

osittain. 

Kuva 5. Muovimatto uusittu märkäeteisen lattiakaivon 

ympäriltä. . 

Kuva 6. Lattiapäällysteiden saumoissa havaittiin paikoin 

puutteita.  
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AP1 Pilariliittymä, 156 Käytävä 

Havainnot 

 Suunnitelmien mukaan lattiassa olisi 30 mm pintavalu. Pintavalua ei avauksesta havaittu.

Kuva 7. Rakenneleikkaus huoneen 156 kohdalta. 

 Muovimatto + liima

 Betonilaatta 200 mm

 EPS-levy 100 mm

 Ilmarako

 Höyryn-/Ilmansulkumuovi

 Sora

AP2 135 Ryhmähuone 

Havainnot 

 Suunnitelmien mukaan lattiassa olisi 30 mm pintavalu. Pintavalua ei avauksesta havaittu.

Kuva 8. Rakenneleikkaus huoneen 135 kohdalta. 

 Muovimatto + liima

 Betonilaatta 200 mm

 EPS-levy 100 mm

 Ilmarako

 Muovi

 Sora
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AP3 178 Leikkikeittiö 

Havainnot 

 Suunnitelmien mukaan lattiassa olisi 30 mm pintavalu. Pintavalua ei avauksesta havaittu.

 Höyryn-/Ilmansulkumuovia eikä ilmarakoa havaittu tässä avauksessa.

Kuva 9. Rakenneleikkaus huoneen 178 kohdalta. 

 Muovimatto + liima

 Betonilaatta 200 mm

 EPS-levy 100 mm

 Sora

AP3 194 Ryhmähuone 

Havainnot 

 Suunnitelmien mukaan lattiassa olisi 30 mm pintavalu. Pintavalua ei avauksesta havaittu.

Kuva 10. Rakenneleikkaus huoneen 194 kohdalta. 

 Muovimatto + liima

 Betonilaatta 150 mm

 EPS-levy 100 mm

 Höyryn-/Ilmansulkumuovi

 Sora
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AP3 200 Vauvala 

Havainnot 

 Suunnitelmien mukaan lattiassa olisi 30 mm pintavalu. Pintavalua ei avauksesta havaittu.

Kuva 11. Rakenneleikkaus huoneen 200 kohdalta. 

 Muovimatto + liima

 Tasoite 2 mm

 Betonilaatta 150 mm

 EPS-levy 120 mm

 Höyryn-/ilmansulkumuovi

 Sora

Materiaalinäytteiden VOC-analyysit 

Alapohjan lattiamatoista otettiin kaksi VOC-materiaalinäytettä Ryhmähuoneen 151 vanhasta ja uu-

desta muovimatosta. Näytteenottokohdat on merkitty tämän raportin liitteenä 1 olevaan pohjapiirustuk-

seen. Taulukossa 4 on esitetty VOC-analyysien tulokset 2-etyyli-1-heksanolipitoisuuksien ja haihtuvien 

orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuksien (TVOC) osalta. Analyysitulokset ovat kokonaisuudes-

saan liitteessä 7. 

Taulukko 4. Materiaalinäytteiden VOC-analyysien tulokset. 

Näyte Tutkittava materiaali ja näyt-

teenottopaikka 

2-Etyyli-1-Hek-

sanoli 

TVOC 

VOC-bulk 1 Huone 151, muovimatto, uusi 54 190 

VOC-bulk 2 Huone 151, muovimatto, vanha 71 150 

Molempien muovimattojen 2-etyyli-1-heksanolipitoisuus ylittää hieman Työterveyslaitoksen vertailuai-

neistoon pohjautuvan bulk-emissioiden testausmenetelmän viitearvon 50 μg/m3g (uudemmat päällys-

teet ja 70µg/m3g (vanhat mattopäällysteet) (taulukko 2). Vaikka viitearvot 2-Etyyli-1-Heksanolin osalta 

hieman ylittyy, niin ei voida tulkita analyysin perusteella, että lattiapinnoitteissa olisi käynnissä ha-

joamisprosessi. Alapohjan betonilaatassa ei ollut normaalista poikkeavaa kosteutta, mikä olisi aiheut-

tanut betonin alkaalisestakosteudesta johtuvan lattiapäällysteen ja liima-aineksen hajoamisprosessin. 

Tässä selvityksessä ei ole selvitetty, mikä aiheuttaa lattiapinnoitteen pehmittimenä olevan 2-Etyyli-1-

Heksanolin viitearvot ylittävän pitoisuuden esiintymisen materiaaliemissiossa. 
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Materiaalinäytteiden asbestianalyysit 

Varaston 178 muovimaton juuttipohjasta ja sen liimasta otettiin asbestinäyte. Näytteenottokohta on 

merkitty tämän raportin liitteenä 1 oleviin pohjapiirustuksiin. Taulukossa 5 on esitetty asbestianalyysin 

tulokset. Analyysitulokset ovat kokonaisuudessaan liitteessä 10.  

Taulukko 5. Alapohjasta otettujen asbestinäytteiden analyysi. 

Näyte Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka Tulos 

2 
Vaalea liima, juuttikangaspohjaisen maton pohjaosan jäämiä, tasoitteet, 

Varasto 178 

(VM) Ei sisällä asbestia. 

Tutkittu näyte ei sisältänyt asbestia. 

Kosteusmittaukset 

Maanvaraisiin alapohjiin tehtiin viiltokosteusmittauksia kohtiin, joissa havaittiin poikkeavia pintakosteus-

lukemia. Poikkeavia pintakosteuslukemia (95-100) havaittiin mm. pilarien ja kantavien väliseinien lähei-

syydessä. Viiltomittausten tulokset on esitetty taulukossa 6 ja niiden havainnot alla olevissa kuvissa. 

Mittauspisteiden sijainnit on merkitty tämän raportin liitteenä 1 oleviin pohjapiirustuksiin. 

Taulukko 6. Alapohjarakenteiden 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, 

181 Aula 

Alapohja 20,4 78,1 13,87 Hieman kohonnut 

Sisäilma 21,1 15,5 2,90 - 

VM2, 

Materiaaliva-

rasto 178 

Alapohja 19,8 78,6 13,48 Hieman kohonnut 

Sisäilma 20,1 15,7 2,73 - 

VM3, 

Ryhmä-

huone151 

Alapohja 21,4 54,8 10,34 Normaali 

Sisäilma 21,8 16,8 3,08 - 

Kuva 12. Viiltomittauksissa viillon kohta tiivistettiin 

vesihöyrytiiviillä kitillä mittapään ala- ja yläpuolelta. 

Mittapään annettiin tasaantua 15-20 minuuttia ennen 

tuloksien lukemista. Kuvassa viiltokosteusmittaus 

VM1, aulatilan 181 käytävällä. 

Kuva 13. Materiaalivaraston 178 ovensuussa (kanta-

van seinän vieressä) havaittiin kosteuspoikkeamaa 

pintakosteusmittauksissa (VM2).  
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Kuva 14. Ryhmätilassa 151 havaittiin 

kemikaalimainen haju, joten tilaan tehtiin viiltomittaus 

VM3 vanhan ja uuden muovimaton rajakohtaan.  

Kuva 15. Ryhmätilan 151 vanhasta ja uudesta 

muovimatosta otettiin VOC-materiaalinäytteet, koska 

tilassa havaittiin kemikaalimaista hajua.  

Merkkiainekokeet ja tiiveystarkastelu 

Alapohjarakenteisiin tehtiin rakenneilmavuototutkimus pistokoeluonteisesti. Merkkiainetta laskettiin ra-

kenneavauskohdista alapohjan täyttökerrokseen. Ilmavuototutkimus tehtiin rakennuksen normaalissa 

käyttöpaineessa (noin - 5 Pa). Tyypillisimmät epätiiveyskohdat on esitetty valokuvissa 16-19. 

Kuva 16. Pistemäisiä alapohjan ilmavuotokohtia ha-

vaittiin mattopäällysteiden ja seinän liittymäkohdissa 

(Ryhmähuone 135).   

Kuva 17. Mattopäällysteen ja pilarin liitoksessa 

nurkka-alueilla havaittiin rakenneilmavuotoa (Käytävä 

156). 
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Kuva 18. Pistemäisiä ilmavuotokohtia havaittiin läm-

mityspattereiden kiinnikkeiden kohdalla, kun kaasua 

laskettiin alapohjaan, kyseiset vuodot ovat tyypillisiä, 

eikä niiden osalta ole tarvetta jatkotoimenpiteille 

(Ryhmähuone 200).   

Kuva 19. Alapohjalaatan ja seinän liitoksessa havait-

tiin ilmavuotoa, kun muovimattopäällyste oli poistettu. 

(Ryhmähuone 194). 

5.1.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Alapohjarakenteena on betonilaatta, jonka lämmöneristeenä on käytetty EPS-levyä. Eristeen alapuo-

lella on höyrynsulkumuovi, jonka alla oli soratäyttö. Eristekerroksen alla oleva muovikalvo ehkäisee 

maassa olevan kosteuden nousun. Rakenne on kosteusteknisesti hyvin toimiva niillä kohdilla, joissa 

muovikalvo on asennettu. Pilarien ja kantavien seinien anturoiden alle ei ole asennettu muovikalvoa, 

joka oli havaittavissa pintakosteuden mittauksissa kyseisten rakenteiden kohdilla kosteus-

poikkeamina.   

Alapohjarakenteessa havaittiin kosteuspoikkeama-alueita pintakosteusmittauksissa pilarien ja kanta-

vien väliseinien läheisyydessä. Myös muovimattopäällysteen alta mitatuissa viiltokosteusmittauksissa 

kosteuspitoisuus oli kohonnut. Pilarien ja kantavien väliseinien läheisyydessä kosteus nousee kapil-

laarisesti anturan kautta alapohjalaattaan ja voi näin aiheuttaa vauriomekanismin muodostumisen 

muoviseen lattiapinnoitteeseen.   

Huoneesta 151 otettujen muovimattopäällysteiden VOC-materiaalinäytteiden tulokset viittaavat sii-

hen, että muovimatoissa tai niiden liimoissa tapahtuu jostakin syystä hajoamiseen liittyvien yhdistei-

den muodostumista. Näytteiden 2-Etyyli-1-Heksanolin pitoisuudet ylittivät niukasti Työterveyslaitok-

sen laatiman viitearvon. Kyseinen yhdiste on lattiapäällysteen pehmittimessä oleva yhdiste, joka 

yleensä reagoi kostuneen betonin alkalisuuteen. Näytteidenottokohdissa alapohjassa ei kuitenkaan 

ollut normaalista poikkeavaa kosteutta (näytettä ei siis otettu kantavien seinien eikä pilareiden lähei-

syydestä jossa kapillaarista kosteutta esiintyi, vaan näyte otettiin huoneesta, jossa huonetta käyttävä 

henkilö on saanut oireita. Tässä selvityksessä käytetyillä menetelmillä ei näin ollen saatu selville, 

mikä aiheuttaa edellä mainitun yhdisteen esiintymisen. Joissakin tapauksissa muovisen lattiapinnoit-

teen vääränlainen hoito (väärä lattiavaha tai väärä lattiavahan poistoaine) on aiheuttanut pinnoittee-

seen hajoamismekanismin käynnistymisen. Edellä esitettyä olettamaa ei kutenkaan voida pitää eh-

dottomana ratkaisuna hajoamisprosessiin käynnistymiselle. Sisäilmasta otetuissa VOC-ilmanäyt-

teissä (sivu 43) ei kuitenkaan havaittu toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia kemiallisia yhdisteitä.  
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Ilmavuototutkimuksissa ei havaittu merkittäviä rakenneilmavuotoja alapohjalaatan ja seinien liittymä-

kohdista. Lattioiden muovimattopäällysteet on nostettu ja liimattu seinille, mikä estää liitoskohtien il-

mavuodot.  

Alapohjarakenteissa ei esiintynyt asbestia tai haitta-ainepitoisia materiaaleja, joiden pitoisuudet olisi-

vat ylittäneet ohjearvot.  

Mikäli tiloja saneerataan tai muovimattopäällysteet vaihdetaan, suositellaan samalla alapohjan ja sei-

nien rakenneliittymien tiivistämistä. Kantavien rakenteiden läheisyydessä olevat muovimattopäällys-

teet suositellaan vaihtamaan hyvin vesihöyryä läpäiseviksi pinnoitteiksi.   

5.2 Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet 

5.2.1 Suunnitelmien mukainen rakenne 

Suunnitelmien mukaan rakennuksessa on alla oleva ulkoseinärakenne: 

Kuva 20. Suunnitelmien mukainen ulkoseinän rakenne. 

 Betoninen ulkokuori

 Eriste

 Betoninen sisäkuori

 Rakennepaksuus yhteensä 330 mm
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5.2.2 Havainnot ja mittaustulokset 

 Ulkoseinät ovat pesubetonipintaisia sandwich-elementtejä.  

 Elementtisaumoja on paikoitellen uusittu. Saumoissa ei havaittu merkittäviä puutteita.  

 Rakenteiden kunto on hyvä.  

 Ryhmähuoneen 200 ulkoseinänurkka on käyttäjien mukaan kylmä talvella. 

 

Kuva 21. Ulkoseinät ovat sandwich-elementtejä.    

 

Kuva 22. Ulkoseinien elementtien ja sokkelien sau-

moissa ei havaittu merkittäviä puutteita. Saumoja on 

osittain uusittu.   

 

Kuva 23. Ryhmähuoneen 200 ulkoseinänurkka on 

kylmä talvella.   

 

Kuva 24. Ryhmähuoneen ulkoseinän nurkalla maan-

pinta ulottuu ulkoseinäelementin alareunaan asti, mikä 

aiheuttaa kosteusrasitusta seinärakenteelle ja sen 

eristemateriaalille.  
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US1 135 Ryhmähuone, US6 200 Vauvala ja US7 137 Pienryhmähuone 

Havainnot 

 Rakenneavaus suoritettiin sisäpuolelta poraamalla 

 

Kuva 25. Rakenneleikkaus huoneiden 135, 137 ja 

200 kohdalta 

 

 Maali + tasoite 

 Betoni 150 mm 

 Mineraalivilla 130 mm 

 Betoninen ulkokuori 

US2 ja US8 sokkeli  

Havainnot 

 Rakenne vastasi suunnitelmia. Sokkelin lämmöneristeenä on EPS-levy.  

 Rakenteiden kunto on hyvä.  

 Rakenneavaukset tehtiin ulkopuolelta. 

  

 

Kuva 26. Suunnitelmien mukainen sokkelirakenne.  

 

 Betoninen ulkokuori 80 mm 

 EPS-levy 50 mm 

 Betoninen sisäkuori 
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US3 194 Ryhmähuone 

Havainnot 

 Rakenneavaus suoritettiin sisäpuolelta poraamalla 

 

Kuva 27. Rakenneleikkaus huoneen 194 kohdalta.  

 

 Maali + tasoite 

 Betoni 140 mm 

 Mineraalivilla 120 mm 

 Betoninen ulkokuori 

US4 ikkuna 194 Ryhmähuone ja US5 ikkuna 154 Toimisto 

Havainnot 

 Ikkunat ovat alkuperäisiä puurunkoisia ikkunoita, joissa on kaksi lämpöelementtiä.  

 Ikkunat olivat pääosin hyvässä kunnossa.  

 Ikkunoiden ja ulkoseinien liitos on eristetty mineraalivillalla. 

 Ikkunoiden tuuletusikkunoiden kahvat ovat hankalasti suljettavia. 

Ikkunan ja seinän liitoksen rakenne:  

 Ikkunalista 

 Mineraalivillatilke 120 mm 

 Ulkokuori  

 

 

Kuva 28. Ikkunat ovat neliaukkoisia puualumiini-ikku-

noita.   

 

Kuva 29. Ikkunat olivat pääosin hyvässä kunnossa. 
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Kuva 30. Ikkunoissa on hankalasti suljettavat kahvat.  

 

Kuva 31. Ikkunan ja seinän liitos on tiivistetty mineraa-

livillalla.  

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit 

Taulukko 7. Ulkoseinärakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tulokset. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

MN1 Mineraalivilla  Ulkoseinän läm-
möneriste, US1 

Huone 135 Ei viitettä vauriosta. 

MN3 Mineraalivilla Ulkoseinän läm-
möneriste, US7 

Huone 137 Ei viitettä vauriosta. 

MN6 Mineraalivilla Ulkoseinän läm-
möneriste, US3 

Huone 194 Ei viitettä vauriosta. 

MN8 Mineraalivilla Ikkunan tiivistysvilla, 
US4 

Huone 194 Ei viitettä vauriosta 

MN9 Mineraalivilla Ikkunan tiivistysvilla, 
US5 

Huone 154* Ei viitettä vauriosta 

MN10 Mineraalivilla Ulkoseinän läm-
möneriste, US6 

Huone 200 Ei viitettä vauriosta 

* MN9-näyte on merkitty analyysivastaukseen virheellisesti huoneeksi 155 

Ulkoseinien materiaalinäytteissä ei havaittu viitteittä mikrobivaurioista.  
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Merkkiainekokeet ja tiiveystarkastelu 

Ulkoseinärakenteisiin tehtiin rakenneilmavuototutkimus pistokoeluonteisesti. Merkkiainetta laskettiin 

rakenneavauskohdista ulkoseinän eristekerrokseen. Ilmavuototutkimus tehtiin rakennuksen normaa-

lissa käyttöpaineessa (noin - 5 Pa). Tyypillisimmät epätiiveyskohdat on esitetty valokuvissa 32-33. 

 

Kuva 32. Ilmavuotokohtia havaittiin ikkunaliittymissä 

(Ryhmähuone 200).   

 

Kuva 33. Ikkunapenkin ja ikkunan liitoskohdasta ha-

vaittiin vähäistä ilmavuotoa (Ryhmähuone 135). 

5.2.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Ulkoseinät ovat pesubetonipintaisia sandwich-elementtejä. Seinien mineraalivillaeristeissä ei havaittu 

mikrobivauroita. Elementtien ja sokkelien saumat ovat pääosin hyvässä kunnossa. 

Ryhmähuoneen 200 ulkoseinänurkka on osittain maan alla, joten ulkoseinien mineraalivillaeristeeseen 

voi imeytyä pinta- ja sadevesiä, mikä voi aiheuttaa eristeisiin mikrobivaurioita. Lisäksi eriste voi kostu-

neena jäätyä, jolloin sen lämmöneristyskyky talviolosuhteissa heikkenee oleellisesti. Eristetilan kos-

teutta ei mitattu, koska elementin sisäkuori oli niin paksu, ettei kosteusanturimme olisi yltänyt riittävän 

syvälle eristekerrokseen. Ulkopuolelta kosteudenmittausta ei voitu tehdä, koska ulkona oli talviolo-

suhde. Huoneen ulkoseinänurkan maanpintaa suositellaan muotoilemaan uudelleen. Rakennuksen 

sivulla menee kevyenliikenteen väylä, joten muotoilu tulee olemaan haasteellinen.   

Vaikka rakenneilmavuodot olivat tutkimusajankohtana vähäisiä, on suositeltavaa tiivistää rakenneliitty-

mät, kuten ulkoseinien ja ikkunoiden liittymät. Myös elementtien saumojen tiivistemassat olisi järkevää 

uusia. Näillä edellä mainituilla toimenpiteillä ei ole välitöntä kiirettä, vaan kyseiset toimenpiteet voidaan 

tehdä seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. 

  



SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 5.6.2020 

Lausteen päiväkoti 29 (46) 

WO-00790011 

 

 

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 

5.3 Väliseinät 

VS1 178 Varasto 

Havainnot 

 Varastossa on rakenneavauksen kohdalla ollut piirustusten mukaan aikaisemmin vesipiste ja 

seinän toisella puolella kosteatila.  

 Rakenneavauksesta ei havaittu poikkeavaa hajua eikä vaurioita. 

 Väliseinän mineraalivillasta ja alaohjauspuusta otettiin mikrobimateriaalinäyte. 

 Alajuoksupuun kosteus mitattiin puunkosteuden mittauspiikillä, kyseisessä alajuoksupuussa ei 

ollut normaalista poikkeavaa kosteutta. 

 

 

Kuva 34. Rakenneleikkaus väliseinästä. 

 

 

 Kipsilevy 13 mm 

 Runko 95 mm 

 Mineraalivilla 100 mm 

 Kipsilevy 13 mm 

 

Kuva 35. Rakenneavauksen kohta seinässä. 

Varastossa on piirustusten mukaan ollut aiemmin 

vesipisteitä. Muovimatto on vaihdettu vesipisteiden 

kohdalta. 

 

Kuva 36. Alajuoksupuussa ei havaittu vaurioita eikä 

puunkosteuspiikillä mitattuna normaalista poikkeavaa 

kosteutta. 
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Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit 

Taulukko 8. Väliseinärakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tulokset. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

MN4 Puu Väliseinä, alajuoksu-
puu, VS1 

Huone 178 Viite vauriosta. 

MN5 Mineraalivilla Väliseinä, äänieriste, 
VS1 

Huone 178 Heikko viite vau-
riosta. 

 

Varaston 178 väliseinän eristevillassa ja seinän alajuoksupuussa havaittiin viitteitä mikrobivaurioista.  

5.3.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Varaston 178 väliseinän eristevillassa ja seinän alajuoksupuussa havaittiin viitteitä mikrobivaurioista. 

Rakenneavauksessa ei havaittu mikrobiperäistä hajua ja alajuoksupuun kosteus oli puupiikillä mitat-

tuna normaali. Tilassa on piirustusten mukaan ollut rakenneavauksen kohdalla aikaisemmin vesipiste 

ja seinän toisella puolella kostea tila. Alajuoksupuu ja väliseinän mineraalivilla on todennäköisesti vau-

rioitunut tilan aiemmasta käytöstä johtuen. 

Suosittelemme kyseisen varaston väliseinärakenteen uusimista. Entiset rakenteet poistetaan runkora-

kenteen ja eristekerroksen osalta.   

5.4 Yläpohja ja vesikatto 

Yläpohjarakenteen kantavana rakenteena on Nilcon-laatasto, jonka sisällä on lämmöneristekerros. 

Eristekerroksen päällä on betoninen kansilaatta. Yläpohja on alun perin ollut rakennuksen keskelle 

kaatava bitumikermillä päällystetty tasakatto, josta vedet ovat ohjautuneet kattokaivojen kautta sade-

veden poistoviemäriin. Vuonna 2002 kattomuoto on muutettu harjakatoksi. Bitumikermi on poistettu ja 

Nilcon-laataston päällä on asennettu puhallusvillaa lisälämmöneristeeksi. Kattopinnoitteena on kone-

saumattupeltikate. 

  

Kuva 37. Alkuperäinen yläpohjarakenne räystään kohdalta.  
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Rakenneavaus YP1 ja YP2, eteinen 015 ja ryhmätila 135 

Havainnot 

 Yläpohjarakenteena on Nilcon-laatta ja sen päällä oleva puuristikkoinen harjakatto. Vesikat-

teena on konesaumattu peltikate.  

 Rakenneavaukset tehtiin sisäpuolelta poraamalla. 

 Rakenneavauksista otettiin yläpohjan eristeistä mikrobianalyysiin kaksi materiaalinäytettä 

 Yläpohjatilassa ei havaittu vuotojälkiä.  

 Vanha sisäänpäin kallistuva tasakattorakenne on muutettu harjakatoksi. Korjauksen yhteydessä 

Nilcon-laattojen ulkopuolella vesikatteena toiminut bitumikermi on purettu pois. Samalla on li-

sätty laatan päälle 400 mm puhallusvillaa. 

 Kuvassa 41 on palokatko, jonka läpi menee ilmastointikanava. Kanavan ja palokatkon liittymä 

ei ollut tiivis. 

  

 

Kuva 38. Yläpohjarakenteena on Nilcon-laatta, joka 

on päällystetty sisätiloissa alapuolelta akustolevyillä.  

 

Kuva 39. Kuva korotetutun katon räystäsrakenteesta. 

 

 

Kuva 40. Konesaumattu peltikate on hyvässä kun-

nossa.. 

 

Kuva 41. Kattoluukut ovat hieman matalia, puurunkoi-

set luukut ovat vaurioituneet. 
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Kuva 42. Ylätilassa ei havaittu vaurioita. 

 

Kuva 43. Yläpohjassa on puhallusvillaa 400 mm, sekä 

asianmukaiset kulkusillat.  

 

Kuva 44. Vanha bitumikermi on poistettu ja puhallus-

villan alla on näkyvissä yläpohjan Nilcon-laatan beto-

ninen kansilaatta.   

 

Kuva 45. Yläpohjan osastoinnin läpivienti ei ole tiivis. 

Kaikki yläpohjassa olevat palokatkoissa olevat läpi-

viennit pitää tarkastaa ja tarvittaessa tiivistää palomas-

salla. 

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit 

Taulukko 9. Yläpohjarakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tulokset. 

Näyte Materiaali Rakennusosa Tila Tuloksen tulkinta 

MN2 Mineraalivilla Yäpohjan lämmöneriste, YP1 Huone 135 Ei viitettä vauriosta. 

MN7 Mineraalivilla Yläpohjan lämmöneriste, YP2 Huone 194 Ei viitettä vauriosta.  

 

Yläpohjan materiaalinäytteissä ei havaittu viitteittä mikrobivaurioista.  
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5.4.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Ei toimenpide-ehdotuksia.  

5.5 Piha-alueet, ulkopuolinen vedenpoisto  

Rakennuksen ulkopuolinen vedenpoisto on hoidettu sadevesiviemäröinnillä ja maankallistuksilla. Sala-

ojientarkastuskaivoja ei havaittu.  

 

Kuva 46. Sadevedet ohjataan rakennuksesta poispäin 

maankallistuksilla. 

 

Kuva 47. Sokkeli on paikoin todella matala. Sokkelissa 

on näkyvissä kosteuden noususta aiheutunutta 

kalkkihärmää.  

 

Kuva 48. Kattovedet on ohjattu syöksytorvien avulla 

sadevesikaivoihin.   

 

Kuva 49. Seinä on tummunut paikoittain roiske 

vesisistä.  
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Kuva 50. Maanpinta on ulkoseinän alareunan tasolla 

(Huoneen 200 kulma). Pinta- ja sadevesistä voi 

aiheutua kosteusrasitusta ulkoseinään.  

 

Kuva 51. Elementtiensaumauksia on osittain uusittu. 

Saumoissa ei havaittu merkittäviä puutteita.  

5.5.1 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Tutkimusajankohtana piha-alueet olivat kuivat, maanpinnan kallistukset olivat pääsääntöisesti raken-

nuksesta pois päin. Maanpinta oli paikoin liian korkealla ulkoseinän alareunaan nähden, mikä voi ai-

heuttaa kosteusrasitusta ulkoseinärakenteisiin. Tosin nämä alueet olivat kivettyjä tai asfaltoituja, mikä 

vähentää kosteuskuormitusta.  

Suositellaan alentamaan ja muotoilemaan uudelleen maanpinnan tasoa erityisesti huoneen 200 nur-

kassa. Rakennuksen sivulla menee kevyenliikenteenväylä, jonka läheisyys saattaa aiheuttaa maan-

pinnan muotoilulle haastetta.  

Mikäli kohteessa tehdään peruskorjaus, niin on suositeltavaa tehdä rakennukseen myös salaojitukset, 

ellei niitä jo ole tehty. Tutkimusajankohtana emme havainneet salaojien tarkastuskaivoja. Myöskään 

piirustuksissa ei ollut merkintöjä salaojituksista. 

6 Ilmanvaihtojärjestelmien tutkimusten tulokset 

6.1 Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus 

Rakennuksessa on koneellinen tulo- poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ilmanvaihtojärjestelmä on vuodelta 

2002, jolloin rakennuksen alkuperäiset ilmanvaihtokoneet on purettu. Ilmanvaihdon kanavisto on pää-

osin myös vuodelta 2002, mutta osittain on hyödynnetty myös alkuperäistä kanavistoa.  

Keskusilmanvaihtokone TK01 sijaitsee rakennuksen länsipäädyn ilmanvaihtokonehuoneessa, ja sen 

palvelualue kattaa koko rakennuksen keittiötä lukuun ottamatta. Keittiön tuloilmakone sijaitsee alaslas-

ketun katon yläpuolella keittiön viereisen sisäänkäynnin eteisessä. Keittiön poistoilmanvaihdosta vas-

taa vesikatolla sijaitseva erillinen huippuimuri. Lisäksi vesikatolla on WC-tilojen poistoilmanvaihdosta 

vastaavia huippuimureita.  

Ilmanvaihtokoneiden palvelualueet on esitetty alla olevassa pohjapiirustuksessa. Kuvasta on nähtä-

vissä, että osan WC-tiloista poistoilmanvaihdosta vastaavat huippuimurit PF04 ja PF05, ja muut WC:t 

on liitetty keskusilmanvaihtokone TK01:n poistoilmakanavistoon.  
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Kuva 52. Ilmanvaihtokoneiden palvelualueet tutkimusalueella. 

Rakennusta palvelevia ilmanvaihtokoneita ohjataan, valvotaan ja säädetään rakennusautomaatiojär-

jestelmän välityksellä. Tutkimusaikana ilmanvaihto oli normaalikäyttöä vastaavalle tasolle.  

6.2 Ilmanvaihdon käyntiajat 

Koneellisen ilmanvaihdon käyntiaikoja selvitettiin kiinteistönhoitajalta, jolla on käytössään koneiden 

etävalvontanäyttö. Kiinteistössä ei ollut omaa valvomoa, josta ilmanvaihdon toimintaa voisi ohjata ja 

tarkkailla.  

Ilmanvaihto on saatujen tietojen mukaan toiminnassa tilojen käyttöaikojen mukaan, eli ilmanvaihto on 

mitoitusteholla arkipäivisin, ja osateholla yöaikaan ja viikonloppuisin. Keskusilmanvaihtokoneen TK01 

käynti tehostuu arkisin klo 6.00 - 18.00, ja osateholla se on näiden aikojen ulkopuolella. WC-tilojen 

poistoilmanvaihdosta vastaavien huippuimureiden PF02 - PF05 toimintaa ohjataan TK01:n aikataulun 

mukaisesti. Keittiön tuloilmakoneen TK02 tehostettu käyntiaika on arkisin klo 7:00 - 16:00 välisenä ai-

kana, ja se on osateholla näiden aikojen ulkopuolella. Keittiön huippuimuri PF01 toiminta ohjautuu sa-

moin TK02:n kanssa. Lisäksi rakennuksessa on takkaimuri, joka tehostaa monitoimitilan takan vetoa. 

Se voidaan käynnistää erillisellä painikkeella tarpeen mukaisesti. 

6.3 Havainnot ilmanvaihtokoneista 

6.3.1 TK01 

Rakennuksen keskusilmanvaihtokone TK01 on Fläkt Woodsin valmistama ilmanvaihtokone vuodelta 

2002. Koneen poistoilman lämmöntalteenotto on toteutettu pyörivällä lämmönsiirtimellä ja vesikiertoi-

sella lämmityspatterilla. Puhaltimien nopeutta ohjataan taajuusmuuttajilla. Tuloilman suodattimina on 
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F7 -luokan, ja poistoilman suodattimena M6 -luokan pussissuodattimet. Suodattimet vaihdetaan neljä 

kertaa vuodessa. Niiden kuntoa seurataan myös jatkuvalla paine-eromittauksella. 

Ilmanvaihtokonehuoneessa olevien merkintöjen mukaan suodattimet on viimeksi vaihdettu 

31.10.2019, mutta on myös mahdollista, että suodattimet on vaihdettu tämän jälkeenkin. Suodattimet 

eivät tarkastushetkellä olleet merkittävän likaantuneita. Suodattimet olivat tarkistettaessa ehjiä ja nii-

den kiinnitykset ovat tiiviitä. Ilmanvaihtokone oli tarkistettaessa myös muilta sisäosiltaan puhdas, eikä 

sen rakenteissa havaittu merkkejä ohivuodoista.  

TK01 ottaa ulkoilman rakennuksen pohjoisseinällä olevan säleikön kautta. Ulkoilmakammio on viemä-

röity, ja sen viemäri laskee vedet suoraan IV-konehuoneen lattialle. Viemäröinnistä puuttuu myös vesi-

lukko, jolloin on mahdollista, että läpiviennin kautta sekoittuu tuloilmaan IV-konehuoneen ilmaa. 

 

Kuva 53. TK01 on Fläkt Woodsin valmistama 

ilmanvaihtokone vuodelta 2002. 

 

Kuva 54. TK01:n suodattimet vaihdetaan neljä kertaa 

vuodessa. Suodattimet eivät olleet tarkistettaessa 

merkittävästi likaantuneita.  

 

Kuva 55. Puhaltimet ja puhallinkammiot ovat siistit, 

eikä puhaltimien siivekkeihin ole kertynyt likaa. 

 

Kuva 56. Ulkoilmakammion viemäröinnin laskevat IV-

konehuoneen lattialle. Vesilukon puuttuminen 

aiheuttaa mahdollisen ilmavuotoreitin. 
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6.3.2 TK02 

Keittiön tuloilmakone TK02 on Fläkt Woodsin valmistama, ja se on vuodelta 2002. Sen tuloilman läm-

mitys on vesikiertoinen, mutta lämmön talteenottojärjestelmää ei ole. Tuloilman suodattimena on F7 -

luokan pussisuodatin. TK02:n suodattimet vaihdetaan merkintöjen perusteella n. kerran vuodessa. Ko-

neeseen merkitty viimeinen vaihtoajankohta on 19.7.2019. Tuloilman suodatin oli tarkastushetkellä 

hieman likaantunut, mutta merkittäviä likakertymiä ei koneessa havaittu. Suodattimet olivat tarkistetta-

essa ehjiä ja niiden kiinnitykset ovat tiiviitä. Ilmanvaihtokone oli tarkistettaessa myös muilta sisäosil-

taan puhdas, eikä sen rakenteissa havaittu merkkejä ohivuodoista. 

Kuva 57. TK02:n ulkoilmasäleikkö on oven yläpuolella, 

ja kone sijaitsee eteisen katossa. 

Kuva 58. Tuloilman suodattimessa on hieman 

kertynyttä likaa. 

Kuva 59. Puhaltimet ja ja koneen sisäosat olivat 

siistissä kunnossa. 

Kuva 60. Äänenvaimentimessa on pinnoitemateriaali, 

josta ei havaittu kuitulähteitä. 

6.3.3 Poistoilmapuhaltimet 

Vesikatolla sijaitsevien huippuimureiden toiminta tarkastettiin. Huippuimurit olivat toiminnassa, ja 

niissä ei havaittu häiriöääniä tai muita merkkejä vikaantumisesta.  

Huippuimurit ovat vuosilta 2002…2003, mutta PF4 on uusittu myöhemmin ja se on vuodelta 2015. 

Keittiön poistosta vastaava PF01 on Fläkt Oy:n STEF-mallinen huippuimuri, muut ovat Vallox-merkki-

siä. 
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Kuva 61. Vallox -huippuimuri PF04 on uusittu ja se on 

vuodelta 2015. 

Kuva 62. Keittiön poistoilmapuhallin PF01. 

6.4 Tilojen ilmanjako ja ilmamäärät 

Tutkituissa tiloissa on käytössä sekoittava ilmanjakotapa. Tuloilman päätelaitteina käytetään seinään 

asennettuja SVQ -säleikköjä ja RSRP -kattohajottajia. Poistoilman päätelaitteet ovat KSO- ja URH -

venttiileitä. 

Tilojen ilmamäärien suunnitelmienmukaisuutta tarkasteltiin pistokoemittauksin. Mittauspöytäkirja esite-

tään kokonaisuudessaan liitteessä 8. Suunnitelluista ilmamääristä voidaan poiketa ±20 % huonekoh-

taisesti ja ±10 % järjestelmäkohtaisesti mm. mittausepätarkkuudesta johtuvien poikkeamien vuoksi. 

Ilmanvaihtokone TK01 sijaitsee rakennuksen päädyssä, jolloin on mahdollista, että tuloilma lämpenee 

sääolosuhteistakin riippuen kanavissa varsinkin rakennuksen toisessa päädyssä. Tuloilman ollessa 

liian lämmintä, sen sekoittuminen huonetilassa voi olla puutteellista johtuen siitä, että raitis tuloilma ei 

laskeudu tuloilmasäleiköistä oleskeluvyöhykkeelle. Ilmanjakoa voi tutkia tarkemmin esimerkiksi syöttä-

mällä höyryä tuloilman sekaan, jolloin ilman jakautumista voidaan havainnoida huonetilassa tarkem-

min. Mahdollinen haitta ilmenee erityisesti lämpiminä vuodenaikoina, jolloin ullakolla olevat ilmanvaih-

don runkokanavatkin lämpenevät. Tutkimushetkellä vallitsi talvinen sää, ja tämän kaltaisia ongelmia ei 

havaittu. 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (2016) mainitaan, että ulkoilmavirran tulee olla kou-

luissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa oleskelutiloissa käytön aikana vähintään 6 dm3/s henkilöä 

kohden. Tutkittujen lepo- ja pienryhmähuoneiden mitattuja ilmamääriä on verrattu mitoitusohjeen ar-

voihin taulukossa 10.  

Taulukko 10. Ryhmähuoneiden mitatut ilmamäärät suhteessa henkilölukuun 

Tila Mitattu ilmamäärä [l/s] Henkilömäärä mitoituksella 6 l/s /hlö 

133 Ryhmäh./ Ruok./ Askart. 62 10 

142 Ryhmäh./ Ruok./ Askart. 71 11 

182 Ryhmäh./ Lepo/ Liikunta 101 16 

194 Ryhmäh./ Lepo/ Liikunta 86 14 
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6.5 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus 

6.5.1 Aistinvaraiset havainnot iv-järjestelmän puhtaudesta 

Tuloilman päätelaitteiden puhtautta tarkasteltiin Ryhmähuoneissa 133, 142, 182, 194, Monitoimitilassa 

176, Eteisauloissa 129 ja 191, sekä Pienryhmätila 186:ssa.  

Kuva 63. Pölyä tuloilmakanavassa huoneessa 194. Kuva 64. Pölyä poistoilmakanavassa huoneessa 142. 

Kuva 65. Tuloilman päätelaite monitoimitilassa 176. Ei 

merkittäviä pölykertymiä, ja tuloilman päätelaitteessa 

ei ole havaittavissa mineraalivillakuidun lähteitä. 

Kuva 66. Eteisaulan tuloilman tasauslaatikossa ei ollut 

merkittäviä pölykertymiä. 
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6.5.2 Ilmanvaihtojärjestelmän kuitunäytteet 

Mineraalivillakuitujen määrää ilmanvaihtojärjestelmässä tutkittiin neljästä näytteenottopisteestä kuitu-

teippinäytteiden avulla. Näytteenottopisteiden sijainnit on esitetty liitteen 1 pohjakuvissa. Kuituanalyy-

sien tulokset on esitetty Taulukossa 11. 

Taulukko 11. Tuloilmakanaviston kuituanalyysien tulokset. 

Näyte Näytteenottopaikka 

Mineraali-

villakuituja 

[kpl/cm2] 

Muun pölymateriaalin määrä 

Hieno pöly Orgaaniset kuidut Siitepöly 

IV1 194 Ryhmäh, IV-kanava 7,4 Kohtalainen Niukka Sisältää 

IV2 182 Ryhmäh, IV-kanava >100 Runsas Kohtalainen Sisältää 

IV3 142 Ryhmäh, IV-kanava 59,1 Runsas Kohtalainen Sisältää 

IV4 133 Ryhmäh, IV-kanava 19,1 Runsas Kohtalainen 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. 

6.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä on teknisesti toimiva ja tarkoituksenmukainen. Normaalissa rasi-

tusluokassa ilmanvaihtokoneen puhaltimien ja lämmityspattereiden tekninen käyttöikä on 20…25 

vuotta (RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot). Teknisen käyttöiän perus-

teella siis on odotettavaa, että ilmanvaihdon keskuslaitteisiin kohdistuu mahdollisia uusimistarpeita 

seuraavalla 10-vuotisjaksolla. 

Mitatut ilmamäärät vastaavat riittävällä tarkkuudella niiden suunnitteluarvoja, joten ilmamääriä ei ole 

tarpeen säätää.  

Tulo- ja poistoilman kanavistot ovat visuaalisen tarkistuksen perusteella jo likaisia. Kuitunäytteiden pe-

rusteella niissä on mineraalivillakuituja ja runsaasti hienoa pölyä. Kanavistosta tulisi kartoittaa mahdol-

liset mineraalivillakuitua sisältävät äänenvaimentimet, ja ne tulisi uusia tai pinnoittaa, sekä puhdistaa 

kanavisto. Tämän jälkeen tilojen sisäilman kuitupitoisuus tulisi tarkistaa uudelleen näytteenotolla kah-

den viikon pölylaskeumasta. Uudella kuitumittauksella saadaan selville korjausten onnistuminen. Ky-

seinen toimenpide on normaali käytäntö kuitukorjausten jälkeen. 

7 Sisäilman olosuhdemittausten tulokset 

7.1 Paine-ero 

7.1.1 Mittaustulokset 

Rakennuksen ulkovaipan yli vallitsevaa paine-eroa mitattiin neljästä rakennuksen tilasta. Paine-ero-

seurantojen ääri- ja keskiarvot on esitetty Taulukossa 12 ja tarkemmat seurantatulokset liitteessä 9. 

Tuloksissa negatiiviset arvot tarkoittavat sisätilan olevan alipaineinen ulkoilmaan nähden. 
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Taulukko 12. Paine-eroseurantamittausten minimi- maksimi- ja keskiarvot. 

Tila ja palvelualueen tu-

loilmakoneen tunnus 
Minimi (Pa) Maksimi (Pa) 

Keskiarvo (Pa) 

137 Pienryhmähuone -18,0 2,3 -5,6 

153 Ryhmähuone -24,7 2,6 -5,5 

194 Ryhmähuone -11,2 3,9 -3,8 

200 Vauvala -10,5 5,2 -2,9 

 Paine ero pysyttelee pääosin lähellä -5 Pa tasoa. Tiloissa 137 ja 153 on hieman suurempi alipaine 
kuin tiloissa 194 ja 200. 

 Kuvaajissa esiintyy hetkellistä, mahdollisesti sääolosuhteista ja tuulesta johtuvaa, voimakasta 
vaihtelua. 

 Tuloksissa erottuu vuorokautista vaihtelua. Arkipäivisin alipaineisuus on tilojen käyttöaikoina hie-
man pienempi kuin käyttöaikojen ulkopuolella.  

7.1.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 

Paine-ero ei kasvanut seurantajaksolla merkittävän suureksi. Paine-ero pysyy mittausjaksolla lievästi 

alipaineisena, eikä nouse ylipaineiseksi kuin hetkellisissä yksittäisissä mittauksissa. Ilmanvaihdon 

käyttöajoilla ei mittausten mukaan havaita olevan merkittävää vaikutusta rakennuksen painesuhteisiin. 

Tuloksista havaitaan kuitenkin, että arkipäivisin alipaineisuus vähenee lievästi. Tämän syynä voi olla 

esimerkiksi tilojen käyttö, tai kun osastoivien ovien kautta kuljetaan, jolloin paine-erot voivat tasaantua 

rakennuksen sisällä. 

7.2 Sisäilman lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus 

7.2.1 Mittaustulokset 

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuspitoisuuden ääri- ja keskiarvot on 

esitetty Taulukossa 13 ja tarkemmat seurantatulokset liitteessä 9. 

Taulukko 13. Olosuhdeseurantamittausten minimi- maksimi- ja keskiarvot. 

Tila 

Lämpötila (°C) 
Suhteellinen kosteus (RH 

%) 

CO2 (ppm) 

Minimi 
Mak-

simi 

Kes-

kiarvo 
Minimi 

Mak-

simi 

Kes-

kiarvo 
Maksimi 

Kes-

kiarvo 

153 Ryhmähuone 21,6 23,4 22,3 16,1 29,7 22,9 648 417 

194 Ryhmähuone 20,3 22,7 21,2 16,5 32,0 24,1 588 401 

200 Vauvala 20,4 23,7 22,1 16,2 31,4 22,7 697 408 

Keittiö 19,9 23,6 20,9 16,5 42,8 25,0 679 404 
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7.2.2 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.

Suhteellinen kosteus 

Sisäilman suhteellisen kosteuden arvot vaihtelivat välillä 16,1 % ... 42,8 %. Korkeimmat suhteellisen 

kosteuden mittaukset tehtiin keittiössä ja ne olivat huoneen toiminnan luonteen kannalta normaaleja, 

tosin hetkittäisiä korkeita arvoja esiintyi.  

Ilmanvaihdon kautta huoneisiin tulevan tuloilman suhteellinen kosteus pienenee, kun tuloilmaa lämmi-

tetään. Viileä ulkoilma sisältää lähtökohtaisesti hyvin vähän kosteutta, jolloin tuloilman suhteellinen 

kosteus laskee lämmetessään hyvinkin pieneksi. Sisäilman suhteellinen kosteus laskee lämmityskau-

della hyvin alhaiseksi. Tilojen lämpötilan alentamisella voi osin vaikuttaa huoneilman kosteuteen siten, 

että suhteellinen kosteus kasvaa, kun huoneilma on viileämpää. Varsinkin lämmityskaudella sisäilman 

suhteellinen kosteus laskee, jolloin staattisen sähkön osuus lisääntyy, mikä aiheuttaa hienojakoisen 

pölyn leijumisen lisääntymistä sisäilmassa.     

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. 

Hiilidioksidipitoisuus 

Mittausjaksolla hiilidioksidipitoisuus pysyi alle 700 ppm kaikissa mitatuissa tiloissa. Asumisterveysase-

tuksessa 2015 on maininta, että toimenpideraja ylittyy, jos sisäilman hiilidioksidi pitoisuus on 2100 

mg/m3 (1150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on 

(380…440 ppm).  

Sisätilojen pääasiallinen hiilidioksidin lähde on ihmisten uloshengitysilma. Hiilidioksidipitoisuuden mää-

rään vaikuttavia tekijöitä ovat ilmanvaihdon toiminta sekä tilassa oleskelevien henkilöiden määrä suh-

teessa tilan kokoon. Sisäilman olosuhteet pysyivät mittausjaksolla hyvällä tasolla, eikä toimenpiderajo-

jen ylityksiä tapahtunut.  

Hiilidioksidipitoisuutta arvioitaessa on huomioitava, että poikkeusoloista johtuen mittausjaksolla tiloissa 

paikalla oleva henkilömäärä oli merkittävästi pienempi kuin normaalisti. 
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8 Epäpuhtaus- ja haitta-ainemittausten tulokset 

8.1 Kuituteippinäytteet 

Tiloista otettiin yhteensä 4 geeliteippinäytettä mahdollisten tasopinnoille laskeutuneiden teollisten mi-

neraalivillakuitujen havaitsemiseksi (14 vrk laskeuma-aika). Taulukossa 14 on esitetty kuitututkimuk-

sen tulokset. Tarkemmat tulokset ovat analyysivastauksessa, joka on tämän raportin liitteenä 5. 

Taulukko 14. Kuituanalyysin tulos.  

Näyte Näytteenottopaikka Mineraalivilla-

kuituja kpl/cm2 

Muun pölymateriaalin määrä 

Hieno pöly Orgaaniset kuidut Siitepöly 

1 141 Ryhmähuone 0,2 Niukka Niukka Ei sisällä 

2 153 Ryhmähuone 0,6 Niukka Niukka Ei sisällä 

3 177 Monitoimitila 0,1 Niukka Niukka Ei sisällä 

4 200 Vauvala < 0,1 Niukka Kohtalainen Ei sisällä 

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 mine-

raalivillakuitujen pitoisuudet 0,2 kuitua/cm2 edellyttävät toimenpiteisiin ryhtymistä. Ryhmähuoneen 153 

kuitunäytteen kuitupitoisuus ylitti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Lisäksi 141 Ryhmähuo-

neen kuitupitoisuus oli toimenpiderajalla 0,2 kuitua/cm2. Muiden ryhmähuoneiden kuitupitoisuus oli toi-

menpiderajan alapuolella.  

Tilojen kuitupitoisuus on kohonnut. Tilojen teollisten mineraalikuitujen lähteet tulee kartoittaa kokonai-

suudessaan rakenteiden ja ilmanvaihtojärjestelmien osalta. Havaitut kuitulähteet tulee joko poistaa tai 

kapseloida, jonka jälkeen tilat ja ilmanvaihtokanavat tulee puhdistaa tehostetusti. Siivous tulee ulottaa 

myös niille pinnoille, jotka eivät kuulu normaalin siivouksen piiriin niiden sijainnista tai korkeusase-

masta 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 

tasopinnoilta ja sisäilmasta vaatii tehostettua siivousta pidempään, kun kuitulähteet on poistettu. Yh-

dellä isolla kertasiivouksella ei välttämättä saada kaikkia kuituja poistettua. 

8.2 Sisäilman VOC-analyysi 

VOC-ilmanäytteitä otettiin kahdesta ryhmähuoneesta, joissa havaittiin kemikaalimaista hajua tai joissa 

käyttäjät ovat oireilleet. VOC-näytteet on analysoitu Kiwalab-laboratoriossa Oulussa. Taulukossa 15 

on esitetty sisäilman VOC-analyysin kokonaispitoisuus (TVOC) Tarkemmat yhdistekohtaiset pitoisuu-

det on esitetty analyysivastauksessa, joka on tämän raportin liitteessä 4. 

Taulukko 15. Sisäilman VOC-analyysin tulokset.  

Näyte Tila TVOC (µg/m³) Tulosten tarkastelu 

1. 151 Ryhmähuone  30 

Tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden. 

2. 141 Ryhmähuone  < 10 

Ryhmähuoneiden haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudet (TVOC) huoneilmassa oli-

vat alhaisia, ja ne alittivat Asumisterveysasetuksessa (545/2015) asetetun toimenpiderajan 400 μg/m³. 

Myös yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet olivat matalia, eivätkä ne ylittäneet Asumisterveysasetuksen 

toimenpiderajaa 50 μg/m3 
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8.3 Materiaalinäytteiden asbestianalyysit 

Ryhmähuoneen 133 lämmitysputken eristeestä ja varaston 178 maton liimasta, juuttikangaspohjasta 

ja sen tasoitteesta otettiin asbestinäytteet. Taulukossa 16 on esitetty asbestianalyysien tulokset. Ana-

lyysitulokset ovat kokonaisuudessaan liitteessä 10. 

Taulukko 16. Lämpöputken eristeestä otetun asbestinäytteen analyysin tulokset. 

Näyte Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka Tulos 

1 Eristepaperi, lämpöputken eriste, Ryhmähuone 133 
(VM) Ei sisällä asbestia. 

2 
Vaalea liima, juuttikangaspohjaisen maton pohja-

osan jäämiä, tasoitteet, Varasto 178 

(VM) Ei sisällä asbestia 

Tutkitut näytteet eivät sisältäneet asbestia. 

Materiaalinäytteiden PAH-analyysit 

Alapohjasta otettiin yksi PAH-materiaalinäyte. Taulukossa 17 on esitetty näytteen PAH-yhdisteiden 

kokonaispitoisuudet milligrammoina kiloa kohti (tuorepaino, mg/kg). Materiaalia tulee käsitellä vaaralli-

sena jätteenä, mikäli sen kokonaispitoisuus ylittää raja-arvon 200 mg/kg (Ratu 82-0381). Analyysitu-

lokset ovat kokonaisuudessaan liitteessä 3.  

Taulukko 17. Alapohjan viemärin tarkastusluukun vedeneristeen PAH-analyysin tulos. 

Näyte Tutkittava materiaali ja näyt-

teenottopaikka 

PAH-yhdisteiden kokonais-

pitoisuus (mg/kg) 

Tulosten tulkinta 

PAH1 (näyte 3) 
Pikisively, viemärin tarkastusluu-

kun vedeneriste, Käytävä 156. 
29 Alittaa ohjearvon. 

Viemärin tarkastusluukun bitumisivelystä otetun näytteen PAH-yhdisteiden pitoisuus alitti vaarallisen 

jätteen raja-arvon (200mg/kg).  

9 Altistumisolosuhteiden arviointi 

Altistumisolosuhteiden arvioinnin avulla tarkastellaan rakennuksesta, sen järjestelmistä ja tilojen käy-

töstä sekä toiminnasta peräisin olevien epäpuhtauslähteiden vaikutusta kokonaisvaltaisesti rakennuk-

sen ja sen tilojen altistumisolosuhteisiin. Altistumisolosuhteiden arviointi tehdään Työterveyslaitoksen 

altistumisolosuhteiden arviointimenetelmän avulla (Ohje työpaikoille sisäilmasto-ongelmien selvittämi-

seen, 2017).  

Altistumisolosuhteiden arvioinnin tuloksia voidaan käyttää osana olosuhteiden terveydellisen merkityk-

sen arviointia tilojen käyttäjille esim. työterveyshuolloissa. Altistumisolosuhteiden arvioinnin tulosten 

käyttöä osana terveydellisen merkityksen arviointia työterveyshuolloissa on ohjeistettu julkaisussa 

”Ohje työterveyshuollon toimintaan ja potilasvastaanotolle kun työpaikalla on sisäilmasto-ongelma, 

2017”. 

Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu seuraavien neljän päätekijän tarkasteluun: 

 Rakennusosien mikrobivaurioiden laajuus

 Ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot

 Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun

 Rakennuksesta peräisin olevat sisäilman epäpuhtaudet
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Altistumisolosuhteiden arvioinnissa arvioidaan tavanomaisesta poikkeavaa olosuhdetta neljäportai-

sella asteikolla seuraavasti: 

 Tavanomaisesta poikkeava olosuhde, epätodennäköinen

 Tavanomaisesta poikkeava olosuhde, mahdollinen

 Tavanomaisesta poikkeava olosuhde, todennäköinen

 Tavanomaisesta poikkeava olosuhde, erittäin todennäköinen

9.1 Mikrobivaurioiden laajuus rakenteessa 

Mikrobivaurioita esiintyi ainoastaan huoneen 178 väliseinässä. Muissa otetuissa materiaalinäytteissä 

ei ollut mikrobivaurioita. Tämän tutkimuksen perusteella rakennuksessa ei ole laaja-alaisia mikrobivau-

rioita. Väliseinässä oleva mikrobikasvusto ei todennäköisesti pääse helposti vaikuttamaan sisäilman 

laatuun, koska paine-eron vaihtelut eivät vaikuta siinä määrin väliseinään (väliseinä on keskellä raken-

nusta, joten paine-eroa ei ole kyseisen tilan seinän suhteen muihin tiloihin). 

9.2 Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot 

Merkkiainetutkimus tehtiin kaikkiin ulkovaipan rakenteisiin. Vähäistä ilmavuotoa esiintyi ulkoseinien ja 

ikkunoiden liitoskohdissa. Alapohjan ja ulkoseinien liitoskohdissa niiltä kohdin, joissa lattiapinnoitteena 

oleva muovimatto oli seinälle nostettu, ei esiintynyt rakenneilmavuotoa. Yläpohjasta ei ollut rakenneil-

mavuotoa sisäilmaan. 

Sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot olivat keskimäärin noin - 5 Pa alipaineiset sisäilman osalta ulkoil-

maan nähden. Paine-ero ei kasvanut seurantajaksolla merkittävän suureksi. Rakennuksen paine-erot 

ovat hyvin hallinnassa ympäröiviin tiloihin ja ulkoilmaan nähden. 

9.3 Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun 

Tulo- ja poistoilman kanavistot ovat visuaalisen tarkistuksen perusteella likaisia, ja kuitunäytteiden pe-

rusteella niissä on mineraalivillakuituja ja runsaasti hienoa pölyä. Kanavista saattaa päästä sisäilmaan 

tuloilman mukana kanavissa olevia epäpuhtauksia.  

9.4 Rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet 

Rakennuksessa esiintyi 14 vrk mittauksessa teollisia mineraalivillakuituja ohjearvot ylittäviä tai toimen-

piderajalla olevia pitoisuuksia.  

Tilojen teollisten mineraalikuitujen lähteet tulee kartoittaa kokonaisuudessaan rakenteiden ja ilman-

vaihtojärjestelmien osalta. Havaitut kuitulähteet tulee joko poistaa tai kapseloida, jonka jälkeen tilat ja 

ilmanvaihtokanavat tulee puhdistaa tehostetusti. Siivous tulee ulottaa myös niille pinnoille, jotka eivät 

kuulu normaalin siivouksen piiriin niiden sijainnista tai korkeusasemasta johtuen.  

Huoneen 178 väliseinärakenteessa oleva mikrobikasvusto saattaa aiheuttaa sisäilman mikrobipitoi-

suuden lisääntymisen. 

9.5 Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen todennäköisyys 

Kokonaisuus huomioiden tilojen haitallinen altistumisolosuhde on epätodennäköinen. 

9.6 Toimenpide-ehdotukset 

Rakennuksessa on suositeltavaa ryhtyä toimenpiteisiin altistumisolosuhteiden pienentämiseksi. Ensisi-

jaisena toimenpiteenä on kuitulähteiden poisto tai niiden kapselointikorjaukset (ilmanvaihtokanavien 
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely 
MIK8415 
Kiwalab, 16.4.2020 

Tilaaja: Turun kaupunki 

Yhteyshenkilö: Kati Järvi c/o Jaana Vainio, Kiwa Inspecta 

Kohde: Lausteen päivähoitoyksikkö, Maistraatinpolku, Turku 

Työmääräin: WO-00790011 

Näytteenottajat: Jaana Vainio, Mika Loisa ja Tuomo Laitinen, Kiwa Inspecta 

Näytteenottopäivä: 30.3.2020 

Näytteet vastaanotettu: 1.4.2020 

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 Ulkoseinä Huone 135 Ei viitettä vauriosta 

2 Mineraalivilla Yläpohja Huone 135 Ei viitettä vauriosta 

3 Mineraalivilla Ulkoseinä Huone 137 Ei viitettä vauriosta 

4 Puu Väliseinä, alajuoksupuu Huone 178 Viite vauriosta 

5 Mineraalivilla Väliseinä Huone 178 Heikko viite vauriosta 

6 Mineraalivilla Ulkoseinä Huone 194 Ei viitettä vauriosta 

7 Mineraalivilla Yläpohja Huone 194 Ei viitettä vauriosta 

LIITE 2
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely 
MIK8415 
Kiwalab, 16.4.2020 

8 Mineraalivilla Ikkunaliittymä Huone 194 Ei viitettä vauriosta 

9 Mineraalivilla Ikkunaliittymä Huone 155 Ei viitettä vauriosta 

10 Mineraalivilla Ulkoseinä Huone 200 Ei viitettä 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  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

2 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

3 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

4 Yhteensä  +++ 

Penicillium  +++ 

 

Yhteensä  ++ 

Chaetomium* 2 + 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  + 

 

5 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  + 

Chaetomium* 3 + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  + 

 

6 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

7 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

8 Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

9 Yhteensä  ++ 

Penicillium  ++ 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

Penicillium  + 

 

Yhteensä  + 

 

10 Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  - 

 

Yhteensä  + 

 

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin 
 
Kiwalab 

 
Kirsi Raitamaa 
Asiantuntija, FM 
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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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PAH-analyysi 
 
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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Sisäilman VOC-analyysi 
VOC1348 
Kiwalab, 8.4.2020 

Tilaaja: Turun kaupunki / Tilapalvelukeskus 

Yhteyshenkilö: Jaana Vainio, Kiwa Inspecta 

Kohde: Lausteen päivähoitoyksikkö, Maistraatinpolku 2, 20750 Turku 

Työmääräin: WO-00790011 

Näytteenottaja: Jaana Vainio, Kiwa Inspecta 

Näytteenottopäivä: - 

Näytteet vastaanotettu: 1.4.2020 

Tutkimusmenetelmä: 
Aktiivisesti yhdistelmäkeräinputkiin (kvartsivilla-Tenax TA-Carbograph 5TD) kerätyt huoneilman näytteet 

tutkitaan käyttämällä termodesorptioon perustuvaa näytteensyöttöä, kromatografista erottelua ja 
massaselektiivistä ilmaisinta. Menetelmä pohjautuu standardiin ISO 16000-6:2011. Yhdisteiden pitoisuudet 
määritetään kvantitatiivisesti niiden omilla standardivasteilla tai semikvantitatiivisesti tolueeniekvivalentteina. 
Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet määritetään kattaen 1-40 kpl yhdisteitä TVOC-alueen yhdisteiden ohella 
ilmoitetaan myös VVOC- tai SVOC-alueilla esiintyviä yhdisteitä, kuten etikkahappo ja TXIB. Tulokset (µg/m3) 

perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään. Tulosten tarkastelu pohjautuu Valviran 
asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaiseen tarkasteluun toimenpiderajan ylittymisestä. 
Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille. 

Näyte Tila Aika Tulosten tarkastelu 

1. Huone 151 09:30-10:15 

Tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden 

2. Huone 141 10:19-11:04 

    

    

    

    

    

    

Tulos kertoo hetkellisestä sisäilman laadusta. Tavanomainen tulos ei poissulje mahdollista sisäilmaongelman aiheuttajaa eikä tilassa 
havaittava VOC-yhdisteen lähde välttämättä tarkoita sisäilmaongelmaa. 
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Tulokset 

Pitoisuus / näyte 1. 2. 

Kerätty ilmamäärä (dm3) 9,00 9,00 

Yhdiste ja -ryhmä µg/m3 µg/m3 

AROMAATTISET HIILIVEDYT     

Bentseeni 0,9 0,8 

Tolueeni   0,5 

ALKOHOLIT     

Etanoli (1,* 0,5 0,5 

2-Metyyli-2-propanoli (1,* 0,7   

2-Etyyli-1-heksanoli 0,7 0,8 

ALDEHYDIT 
  

Bentsaldehydi 0,7 0,8 

Nonanaali 3 2 

Dekanaali 1   

KETONIT     

Asetoni* 4 2 

Asetofenoni 0,6 0,6 

HAPOT     

Etikkahappo* 8 4 

Bentsoehappo (1   0,7 

ESTERIT JA LAKTONIT     

Etyyliasetaatti 0,6 0,5 

TXIB** 1 0,9 

GLYKOLIT JA GLYKOLIEETTERIT     

1,2-Propaanidioli 5   

2-(2-Etoksietoksi)etanoli 4 4 

2-Fenoksietanoli 2   

PIIYHDISTEET     

Dekametyylisyklopentasiloksaani 18 0,7 

TVOC 30 < 10 
 

*) Erittäin haihtuvat VVOC-yhdisteet, pitoisuus suuntaa antava yhdisteen osittain läpäistessä keräimen. 
**) Puolihaihtuvat SVOC-yhdisteet. 
1) Yhdisteen pitoisuus laskettu tolueeniekvivalenttina 
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LIITE: Sisäilman VOC-analyysit ja tulosten tarkastelu 

1. YLEISTÄ 

Huoneilman näytteillä tutkitaan sisäilmassa näytteenottohetkellä esiintyvien haihtuvien orgaanisten 
yhdisteiden (VOC) määrää ja laatua. Sisäilman VOC-pitoisuuteen vaikuttavat tilan käyttö ja sijainti, 
materiaaliratkaisut, huolto- ja ylläpitohistoria sekä ilmanvaihdolliset, huoneilman lämpötilaan ja suhteelliseen 
kosteuteen liittyvät olosuhteet. VOC-analyysi on yksittäinen osa kiinteistön kokonaistutkimusta ja 
johtopäätöksiin tarvittavaa aineistoa. Tavanomainen tulos ei poissulje jatkotutkimusten tarvetta, mikäli tilassa 

havaitaan poikkeavaa hajua tai käyttäjillä esiintyy sisäilmaongelmaan viittaavia oireita. Sisäilman laatua voivat 
heikentää monet tekijät, kuten ilmanvaihdon toiminnan puutteet, materiaaleista erittyvät muut yhdisteet, 
mikrobit ja niiden erittämät aineenvaihduntatuotteet. 

2. TULOSTEN TARKASTELU 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 545/2015 perustuvat VOC-yhdisteiden toimenpiderajat asunnoille 

ja muille oleskelutiloille, eivät ole terveysperusteisia. Epätavanomaisen korkeat VOC-pitoisuudet voivat 
kuitenkin toisinaan heikentää sisäilman laatua. Toimenpiderajaa vastaavat tulokset viittaavat tilassa 
esiintyvään altisteeseen, minkä perusteella vastuullisen tahon tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n tai 51 
§:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi. 
Toimenpideraja katsotaan ylittyneeksi, kun tulos yhdistettynä mittausepävarmuuteen ylittää kyseiselle 

yhdisteelle asetetun viitteellisen pitoisuuden.[2] Toimistotyöpaikoilla sisäilman kemiallinen laatu on tehokkaan 
ilmanvaihdon vuoksi suhteellisen puhdasta ja ongelmakohteidenkin emissiotasot asetettuihin 
toimenpidearvoihin nähden huomattavasti alhaisempia.[3] 

Menetelmän laajennettu mittausepävarmuus näytteenoton epävarmuus huomioituna yksittäiselle yhdisteelle 
on 14-35 % ja TVOC-pitoisuudelle 31 %. Mittausepävarmuus raportoidaan yhdistekohtaisesti testausselosteen 

tulostaulukossa toimenpiderajan ylittävien tai sen läheisyydessä olevien tulosten osalta, ilmoittamalla 

yhdisteen keskimääräinen pitoisuus ± virherajat 95 % luottamusvälillä. 

Taulukko 1. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat huoneilmassa.[2] 

Tarkasteltava osatulos Toimenpideraja *) 

TVOC 400 µg/m3 

Yksittäinen yhdiste 50 µg/m3 

TXIB **) 10 µg/m3 

2-etyyli-1-heksanoli 10 µg/m3 

Naftaleeni 10 µg/m3 (hajua ei saa esiintyä) 

Styreeni 40 µg/m3 

*) Tolueenivasteena määritettynä. **) 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaalidioli di-isobutyraatti 

3. VIITTEET 

[1] ISO 16000-6:2011 Determination of volatile organic compounds in indoor air and test chamber air by active sampling on Tenax TA® 
sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID. 

[2] Valvira Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osat I ja III, ohje 8/2016  

[3] Valtanen A et al. (2016) Työpaikkojen sisäilman VOC-viitearvojen päivitys. Sisäilmastoseminaari 2016. Sisäilmayhdistys ry, Aalto-
yliopisto, Energiatekniikan laitos. SIY Raportti 34. s. 359-363. 
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Kuituanalyysi 
 
Kiwalab,  

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 

      

      

      

      

      

      

      

      

Lisätiedot: 
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Lausteen päivähoitoyksikkö, Maistraatinpolku

a1L0J00000ASBLEUA5

WO-00790011

1

30.4.2020

Joni Suvanto

Jaana Vainio, Kiwa Inspecta

Turun kaupunki

4

KUI1865

Jaana Vainio

30.04.2020

 / 2

Geologi, FM

1

2

3

4

141 Ryhmähuone

153 Ryhmähuone

177 Monitoimitila

200 Vauvala

0,2

0,6

0,1

< 0,1

Niukka

Niukka

Niukka

Niukka

Niukka

Niukka

Niukka

Kohtalainen

Ei sisällä

Ei sisällä

Ei sisällä

Ei sisällä
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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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Kuituanalyysi 
 
Kiwalab,  

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 

      

      

      

      

      

      

      

      

Lisätiedot: 
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Geologi, FM

IV1

IV2

IV3

IV4

194 Ryhmähuone, IV-kanava

182 Ryhmähuone, IV-kanava

142 Ryhmähuone, IV-kanava

133 Ryhmähuone, IV-kanava

7,4

>100

59,1

19,1

Kohtalainen

Runsas

Runsas

Runsas

Niukka

Kohtalainen

Kohtalainen

Kohtalainen

Sisältää

Sisältää

Sisältää

Sisältää
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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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VOC-analyysi materiaalinäytteestä 
VOC1346 
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Tilaaja: Turun kaupunki / Tilapalvelukeskus 

Yhteyshenkilö: Jaana Vainio, Kiwa Inspecta 

Kohde: Lausteen päivähoitoyksikkö, Maistraatinpolku 2, 20750 Turku 

Työmääräin: WO-00790011 

Näytteenottaja: Jaana Vainio, Kiwa Inspecta 

Näytteenottopäivä: 31.3.2020 

Näytteet vastaanotettu: 1.4.2020 

Tutkimusmenetelmä: 

Materiaalien emissionäytteet kerätään mikrokammio (µCTE) -laitteistolla johtamalla puhdasta typpeä 
testauskammion kautta adsorptiokeräysputkeen (Tenax TA-Carbograph 5TD). Näytteet kerätään 25 ±2°C 
lämpötilassa ilman kosteutusta. Menetelmä tuottaa suuntaa antavaa tietoa materiaalista testausolosuhteissa 
haihtuvien emissioiden laadusta ja suhteellisista määristä. Näytteet tutkitaan käyttämällä termodesorptioon 
perustuvaa näytteensyöttöä, kromatografista erottelua ja massaselektiivistä ilmaisinta. Menetelmä pohjautuu 
standardiin ISO 16000-6:2011 sekä keräysmenetelmän osalta Työterveyslaitoksen julkaisuihin[2,4]. 
Yhdisteiden pitoisuudet määritetään niiden omilla vasteilla tai tolueenivasteina sekä tunnistetaan puhtaiden 
vertailuaineiden ja/tai NIST-massaspektrikirjaston avulla. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet määritetään 
kattaen 1-40 kpl yhdisteitä. TVOC-alueen yhdisteiden ohella ilmoitetaan myös VVOC- tai SVOC-alueilla 
esiintyviä yhdisteitä, kuten etikkahappo ja TXIB. Testauskammion ilmanäytteestä analysoidut pitoisuudet 
(µg/m3) ilmoitetaan testattavan näytteen tuorepainoon (g) vakioituna. Laboratoriokohtaiset 
mittausepävarmuusestimaatit tutkituille näytteille toimitetaan erikseen niin pyydettäessä. Tulokset pätevät 
vain testatuille näytteille. 

Näyte Tila Rakennusosa Materiaali 

1. Huone 151 Lattia Muovimatto, uusi 

2. Huone 151 Lattia Muovimatto, vanha 

    

    

    

    

    

Lisätiedot: 
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Tulokset 

Näyte 1. 2. 

Massa (g) 4,11 4,21 

Kerätty ilmamäärä (l) 2,29 2,34 

Suhteellinen kosteus (%) < 5 < 5 

Yhdiste ja -ryhmä µg/m3 g µg/m3 g 

ALIFAATTISET HIILIVEDYT     

2,2,4,6,6-Pentametyyliheptaani (1 2   

Hiilivetyseos (1,(2 27 16 

AROMAATTISET HIILIVEDYT     

Tolueeni 3 7 

Hiilivetyseos (1,(3,** 31   

ALKOHOLIT     

1-Butanoli 2 1 

2-Etyyli-1-heksanoli 54 71 

Bentsyylialkoholi 1   

C7-C10-alkoholit (1,(4 9 24 

ALDEHYDIT 
  

Heksanaali 2   

Bentsaldehydi 1   

Oktanaali   1 

Nonanaali 4 4 

KETONIT     

3-Heptanoni 3 2 

Sykloheksanoni 7 3 

Asetofenoni 2   

ESTERIT JA LAKTONIT     

Teksanoli 3   

TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET     

d-Limoneeni   1 

GLYKOLIT JA GLYKOLIEETTERIT     

2-Butoksietanoli 43 3 

1-(2-Metoksi-1-metyylietoksi)-2-propanoli (1 2   

PIIYHDISTEET     

Oktametyylisyklotetrasiloksaani 5 6 

Dekametyylisyklopentasiloksaani 3 1 

TVOC 190 150 
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*) Erittäin haihtuvat VVOC-yhdisteet, pitoisuus suuntaa antava yhdisteen osittain läpäistessä keräimen. 
**) Puolihaihtuvat SVOC-yhdisteet. 
1) Yhdisteen pitoisuus laskettu tolueeniekvivalenttina. 
2) Hiilivetyseos, joka sisältää pääasiassa haarautuneita alifaattisia hiilivetyjä (kp. 175 - 255 °C) 
3) Hiilivetyseos, joka sisältää pääasiassa aromaattisia hiilivetyjä (kp. > 285 °C) 
4) C7 - C10 -alkoholien summapitoisuus. 
 

Kiwalab 

Arttu Harmaala 
Laboratorioanalyytikko, AMK 

Henri Hakala 
Asiantuntija, FM 
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LIITE: Bulk-emissiotestaus mikrokammiomenetelmällä ja tulosten tarkastelu 

1. YLEISTÄ 

Bulk-emissiotestaus mallintaa materiaalien VOC-päästöjä niiden käyttöä, ylläpitoa ja elinkaarta vastaavassa 
tilanteessa. Tulokset eivät ole suoraan verrattavissa muilla bulk-emissiomenetelmillä ja/tai erilaisissa 
testausolosuhteissa saatuihin tuloksiin.[4] Yksittäisten materiaalien, kuten lattiamattopinnoitteiden bulk-
emissiopitoisuuksiin vaikuttavat materiaalityypin ja valmistelaadun ohella mm. materiaalin ikä, käytetyt 
kiinnitysaineet sekä pinnoitteeseen asennus- tai ylläpitovaiheessa kohdistuneet rasitteet. Bulk-
emissiotestausta voidaan hyödyntää kartoitettaessa yksittäisiä sisäilman VOC-lähteitä tai materiaaleja 
tutkittavan tilan sisäilman riskitekijöinä. Tulokset täydentävät huoneilman hetkittäisten VOC-mittausten ja 
pintaemissio (FLEC) -testausten avulla saatavaa tietoa. Esim. lattiapinnoitteiden alapuolelta huoneilmaan 
kulkeutuvia päästöjä säätelevät useat tekijät, kuten pinnoitteen ja reuna-alueiden läpäisevyys/tiiveys sekä 
tilassa vallitsevat olosuhteet (ilmanvaihdon tehokkuus, suhteellinen kosteus, lämpötila).  

2. TULOSTEN TARKASTELU 

Materiaalinäytteiden kokonaisemissioiden tutkimusmenetelmälle ei ole virallisia viitearvoja. Tulosten 
arvioinnissa voidaan hyödyntää Työterveyslaitoksen vastaavalla menetelmällä keräämää vertailuaineistoa.[2] 
Vertailuaineiston emissiotestaukset on tehty 25 ±2°C lämpötilassa ilman kosteutusta. Aineiston pohjalta 
muodostetut vertailuarvot edustavat materiaalikohtaisesti mitattujen emissiotasojen jakaumia, joissa 70-90 % 
tapauksista jää vertailuarvosta riippuen alle sen ilmaiseman tason (ks. taulukko 1). Yksittäinen näytetulos 
antaa tiedon vain kyseisen näytteenottokohdan suhteellisista päästöistä testausolosuhteissa. Tulokseen 
vaikuttaa testattavan materiaalin epätasaisuus, kuten liiman ja tasoitteen osuus lattiamattopalassa. 
Materiaalitestauksen tuloksista ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien 
oireisiin.  

Taulukko 1. Bulk-emissioiden testausmenetelmän vertailuarvot eri materiaaleille.[2] 

Tarkasteltava  

osatulos 

Materiaalikohtaiset vertailuarvot: 

PVC  

(pehmitin DEHP) 

PVC (pehmitin 
DINCH, DINP tai  
DIDP) 

Linoleum Tasoitteet, betoni 

TVOC *) 200 µg/m3g 1) 500 µg/m3g #), 2) 650 µg/m3g 4) 50 µg/m3g 2) 

2-etyyli-1-heksanoli **) 70 µg/m3g 1) 50 µg/m3g 1) - 40 µg/m3g 3) 

C9-alkoholit *) - 320 µg/m3g #), 4) - - 

Propaanihappo **) - - 100 µg/m3g 2) - 

*) Tolueenin vasteella ilmoitettuna. **) Omalla vasteella ilmoitettuna. #) Vertailuarvo on suuntaa antava, koska TTL:n seurantanäytteiden 
mukaan emissiotasot nousevat ajan myötä. Vertailuarvot edustavat TTL:n asiakasnäytteiden 1) 70 %, 2) 80 %, 3) 85 % tai 4) 90 % 
persentiilejä. 
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      IV -mittauspöytäkirja       

       Pvm: 30.3.2020    
 Kohde: Lausteen päiväkoti       

             

Huone nro / Tila 

Tuloilma l/s   

Tu-
loilmaventtiili 

Paine-
ero 
Pa As. 

K-
arvo 

Ilmamäärä 
Poistoil-

maventtiili 
Paine-
ero Pa As. 

K-
arvo 

Ilmamäärä 

Mitattu Suunniteltu Mitattu Suunniteltu 

182 Ryhmäh./ 
Lepo/ Liikunta 

 SVQ-200       +101 +90 URH-150 98,6 +11 4,3 -43 -90 

            URH-150 89,9 +11 4,3 -41   

194 Ryhmäh./ 
Lepo/ Liikunta 

 SVQ-200       +86 +90 URH-150 93,3 +5 3,4 -33 -90 

            URH-150 77,6 -2 2,5 -22   

            URH-150 86,3 +5 3,4 -32   

142 Ryhmäh./ 
Ruok./ Askart.  SVQ-160       +71 +60 KSO-160 141,8 +2 3,9 -47 -48 

Varasto             KSO-100 139,2 -9 1,1 -13 -12 

133 Ryhmäh./ 
Ruok./ Askart.  SVQ-160       +62 60 KSO-125 114,4 +10 4,0 -43 -48 

Varasto             KSO-100 100,0 -10 1,0 -10 -12 
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Paine-eron ja sisäilman olosuhdeseurannan tulokset 1 (8) 
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Kuva 1. Pienryhmähuoneen 137 paine-eron kuvaaja seurantajaksolta. 
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Paine-eron ja sisäilman olosuhdeseurannan tulokset 2 (8) 
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Kuva 2. Ryhmähuoneen 153 paine-eron kuvaaja seurantajaksolta. 
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Paine-eron ja sisäilman olosuhdeseurannan tulokset 3 (8) 
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Kuva 3. Ryhmähuoneen 194 paine-eron kuvaaja seurantajaksolta. 
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Paine-eron ja sisäilman olosuhdeseurannan tulokset 4 (8) 
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Kuva 4. Vauvalan 200 paine-eron kuvaaja seurantajaksolta. 
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Paine-eron ja sisäilman olosuhdeseurannan tulokset 5 (8) 
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Kuva 5. Ryhmähuoneen 153 hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kuvaajat seurantajak-

solta. 
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Paine-eron ja sisäilman olosuhdeseurannan tulokset 6 (8) 
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Kuva 6. Ryhmähuoneen 194 hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kuvaajat seurantajak-

solta. 
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Kuva 7. Vauvalan 200 hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kuvaajat seurantajaksolta. 
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Kuva 8. Keittiön hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden kuvaajat seurantajaksolta. 



  1 (2) 
 

 

 Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty. 
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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 

     

     

     

     

     

     

     

     

Lisätiedot: 

 

 

 

 

a1L0J00000ASBLEUA5

3.4.2020

Lausteen päivähoitoyksikkö, Maistraatinpolku

WO-00790011

Jaana Vainio ja Tuomo Laitinen

Jaana Vainio, Kiwa Inspecta

30.03.2020

01.04.2020

 / 1

2

1

Geologi, FM

Turun kaupunki

ASB23663

Tuomas Havela

1

2

Eristepaperi, lämpöputken eriste, Huone 133

Vaalea liima, juuttikangaspohjaisen maton
pohjaosan jäämiä, tasoitteet, Varasto 178

(VM) Ei sisällä asbestia.

(VM) Ei sisällä asbestia.
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