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Liitteet 
Liite 1. Pohjapiirustukset 
  

© Inspecta Oy 

Inspecta Oy (Kiwa Inspecta) vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen mukaisesti (KSE 2013). 

Mitään tämän raportin osaa ei saa muokata, jäljentää taikka julkaista missään muodossa tai millään tavoin ilman julkaisijan antamaa 
kirjallista lupaa. 

Tämä raportti ei ole julkisesti saatavilla, vaan se on jaettu vain hankkeen tilaajalle. Raportin jakelu hankeryhmän ulkopuolella tapahtuu 
vain tilaajan toimesta ja vastuulla. 
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 Yleistiedot 

 Tutkimuksen tavoite 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää päiväkotirakennuksen eri rakennusosien rakenteiden toteutus-
tapa ja kunto sekä arvioida sisäilmanlaatuun vaikuttavia tekijöitä.  

 Lähtötiedot 

Käytössä oleva piirustusaineisto ja asiakirjat: 

 Rakennusaikaiset ARK-piirustukset (asema, pohja, julkisivut) 
 Rakennusaikaiset RAK-kuvat (mm. rakenneleikkauksia)  
 Rakennusaikaisia LVIS-piirustuksia 

 Kohteen yleiskuvaus 

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

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

Rakennuksessa on lisäksi kellaritila Ruusukorttelinkujan alapuolisessa siivessä, joka käsittää porras-
huoneen ja käytävän lisäksi varastotilan, väestönsuojan, sähköpäätauluhuoneen, lämmönjako- ja vesi-
mittarihuoneen sekä puhelinkorttelijakamon. Rakennus on betonirunkoinen ja perustettu teräsbeto-
nipaalujen varaan. Yläpohjien kantavina rakenteina ovat teräsbetonipalkistot. Alapohjat ovat maanva-
raisia betonirakenteita. Välipohjat ovat betonirakenteisia. Ulkoseinät ovat pääasiassa tiili-villa-tiili -ra-
kenteisia. 

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

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

Tutkittavia rakenneosia on havainnollistettu liitteenä 1 olevaan pohjapiirrokseen. Näytteenottopaikat 
saattavat tarkentua tutkimuksen aikana esimerkiksi kuitunäytteiden osalta. 
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 Tutkimuksen sisältö 

 Johdanto 

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on käsitellä kiinteistön rakenteita, rakennusosia ja teknisiä järjestelmiä 
yhtenä kokonaisuutena, jossa yhdistetään eri osa-alueiden asiantuntijoiden näkemys nykykunnosta ja 
korjaustarpeesta.  

Kuntotutkimus perustuu pääosin seuraavaan ohjeistukseen: 

 Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 

 Rakenteet ja sisäilmasto 

Rakenteelliset tutkimukset ja tuloksien raportointi tehdään Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- 
ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaan menetelmiä ja toimintatapoja mukaillen. Aistinvaraisten tar-
kastusten ja riskirakennearvion perusteella tehdään rakenneavauksia kohteeseen yhteensä 32 kappa-
letta. Rakenneavausten tarkoituksena on selvittää riittävät tiedot rakenteiden kunnosta ja mahdollisista 
riskitekijöistä.  

Rakenneavauksista tarkastetaan rakenteiden kunto aistinvaraisesti, määritetään rakennekerrokset, mi-
tataan tarvittaessa kosteuspitoisuuksia sekä otetaan tarvittaessa materiaalinäytteitä laboratorioanalyy-
seihin. Tutkittavia rakenneosia on alustavasti esitetty liitteenä 1 olevassa pohjapiirroksessa. Mikäli tut-
kimusten yhteydessä havaitaan tarvetta tehdä rakenneavauksia suunniteltua enemmän, toteutetaan yli-
menevät rakenneavaukset lisätyönä ja niiden tekeminen hyväksytetään tilaajalla.  

Mahdollisten lisärakenneavausten tarpeellisuuteen vaikuttaa esim. rakenteiden toteutuksen poik-
keavuus suunnitellusta (esim. alapohjat/ulkoseinät). 

Materiaalinäytteitä otetaan laboratorioanalyyseihin seuraavasti: 

 Mikrobianalyysi suoraviljelymenetelmällä, yht. 34 kpl 
 Mineraalivillan kuitunäytteet, yht. 8 kpl 
 VOC-analyysi (bulk), tarvittaessa viiltomittausten perusteella, yht. 5kpl 
 VOC-analyysi (ilmanäyte), tarvittaessa bulk-näytettä vastaava määrä, yht. 5 kpl 

Jos rakenneavausten yhteydessä havaitaan esim. vedeneristyskerros, on näin ollen järkevää ottaa ve-
deneristyskerroksesta näyte haitta-aineiden määrittämiseksi. 

Mahdolliset lisänäytteenotot tehdään lisätyönä ja näytteenotot sekä näytteiden analysoinnit laboratori-
ossa hyväksytetään tilaajalla. Laboratorioanalyysit tehdään FINAS-akkreditoidussa laboratoriossa. 

Rakenneavaukset paikataan väliaikaisesti siten, että tutkituista rakenteista ei ole ilmavirtauksia sisätiloi-
hin rakenneavausten kautta. Rakenneavauksen päälle laitetaan rakenteesta riippuen peitelevy, alumii-
niteippaus, akryyli- tai kuivabetonimassa.  

Yleistarkastelut 

 Kaikkien tutkimusalueen tilojen aistinvarainen yleistarkastus, jossa kirjataan ylös kaikki poikkeavat 
havainnot (mm. hajut, värimuutokset pinnoissa, vauriot) ja rakenteista havaitut puutteet / riskit sekä 
muut mahdollisesti sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät. Alaslaskettujen kattojen yläpuoliset tilat tar-
kastetaan pistokoeluontoisesti. 

Aluerakenteet 

 Salaojien olemassaolo selvitetään aistinvaraisesti. 
 Sade- ja pintavesien poisohjauksen tarkastus ja arviointi aistinvaraisesti. 



Tutkimussuunnitelma, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 16.3.2020 
Koulukadun päiväkoti 7 (9) 
WO-00790007 

 

 

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

Alapohjat 

 Maanvaraisille alapohjarakenteille tehdään pintakosteuskartoitus. Kartoituksessa tehdyt poikkeavat 
havainnot merkitään pohjakuviin raportin liitteeksi. Pintakosteuskartoituksen tulokset varmistetaan 
lattiapäällysteiden (matto- ja vinyylilaattapäällysteiden) osalta viiltokosteusmittauksin. Tutkimuksiin 
sisältyy tarvittaessa 5 kpl viiltokosteusmittauksia pintakosteusmittausten perusteella. Mahdollisesti 
tarvittavista laajemmista lisämittauksista tai rakennekosteusmittauksista sovitaan tilaajan kanssa 
erikseen.  

 Päällysteiden alusrakenteiden kuntoa tarkastellaan viiltokosteusmittauskohdilta aistinvaraisesti. 
VOC-materiaalinäytteitä otetaan lisätutkimuksia varten 5 kpl tarvittaessa. 

 Alapohjiin tehdään tiiveystarkastelu. Tiiveystarkastelut tehdään alipaineistamalla rakennusosat (tar-
vittaessa erillisellä laitteistolla). Tiiveystarkastelussa käytetään apuna merkkiainelaitteistoa. Tarkoi-
tuksena on saada pistokoeluontoisen tarkastelun perusteella riittävän tarkka yleiskuva rakennusvai-
pan tiiveydestä (seinä/lattialiittymät, pilariliittymät, lattiassa olevat liikuntasaumat, halkeamat ja 
tiiveys yleisesti). Tarkastelu tehdään siten, että saadaan riittävän tarkka yleiskuva alapohjarakentei-
den liittymien tiiveydestä. 

 Alapohjarakenteiden toteutustapa tarkastetaan rakenneavauksilla. Rakenteisiin tehdään 5 raken-
neavausta alapohjan rakenteiden nykyisen kunnon tutkimiseksi. Arvioidut rakenneavauspaikat on 
merkitty liitteeseen 1. Lisäksi kellarikerroksen alapohjan kosteuspoikkeama-alueet havainnoidaan 
pintakosteudenosoittimella. Mittauksia täydennetään tarvittaessa porareikä- tai näytepalamittauk-
sin. 

 
Maanvastaiset ja maanpinnan yläpuoliset ulkoseinät 

 Maanvastaisiin ja maanpinnan yläpuolisiin seiniin tehdään tiiveystarkastelu. Tiiveystarkastelut teh-
dään alipaineistamalla rakennusosat (tarvittaessa erillisellä laitteistolla). Tiiveystarkastelussa käyte-
tään apuna merkkiainelaitteistoa. Tarkastelu tehdään siten, että saadaan riittävän tarkka yleiskuva 
maanvastaisten ja maanpinnan yläpuolisten seinien liittymien tiiveydestä. Erityisesti kiinnitetään 
huomiota lattia- ja välipohjaliittymiin, ja tiiveyteen yleisesti. 

 Ulkoseinä- ja sokkelirakenteiden toteutustapa tarkastetaan rakenneavauksilla. Rakenteisiin tehdään 
17 rakenneavausta ulkoseinän rakenteiden nykyisen kunnon tutkimiseksi. Arvioidut rakenneavaus-
paikat on merkitty liitteeseen 1. Lisäksi kellarikerroksesta otetaan materiaalinäytteet maanpainesei-
nistä. 

 Ikkunoiden ja ulko-ovien kunto tarkastetaan aistinvaraisesti. Lisäksi ikkunarakenteiden liittymiin tai 
ikkunoiden välisiin levyrakenteisiin tehdään 4 rakenneavausta rakenteiden nykyisen kunnon tutki-
miseksi. Arvioidut rakenneavauspaikat on merkitty liitteeseen 1. 

Välipohjat, väliseinät ja sisätilat 

 Välipohjien liittymiin tehdään tiiveystarkastelu. Tiiveystarkastelut tehdään alipaineistamalla raken-
nusosat (tarvittaessa erillisellä laitteistolla). Tiiveystarkastelussa käytetään apuna merkkiainelaitteis-
toa. Tarkastelu tehdään siten, että saadaan riittävän tarkka yleiskuva välipohjarakenteiden liittymien 
tiiveydestä. Erityisesti havainnoidaan mahdolliset läpiviennit sekä välipohja- ja väliseinäliittymät.  

 Välipohjarakenteiden toteutustapa tarkastetaan rakenneavauksilla. Rakenneavauksia tehdään 4 vä-
lipohjien rakenteiden nykyisen kunnon tutkimiseksi. Arvioidut rakenneavauspaikat on merkitty liit-
teeseen 1. 

Yläpohja- ja vesikattorakenteet 

 Yläpohjien liittymiin tehdään tiiveystarkastelu. Tiiveystarkastelut tehdään alipaineistamalla raken-
nusosat (tarvittaessa erillisellä laitteistolla). Tiiveystarkastelussa käytetään apuna merkkiainelaitteis-
toa. Tarkastelu tehdään siten, että saadaan riittävän tarkka yleiskuva yläpohjarakenteiden liittymien 
tiiveydestä. Erityisesti havainnoidaan mahdolliset läpiviennit sekä ulkoseinäliittymät.  



Tutkimussuunnitelma, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 16.3.2020 
Koulukadun päiväkoti 8 (9) 
WO-00790007 

 

 

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

 Yläpohjarakenteiden toteutustapa tarkastetaan pääosin aistinvaraisesti yläpohjatiloista käsin. Mikäli 
on mahdollista toteuttaa, yläpohjarakenteisiin tehdään kaksi rakenneavausta rakenteiden nykyisen 
kunnon selvittämiseksi.  

 Ilmanvaihto 

Iv-selvitykset tehdään SuLVI ry:n IV-kuntotutkimusohjeistusta (Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien 
ja laitteiden kuntotutkimusmenettely (IV-kuntotutkimus: ohjeet ja raporttimallit) mukaille. Selvityksessä 
tehdään yleisarviointi siitä, miten järjestelmä vastaa nykyisen tai suunnitellun käytön vaatimuksia. 
Yleisarvioinnin tuloksena saadaan suositukset siitä, mitä IV-järjestelmille on tehtävä vaatimusten saa-
vuttamiseksi. Yleisarvioinnin yhteydessä päätetään, mitä yksityiskohtaisia tutkimuksia tarvitaan ja ote-
taan kantaa järjestelmän ylläpidon toteuttamiseen sekä järjestelmän puhtauteen. Puhtaus tarkistetaan 
aistienvaraisesti. 

 Järjestelmien yleisarviointi 
Kiinteistössä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tuloilmakoneita on 1 kpl toisen 
kerroksen ilmanvaihtokonehuoneessa ja lisäksi vesikatolla on 5 kpl huippuimureita. 

o Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kuvaus tuloilmakoneen palvelualueella 
o Tuloilmakoneen ohjaustapa, käyntiajat, ikä, kunto ja suodattimien vaihtoväli 
o Tuloilmakoneen kammioiden ja puhaltimien puhtauden tarkastelu 
o Ulkoilman sisäänoton asianmukaisuuden selvitys ja raitisilmasäleikön ja -kammion yleistarkas-

tus  

 Seuraavat pistokoeluontoiset tarkastukset kohdistetaan. 

o Ilmanjakotapa ja ilmanjaon toimivuus 8:ssa huonetilassa, joista 4 on yläkerrassa ja 4 alaker-
rassa 

o Tuloilmakoneen ilmanjakotapa ja ilmanjaon toimivuus verrattuna tilojen nykyiseen käyttöön ja 
henkilömääriin   

o Pääte-elimien puhtauden tarkastelu tuloilmakoneen palvelualueelta, 2 tuloilmaventtiiliä tai -
säleikköä molemmista kerroksista  

o Kanavistoista otetaan yhteensä 4 kpl kuituteippinäytteitä. 

 Mahdollisesti sisäilmassa liikkuvia villakuituja tutkitaan tasopinnoilta otettavilla 2 viikon laskeuma-
näytteillä. Näytteitä otetaan yhteensä 4 kappaletta (teippinäytteet), 1 kpl 4:stä eri huoneesta. 

 Rakennuksen painesuhteita ulkovaipan yli seurataan jatkuvatoimisena mittauksena 2 viikon kestoi-
sena mittajaksona. (4 mittauspistettä). 

 Rakennuksen sisäilman olosuhteita (CO2-pitoisuus, lämpötila ja sisäilman suhteellinen kosteus) 
seurataan jatkuvatoimisena mittauksena 2 viikon kestoisena mittausjaksona (4 mittauspistettä) 

 Nykyisen iv-järjestelmän soveltuvuuden arviointi nykyiselle käytölle ja mahdollisten jatkotutkimus-
tarpeiden selvitys kuuluu työn sisältöön. 

 Tutkimusselostus 

Tutkimuksista laaditaan yksi raportti, joka käsittää kaikki tässä tutkimussuunnitelmassa esitetyt osa-
alueet. Raportointi tehdään Ympäristöopas 2016 sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus -ohjeen 
raporttimallia mukaillen. Kohteella tehdyt merkittävimmät havainnot esitetään myös raportin liitteenä 
pohjapiirustuksissa. 
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ILMANVAIHTOLAJTTEISTOJ4 1 KPL
VESIJOHTO
VIEMARI
PUHELIN UJUO
ANTENNI
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TURUN KAUPUNKI
VII KAUPUNGINOSA
KORTTELI 32
TONTTI 13

PÄIVÄKOTI KOULUKATU 10

KERROSA LA
TI LAVUUS

1140 M2
4160

SUOJATILAN KOKO:

SUOJATI LAA 0,02 x 1140
WC:T 2KPL
SULKUKAMMIO

M2 22.8
.6 M2
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RAKENNEAVAUS TILAN 131 KAUTTA
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