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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.  

Neuvolan tilat ovat rajattu tämän tutkimuksen ulkopuolelle. 

 Lähtötiedot 

Käytössä oleva piirustusaineisto ja asiakirjat: 

 Tarkastuspöytäkirja, Terveystarkastaja, 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, Aurinkoisten-ryhmän leikkihuone, A-kiinteistöcontrol Oy, 2017 
 Rakenneleikkauskuvia ja pohjapiirustuksia 

 Kohteen yleiskuvaus 

Tutkimuskohteena on Lausteen päiväkoti Turussa. Kiinteistö on valmistunut vuonna 1977. Vuonna 2002 
rakennuksen katto on muutettu tasakatosta harjakatoksi sekä rakennettu erillinen ilmanvaihtokone-
huone rakennuksen päätyyn. Samassa yhteydessä on uusittu pintoja. Rakennuksen huoneistoala on 1 
386 m2 ja tilavuus 5 538 m3. Kohteessa on kaksi siipeä, jotka ovat yhdessä tasossa.  

Kirjurinpolun suuntaisessa siivessä sijaitsee muun muassa ryhmä-, lepo-, liikunta ja askartelutiloja. Li-
säksi samassa siivessä sijaitsee WC-, pesu-, keittiö- ja pukutiloja, kuivaushuone, muita tavanomaisia 
käytävä-, eteis- ja aputiloja sekä toimisto. Myös neuvolan tilat sijaitsevat samassa siivessä. Maistraatin-
polun suuntaisessa siivessä sijaitsee vastaavia tiloja neuvolatiloja lukuun ottamatta.  

Yläpohja on alun perin ollut sisäänpäin kaatava betonilaattarakenne. Betonilaatoissa on kantavat palkit, 
joiden välissä on eriste. Eristeen yläpuolelle on valettu ohut laatta ja asennettu bitumikermi. Kyseessä 
on todennäköisesti niin sanottu Nilcon-laatta. Laatan alapintaan sisäkattoon on asennettu akustovillale-
vyjä. Vuonna 2002 sisäänpäin kaatava vesikatto on muutettu harjakatoksi NR-ristikoilla. Samassa yh-
teydessä NR-ristikoiden väliin on lisätty puhallusvillaa.  

Rakennus on pilari-/palkkibetonielementtirunkoinen ja perustettu paalujen varaan. Ulkoseinät ovat be-
toni-villa-betoni -rakenteisia. Väliseinät ovat pääosin tiilimuurattuja rakenteita. Alapohja on maanvarai-
nen betonilaatta, jossa on paikoitellen laatanvahvistuksia paalujen kohdilla. Alapohjalaatan alla on 100 
mm EPS-levy. Sokkelit ovat EPS-levyllä eristettyjä betonirakenteita.  

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

Tutkittavia rakenneosia on havainnollistettu liitteenä 1 olevaan pohjapiirrokseen. 
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 Tutkimuksen sisältö 

 Johdanto 

Kuntotutkimuksen tarkoituksena on käsitellä kiinteistön rakenteita, rakennusosia ja teknisiä järjestel-
miä yhtenä kokonaisuutena, jossa yhdistetään eri osa-alueiden asiantuntijoiden näkemys nykykun-
nosta 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 12 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). 

Näytteitä otetaan laboratorioanalyyseihin seuraavasti: 

 Mikrobianalyysi suoraviljelymenetelmällä, yht. 12 kpl  
 Teolliset mineraalivillakuitunäytteet, yht. 8 kpl 
 VOC-analyysi (bulk), tarvittaessa viiltomittausten perusteella 5 kpl 
 VOC-analyysi (ilmanäyte) yht. 2 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 tarkastus aistinvaraisesti tarkastuskaivoista. 
 Sade- ja pintavesien poisohjauksen tarkastus ja arviointi aistinvaraisesti. 
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Alapohjat 

 Maanvaraisille alapohjarakenteille tehdään pintakosteuskartoitus. Kartoituksessa tehdyt poikkeavat 
havainnot merkitään pohjakuviin raportin liitteeksi. Pintakosteuskartoituksen tulokset varmistetaan 
lattiapäällysteiden (matto- ja vinyylilaattapäällysteiden) osalta viiltokosteusmittauksin. Tutkimuksiin 
sisältyy 5 kpl viiltokosteusmittauksia. Mahdollisesti tarvittavista laajemmista lisämittauksista tai ra-
kennekosteusmittauksista 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 4 raken-
neavausta alapohjan rakenteiden nykyisen kunnon tutkimiseksi. Arvioidut rakenneavauspaikat on 
merkitty liitteeseen 1. 

 
Maanpinnan yläpuoliset ulkoseinät 

 Ulkoseiniin tehdään tiiveystarkastelu. Tiiveystarkastelut tehdään alipaineistamalla rakennusosat 
(tarvittaessa erillisellä laitteistolla). Tiiveystarkastelussa käytetään apuna merkkiainelaitteistoa. Tar-
kastelu tehdään siten, että saadaan riittävän tarkka yleiskuva seinien liittymien tiiveydestä.  

 Ulkoseinä- ja sokkelirakenteiden toteutustapa tarkastetaan rakenneavauksilla. Rakenteisiin tehdään 
3 rakenneavausta ulkoseinän rakenteiden nykyisen kunnon tutkimiseksi. Arvioidut rakenneavaus-
paikat on merkitty liitteeseen 1. 

 Ikkunoiden ja ulko-ovien kunto tarkastetaan aistinvaraisesti. Lisäksi ikkunarakenteiden liittymiin 
sekä ikkunoiden välisiin levyrakenteisiin tehdään 2 rakenneavausta rakenteiden nykyisen kunnon 
tutkimiseksi. Arvioidut rakenneavauspaikat on merkitty liitteeseen 1. 

Väliseinät ja sisätilat  

 Väliseinärakenteiden toteutustapa tarkastetaan rakenneavauksilla. Rakenneavauksia tehdään 1 vä-
liseinien ja 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.  

 Yläpohjarakenteiden toteutustapa tarkastetaan pääosin aistinvaraisesti yläpohjatiloista käsin. Mikäli 
on mahdollista toteuttaa, yläpohjarakenteisiin tehdään 2 rakenneavausta rakenteiden nykyisen kun-
non selvittämiseksi.  
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 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 
aistinvaraisesti. 

 Järjestelmien yleisarviointi 
Kiinteistössä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Tuloilmakoneita on yhteensä 2 
kpl, joista 1 kpl neuvolan päädyssä sekä 1 kpl keittiön vieressä. Vesikatolla on 5 kpl huippuimu-
reita sekä takkaimuri.  

o Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan kuvaus tuloilmakoneiden palvelualueella 
o Tuloilmakoneiden ja huippuimurien palvelualueen kartoitus ja piirtäminen pohjapiirustuksiin 
o Tuloilmakoneiden ja huippuimurien ohjaustapa, käyntiajat, ikä, kunto ja suodattimien vaihtoväli 
o Tuloilmakoneiden kammioiden ja puhaltimien puhtauden tarkastelu 
o Ulkoilman sisäänoton asianmukaisuuden selvitys ja raitisilmasäleikköjen ja -kammioiden yleis-

tarkastus  

 Seuraavat pistokoeluontoiset tarkastukset kohdistetaan. 

o TK-1 ilmanjakotapa ja ilmanjaon toimivuus verrattuna tilojen nykyiseen käyttöön ja henkilö-
määriin  

o Pääte-elimien puhtauden tarkastelu TK-1 koneen palvelualueilta, tarkastetaan 8 tuloilmavent-
tiiliä tai -säleikköä  

o Kanavistoista otetaan yhteensä 4 kpl kuituteippinäytteitä, 1 kpl neljästä eri ryhmähuoneesta 

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

 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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Martti Perikangas, RI, Ins. (AMK) Harri Saarinen, LVI-insinööri 
asiantuntija LVI-asiantuntija 
Kiwa Inspecta Kiwa Inspecta 
 
 
Suunnitelman tarkastanut ja päivittänyt: 
 

 
Tuomo Laitinen, FM, rkm, RTA  
Asiantuntija 
Kiwa Inspecta 
 



jaana.vainio
Viiva

jaana.vainio
Viiva

jaana.vainio
Viiva

jaana.vainio
Viiva

jaana.vainio
Viiva

jaana.vainio
Viiva

Puhekupla
AP4

Puhekupla
US3

Puhekupla
AP1 pilariliittymä

Puhekupla
US2 sokkeli

Puhekupla
US1

Puhekupla
US5+IKK

Puhekupla
YP1

Puhekupla
YP2

Puhekupla
US, AP, sokkelitiiveystarkastelu

Puhekupla
US, AP, sokkelitiiveystarkastelu

Puhekupla
AP, pilariliittymätiiveystarkastelu

Puhekupla
US, AP, sokkelitiiveystarkastelu

Puhekupla
US, AP, sokkelitiiveystarkastelu

Puhekupla
US, AP, sokkelitiiveystarkastelu

Puhekupla
US, AP, sokkelitiiveystarkastelu

Puhekupla
US, AP, sokkelitiiveystarkastelu

Puhekupla
US, AP, sokkelitiiveystarkastelu

Puhekupla
US, AP, sokkelitiiveystarkastelu

Puhekupla
KUI1

Puhekupla
KUI3

Puhekupla
KUI4

Puhekupla
AP2

Puhekupla
PE + OS3

Puhekupla
PE + OS1

Puhekupla
PE4

Puhekupla
PE + OS2

Puhekupla
OS4


Kirjoituskone
194

Kirjoituskone
200

Kirjoituskone
182

Kirjoituskone
177

Puhekupla
KUI2

Puhekupla
VS1 ap-väliseinäliittymä

Puhekupla
US4 +IKK

Kirjoituskone
141

Kirjoituskone
136

Kirjoituskone
137

Kirjoituskone
151

Puhekupla
AP3

Kirjoituskone
178

Puhekupla
VOC-ilmanäyte

Puhekupla
VOC-ilmanäyte


	Tutkimussuunnitelma Maistraatinpolku 2 päivitys
	Liite1_pohjakuva_merkinnöin

