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voida sellaisenaan käyttää muiden kohteiden terveydellisten olojen tutkimiseen.

Tutkimuksen perustiedot

Tutkimuksen tilaaja 
Turun Kauppaopetussäätiö 

c/o Convar Oy, Teppo Varpe 

convaroy@varpe.fi, p. 0500 522 624

Tutkimuksen tekijät 
Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy (Y

 Johanna Kaipia, RTA, RI (AMK), p.044

o Sisäilmariskien kartoitus ja rakennusterveystutkimukset, asbestikartoitukset, näy

teenotot 

Käytetyt mitta- ja näytteenottolaitteet sekä mittausmenetelmät
 Aistinvarainen havainnointi luokkatilassa 3

 Kosteuskartoitus, suoritti Suomen Kuivaustekniikka Oy, raportoitu erikseen, liitteenä 1.

Tutkimuksen rajaukset 
Tutkimukset suoritettiin Turun Ammatti

alun perin luokkahuoneeseen 314, mutta muutamaa päivää myöhemmin tuli yhteydenotto, että sama

laista ongelmaa on todettu myös luokassa 403

Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida 

mahdollisuutta, sekä arvioida niiden laatua, määrää ja merkittävyyttä tilojen käy

olojen ja viihtyvyyden kannalta. 

Tutkimuksia ohjaavana materiaalina on käytetty Ympäristöministeriön Ympäristöopasta 2016: Rakennu

sen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

tamisohjetta. 

Kohteen perus- ja taustatiedot

Tutkimuksen kohteena oli Turun Ammatti

teistö osoitteessa Kellonsoittajank

teistö on rakennettu 1970-luvulla. 

Sisäilmatutkimukset 

Kohteessa suoritettiin aistinvaraista havainnointia luokkatiloissa 403 ja 314, joissa mole

tavissa kosteuden aiheuttamia vaurioita luokkien lavuaarien alla.

Luokan 403 osalta kartoittamiseen johtanut havainto vauriosta tehtiin viikolla 9, jolloin talv

tessa siivoojat havaitsivat luokassa ummehtunutta hajua

rin edustalla. Vaurio on kuitenkin ollut pidempi aikainen, sillä kyse

Tutkimusraportin osittainen kopioiminen on kielletty. Raportin tulokset sekä päätelmät koskevat vain tutkittua kohdetta eikä 

muiden kohteiden terveydellisten olojen tutkimiseen. 

Tutkimuksen perustiedot 

, p. 0500 522 624 

Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy (Y-24417564), Apilakatu 10, 20740 Turku. 

Johanna Kaipia, RTA, RI (AMK), p.044 973 9400, johanna@kiat.fi 

Sisäilmariskien kartoitus ja rakennusterveystutkimukset, asbestikartoitukset, näy

ja näytteenottolaitteet sekä mittausmenetelmät
Aistinvarainen havainnointi luokkatilassa 314 (18.3.2019) ja 403 (27.3.2019).

Kosteuskartoitus, suoritti Suomen Kuivaustekniikka Oy, raportoitu erikseen, liitteenä 1.

 
Tutkimukset suoritettiin Turun Ammatti-instituutin Kellonsoittajankadun koulutalossa

314, mutta muutamaa päivää myöhemmin tuli yhteydenotto, että sama

laista ongelmaa on todettu myös luokassa 403 

Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida tiloissa havaittujen tekijöiden aiheuttamaa sisäilmari

mahdollisuutta, sekä arvioida niiden laatua, määrää ja merkittävyyttä tilojen käyttäjien 

Tutkimuksia ohjaavana materiaalina on käytetty Ympäristöministeriön Ympäristöopasta 2016: Rakennu

sisäilmatekninen kuntotutkimus sekä soveltuvin osin Asumisterveysasetusta ja sen sove

ja taustatiedot 

Turun Ammatti-instituutin kaupallisten opintojen oppilaitoksena toimiva

katu 9-11, Turku. Kiinteistön omistaa Turun Kauppaopetussäätiö. Kii

luvulla.  

 

aistinvaraista havainnointia luokkatiloissa 403 ja 314, joissa mole

ttamia vaurioita luokkien lavuaarien alla.  

osalta kartoittamiseen johtanut havainto vauriosta tehtiin viikolla 9, jolloin talv

tessa siivoojat havaitsivat luokassa ummehtunutta hajua sekä kateederin irronneita lattialaattoja lavua

. Vaurio on kuitenkin ollut pidempi aikainen, sillä kyseisen luokan kohdalla on käytävälle vai
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24417564), Apilakatu 10, 20740 Turku.  

Sisäilmariskien kartoitus ja rakennusterveystutkimukset, asbestikartoitukset, näyt-

ja näytteenottolaitteet sekä mittausmenetelmät 
.3.2019) ja 403 (27.3.2019). 

Kosteuskartoitus, suoritti Suomen Kuivaustekniikka Oy, raportoitu erikseen, liitteenä 1. 

Kellonsoittajankadun koulutalossa. Tutkimus keskittyi 

314, mutta muutamaa päivää myöhemmin tuli yhteydenotto, että saman-

havaittujen tekijöiden aiheuttamaa sisäilmariskiä tai sen 

täjien terveydellisten 

Tutkimuksia ohjaavana materiaalina on käytetty Ympäristöministeriön Ympäristöopasta 2016: Rakennuk-

terveysasetusta ja sen sovel-

kaupallisten opintojen oppilaitoksena toimiva kiin-

paopetussäätiö. Kiin-

aistinvaraista havainnointia luokkatiloissa 403 ja 314, joissa molemmissa oli havait-

osalta kartoittamiseen johtanut havainto vauriosta tehtiin viikolla 9, jolloin talvilomalta pala-

neita lattialaattoja lavuaa-

sen luokan kohdalla on käytävälle vaih-
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dettu lattian vinyylilaattoja kesällä 2018, koska vanha laatoitus on tuolloin korkannut irti. Laattojen irto

misen syytä ei tuolloin kuitenkaan selvi

tilattiin kosteuskartoitus, joka suo

Luokan 314 osalta havainto samantyyppisestä vauriosta tehtiin muutamaa päivää aikaise

sen jälkeen. Tilanne käytiin tarkast

toitus. 

Havainnot 
Molempien luokkatilojen osalta todettiin vaurion aiheuttajaksi äkillinen kosteusrasitus, joka varsinkin 

luokan 403 osalla on todistettavasti ollut pitkäaikainen. Luokan

kohtaa ei voida arvioida. Kosteusrasituksen aiheuttajaksi on kartoitu

märiputken välinen liitos sekä mahdollisesti viemäriputken vuoto lattiarakenteen sisällä.

Luokassa 403 oli kartoituspäivänä havaittavissa tunkkainen, homeeseen viittaava haju. K

lavuaarin edustalla havaittiin alustastaan irronneita lattialaattoja. Käytävällä, lavuaarin kohdalla oli tiilir

kenteiden väliseinän alaosassa havaittavissa kosteuden aihe

tävän lattiassa alue, jolla lattian vinyylilaattoja on vaihdettu.

teuskartoitukselle vaurioalueen sekä vaurion syyn selvittämiseksi. 

Muutama päivä myöhemmin kartoitettiin huo

samanlaista ongelmaa. Kartoituksen yhteydessä myös tässä tilassa havai

rioita sekä rakenteiden pinnoilla, että lavuaarin viereen r

Kohteesta laadittu kosteuskartoitusraportti on tämän raportin liitteenä 1 ja siinä on kuvattu tarkemmin 

havaittuja vaurioita sekä valokuvattu molemmat vaurioalueet.

Johtopäätökset ja altistumisen arviointi

Mikrobikasvusto vaatii syntyäkseen ravintoa, soveltuv

Molemmissa luokkatiloissa todettiin äkillisen kosteusrasituksen aiheuttama kosteusvaurio alueella, joka ei 

rajoitu ulkoilmaan. Mikrobikasvuston syntymiselle on m

muissa kastuneissa tiloissa otolliset olosu

vuston kehittyminen myös todennäköistä.

mahdollisia kulkeutumisreittejä ei o

Havaintojen perusteella ei nähty tarpeelliseksi materiaalinäytteiden ottamista mikrobiva

seksi, sillä aistinvaraisesti todettu mikrobivaurio ja korjaamaton kosteus

terveysasetuksen mukaisesti toimenpiderajan ja kiinteistön omi

teisiin haitan poistamiseksi. 

Havaintojen ja johtopäätösten perusteella todetaan, että altistuminen sisäilman kemiallisille ja mikrobip

räisille epäpuhtauksille on mahdollista.

korjaukset on kyseissä tiloissa tehty.
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dettu lattian vinyylilaattoja kesällä 2018, koska vanha laatoitus on tuolloin korkannut irti. Laattojen irto

misen syytä ei tuolloin kuitenkaan selvitetty. Luokan 403 tilannetta kartoitettiin 18.3.2019 ja luokkaan 

oritettiin 20.3.2019 

Luokan 314 osalta havainto samantyyppisestä vauriosta tehtiin muutamaa päivää aikaise

sen jälkeen. Tilanne käytiin tarkastamassa 27.3.2019, jolloin suoritettiin myös kyseisen luokan kosteuska

Molempien luokkatilojen osalta todettiin vaurion aiheuttajaksi äkillinen kosteusrasitus, joka varsinkin 

luokan 403 osalla on todistettavasti ollut pitkäaikainen. Luokan 314 osalta kosteusrasituksen alkamisaja

Kosteusrasituksen aiheuttajaksi on kartoitusraportissa todettu lavuaarin ja vi

märiputken välinen liitos sekä mahdollisesti viemäriputken vuoto lattiarakenteen sisällä.

toituspäivänä havaittavissa tunkkainen, homeeseen viittaava haju. K

lavuaarin edustalla havaittiin alustastaan irronneita lattialaattoja. Käytävällä, lavuaarin kohdalla oli tiilir

kenteiden väliseinän alaosassa havaittavissa kosteuden aiheuttamaa pinnan muodonmuutosta sekä kä

tävän lattiassa alue, jolla lattian vinyylilaattoja on vaihdettu. Havaintojen perusteella todettiin tarve ko

teuskartoitukselle vaurioalueen sekä vaurion syyn selvittämiseksi.  

Muutama päivä myöhemmin kartoitettiin huoltomiehen pyynnöstä myös luokkatila 314, jossa oli havaittu 

samanlaista ongelmaa. Kartoituksen yhteydessä myös tässä tilassa havaittiin kosteuden aiheuttamia va

rioita sekä rakenteiden pinnoilla, että lavuaarin viereen rakennetussa kiinteässä kaapissa.

teesta laadittu kosteuskartoitusraportti on tämän raportin liitteenä 1 ja siinä on kuvattu tarkemmin 

havaittuja vaurioita sekä valokuvattu molemmat vaurioalueet. 

ja altistumisen arviointi 

Mikrobikasvusto vaatii syntyäkseen ravintoa, soveltuvan lämpötilan, soveltuvan pH:n, kost

Molemmissa luokkatiloissa todettiin äkillisen kosteusrasituksen aiheuttama kosteusvaurio alueella, joka ei 

Mikrobikasvuston syntymiselle on molemmissa luokkatiloissa sekä niihin rajoit

muissa kastuneissa tiloissa otolliset olosuhteet ja varsinkin kosteusrasituksen ollessa pitkäaikaista on ka

vuston kehittyminen myös todennäköistä. Vaurioalueet ovat myös selvässä yhteydessä sisäilmaan, jolloin 

mahdollisia kulkeutumisreittejä ei ole tarpeen selvittää. 

Havaintojen perusteella ei nähty tarpeelliseksi materiaalinäytteiden ottamista mikrobiva

seksi, sillä aistinvaraisesti todettu mikrobivaurio ja korjaamaton kosteus- tai lahovaurio ylittävät asumi

sti toimenpiderajan ja kiinteistön omistajan tulee ryhtyä tarvittaviin toimenp

Havaintojen ja johtopäätösten perusteella todetaan, että altistuminen sisäilman kemiallisille ja mikrobip

räisille epäpuhtauksille on mahdollista. Luokkatilojen käyttäminen ei ole suositeltavaa, ennen kuin esitetyt 

korjaukset on kyseissä tiloissa tehty. 
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amassa 27.3.2019, jolloin suoritettiin myös kyseisen luokan kosteuskar-

Molempien luokkatilojen osalta todettiin vaurion aiheuttajaksi äkillinen kosteusrasitus, joka varsinkin 

rasituksen alkamisajan-

raportissa todettu lavuaarin ja vie-

märiputken välinen liitos sekä mahdollisesti viemäriputken vuoto lattiarakenteen sisällä. 

toituspäivänä havaittavissa tunkkainen, homeeseen viittaava haju. Kateederin osalla, 

lavuaarin edustalla havaittiin alustastaan irronneita lattialaattoja. Käytävällä, lavuaarin kohdalla oli tiilira-

maa pinnan muodonmuutosta sekä käy-

Havaintojen perusteella todettiin tarve kos-

ltomiehen pyynnöstä myös luokkatila 314, jossa oli havaittu 

tiin kosteuden aiheuttamia vau-

kennetussa kiinteässä kaapissa. 

teesta laadittu kosteuskartoitusraportti on tämän raportin liitteenä 1 ja siinä on kuvattu tarkemmin 

an lämpötilan, soveltuvan pH:n, kosteutta ja aikaa. 

Molemmissa luokkatiloissa todettiin äkillisen kosteusrasituksen aiheuttama kosteusvaurio alueella, joka ei 

lemmissa luokkatiloissa sekä niihin rajoittuvissa, 

teet ja varsinkin kosteusrasituksen ollessa pitkäaikaista on kas-

Vaurioalueet ovat myös selvässä yhteydessä sisäilmaan, jolloin 

Havaintojen perusteella ei nähty tarpeelliseksi materiaalinäytteiden ottamista mikrobivaurion todentami-

tai lahovaurio ylittävät asumis-

tyä tarvittaviin toimenpi-

Havaintojen ja johtopäätösten perusteella todetaan, että altistuminen sisäilman kemiallisille ja mikrobipe-

Luokkatilojen käyttäminen ei ole suositeltavaa, ennen kuin esitetyt 
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Toimenpidesuositukset

Suomen Kuivaustekniikka Oy:n kosteuskartoitusraportissa on esitetty suositeltavat jatkoto
Purkutyöt tulee suorittaa noudattaen menetelmäkorttia RATU 82
den rakenteiden purku”. 

Esitettyjen korjausten toteuttamatta jättäminen voi johtaa laajempiin kosteusvaurioihin nykyi
alueilla ja johtaa useampien tilojen 

Viitteet 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosu

puolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, ”Asumisterveysasetus” 545/2015, soveltuvin osin.

Valvira. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje osat 

Ympäristäministeriö. Ympäristöopas 2016. Rakennuksen kosteus

Liitteet 

Liite 1. Suomen Kuivaustekniikka Oy, kosteuskartoitusraportti VT

   

Noudatamme konsulttityön KSE 2013

Tutkimus perustuu kohteesta tehtyihin havaintoihin 

suorittajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista tutkimusraportissa mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista 

virheistä tulee reklamoida tutkimuksen

tutkimus ja sen tulokset koskevat vain ja ainoastaan tilannetta tutkimusajan

Tilanne kohteessa voi muuttua lyhyess

 

Turussa 16.4.2019 

Insinööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy

 

 

Johanna Kaipia 

RTA (C-22403-26-16), RI (AMK) 

p. 044 9739 400, sähköposti: johanna@kiat.fi

Tutkimusraportin osittainen kopioiminen on kielletty. Raportin tulokset sekä päätelmät koskevat vain tutkittua kohdetta eikä 

muiden kohteiden terveydellisten olojen tutkimiseen. 

Toimenpidesuositukset 

Suomen Kuivaustekniikka Oy:n kosteuskartoitusraportissa on esitetty suositeltavat jatkoto
Purkutyöt tulee suorittaa noudattaen menetelmäkorttia RATU 82-0383 ”Kosteus- ja mikrobivaurioitune

orjausten toteuttamatta jättäminen voi johtaa laajempiin kosteusvaurioihin nykyi
la ja johtaa useampien tilojen käytöstä poistamiseen. 

ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosu

puolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, ”Asumisterveysasetus” 545/2015, soveltuvin osin.

Valvira. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje osat I-V, soveltuvin osin. 

Ympäristäministeriö. Ympäristöopas 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kunt

Suomen Kuivaustekniikka Oy, kosteuskartoitusraportti VT-684, 10.4.2019, 14 s.

    

oudatamme konsulttityön KSE 2013 – sopimusehtoja.  

ta tehtyihin havaintoihin sekä kohteesta otettuihin valokuviin. T

suorittajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista tutkimusraportissa mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista 

utkimuksen suorittajaa kohtuullisessa ajassa. Tilaajan on tiedostettava, että 

ja sen tulokset koskevat vain ja ainoastaan tilannetta tutkimusajankohtana,

Tilanne kohteessa voi muuttua lyhyessäkin ajassa. 

inööritoimisto Kiinteistöasiantuntijat Oy 

johanna@kiat.fi    
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684, 10.4.2019, 14 s. 

  

sekä kohteesta otettuihin valokuviin. Tutkimuksen 

suorittajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista tutkimusraportissa mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista 

Tilaajan on tiedostettava, että 

kohtana, tutkituissa tiloissa. 



 

 

 Kosteuskartoitusraportti

Tapauksen kohdekuvaus 

Tunniste VT-684 

Työnumero  

Vahinkopaikan 
osoite 

Kellonsoittajankatu 9
20500 Turku 

Asiakas KIAT Oy 
 

Yhteyshenkilö 
Parkkinen (Huoltomies)
p. 0449073056 

Vahingon 
havaitsemispäivä 

18.03.2019 

Yhteydenotto 
toimistoon 

18.03.2019 

Kartoituspäivä 20.03.2019 (lk 403)
27.3.2019 (lk 314)

Asiakkaan alustava kuvaus vahingosta

Luokat 303 ja 403. Luokan 403 lavoaari vuotaa ja näkyy myös käytävän puolella. Luokan 303 katossa akustiikkalevyä, 
joka hankaloittaa mittaamista. 
Luokan 403 edestä käytävän laatat vaihdettu kesällä kyseisen ongelman vuoksi.
Luokan 314 lavoaarissa samanlainen vuoto kuin 403.

 

Läsnäolijat vahinkopaikalla 

Nimi Rooli 

Toni Bäcklund Kartoittaja

 

Yleiset havainnot 

Tutkittu tila toimii luokkahuoneena ja nyt on pidetty tyhjillään tämän vahingon seurauksena.

 

Kuvaus rakennuksesta 

Rakennustyyppi m2 Rakennusvuosi

Liikerakennus   

 

Rakennuksen lisätiedot 

Julkisivun rakenne 

Rakennus on pääosin betonirakenteinen yhdistettynä tiiliverhous / tiilirakenteiset väliseinät.

 

 

Kartoittaja: 
Toni Bäcklund 
0407799090 
toni@kuivaus.fi 

Sivu: 
Tunniste
Työnumero
Raportti laadittu

 

Kosteuskartoitusraportti 

Kellonsoittajankatu 9-11 

(Huoltomies) 
0449073056  

403) 
314) 

 

Asiakkaan alustava kuvaus vahingosta 

lavoaari vuotaa ja näkyy myös käytävän puolella. Luokan 303 katossa akustiikkalevyä, 

äytävän laatat vaihdettu kesällä kyseisen ongelman vuoksi. 
Luokan 314 lavoaarissa samanlainen vuoto kuin 403. 

Matkapuhelin 

Kartoittaja 0407799090 

Tutkittu tila toimii luokkahuoneena ja nyt on pidetty tyhjillään tämän vahingon seurauksena.

Rakennusvuosi Remontit 

 

Rakennus on pääosin betonirakenteinen yhdistettynä tiiliverhous / tiilirakenteiset väliseinät. 
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lavoaari vuotaa ja näkyy myös käytävän puolella. Luokan 303 katossa akustiikkalevyä, 

Sähköposti 

toni@kuivaus.fi 

Tutkittu tila toimii luokkahuoneena ja nyt on pidetty tyhjillään tämän vahingon seurauksena. 



 

 

Vahingon aiheuttaja 

Vesivuoto 
Viemäri      Asennettu: - 
Vahingon aiheuttaneen putken materiaali:  Metalli
Sijainti:  Välipohja 

Mikä aiheutti vahingon ja miksi 

Luokan 403 lavoaarin ja viemäriputken liitos vuotaa ja 
lisäksi on mahdollista, että viemäriputkessakin on vuoto 
lattiarakenteessa, joka tulisi tutkia. Seinään menee 
myös käyttövesiputket. 
27.3.2019 
Käytiin luokassa 314, jossa on vastaavanlainen vuoto / 
vahinko kun aikaisemmassa mittauksessa.

 

Vahinkoalueet mitat (mm) huonetiloittain

Tila Pit.(mm) 
Lev.(
mm) 

Kork.(
mm) 

 

   

Rakenne 
Luokka 403 

 

Vahingon laajuus 

Luokka 403 tilassa on tunkkainen kostea haju. Lavoaarin alla oleva lattia on märkä n.6m
on märkä n.2-3m2 alueelta. Luokkahuoneen ja käytävän välinen seinä on märkä n.2
Alapuolen luokkahuonetta ei päästy mittaamaan koska siellä on tunti kesken.
 
Luokka 314 todettiin lavoaarin alla lattiassa kohonneita kosteusarvoja. Samalla alueella todettiin tiiliseinän alaosan olevan
märkä. Kosteus ulottuu luokkahuoneen kaapin alle / ta
havaittiin kohonneita kosteusarvoja. 

 

Tehdyt toimenpiteet 

Pintakosteus- ja porareikämittaus. 
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Toni Bäcklund 
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Vahingon aiheuttaneen putken materiaali:  Metalli 

Luokan 403 lavoaarin ja viemäriputken liitos vuotaa ja 
lisäksi on mahdollista, että viemäriputkessakin on vuoto 
lattiarakenteessa, joka tulisi tutkia. Seinään menee 

Käytiin luokassa 314, jossa on vastaavanlainen vuoto / 
mittauksessa. 

 

Vahinkoalueet mitat (mm) huonetiloittain 

m2 Lattia Seinä Katto Lisätietoa

 Vinyyli Maali Akustolevy  

Luokka 403 tilassa on tunkkainen kostea haju. Lavoaarin alla oleva lattia on märkä n.6m
2
 

3m2 alueelta. Luokkahuoneen ja käytävän välinen seinä on märkä n.2-3m
2
 

Alapuolen luokkahuonetta ei päästy mittaamaan koska siellä on tunti kesken. 

Luokka 314 todettiin lavoaarin alla lattiassa kohonneita kosteusarvoja. Samalla alueella todettiin tiiliseinän alaosan olevan
märkä. Kosteus ulottuu luokkahuoneen kaapin alle / taakse. Lisäksi varaston 315 lattiassa ja seinässä, pi
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Lisätietoa 

 

 alueelta. Lisäksi käytävän lattia 
 alueelta. 

Luokka 314 todettiin lavoaarin alla lattiassa kohonneita kosteusarvoja. Samalla alueella todettiin tiiliseinän alaosan olevan 
315 lattiassa ja seinässä, pienellä alueella 



 

 

Suositeltavat toimenpiteet 

Purku 

 Asbestikartoitus 

 

Luokka 403 / 314 

Lavoaarin poisto ja viemärin kuvaus ennen varsinaista purkua

selvitetään vahingon aiheuttaja. 

403 korokeosan tutkiminen eli osittainen avaus, jonka jälkeen 

päätetään poistetaanko kokonaan vaurioalueelta vai säilytetäänkö. 

 

Vinyylilaatat pois vähintään kastuneelta

ja rakenneselvitys. 

 

Käytävä/varasto: 

Kastuneen alueen vinyylilaattojen poisto

Seinätiilen maalin poisto mekaanisesti/koneellisesti

Kuivaus 

 Koneellinen kuivaus kun purkutyöt on tehty.

Saneeraus 

 Saatetaan pinnat ja rakenteet entiseen tasoon.
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poisto ja viemärin kuvaus ennen varsinaista purkua – 

 

403 korokeosan tutkiminen eli osittainen avaus, jonka jälkeen 

päätetään poistetaanko kokonaan vaurioalueelta vai säilytetäänkö.  

Vinyylilaatat pois vähintään kastuneelta alueelta. Korokeosan piikkaus 

Kastuneen alueen vinyylilaattojen poisto 

Seinätiilen maalin poisto mekaanisesti/koneellisesti 

Koneellinen kuivaus kun purkutyöt on tehty. 

teet entiseen tasoon. 
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Pohjapiirros 

Vihreällä rajattu nyt havaittu kastunut alue.

 

Kosteusmittaukset 

Käytetyt mittauslaitteet Mittauspäivä

Pintakosteudenosoittimet  Gann 
Suhteellisen kosteuden mittauslaitteet 
(RH-mittaus)  Vaisala 

Mittauks
et 

RH% 
(%) 

T (
o
C) AH (g/m

Mp.1 86 20 14.5 

Mp.2 60 21 10.7 

Sisäilma 26.7 19.6 4.5 

Kun lämpötila on 15-25 oC välillä niin lukemat ovat tarkkailukelpoiset. Raja
sisäilman vesipitoisuus on 4,5g/m3 ja mittauskohde on välipohjarakenne eli arvot pitäisi olla lähellä vallitsevaa ilmaa.
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Vihreällä rajattu nyt havaittu kastunut alue. 

Mittauspäivä Selite 

20.03.2019 RH = Suhteellinen kosteus | T = Lämpötila | AH = Absoluuttinen kosteus | 
HL = Kosteusarvio | ML = Kosteustaso

(g/m
3
) Kosteu

staso 
(%) 

Kosteu
sarvio 

Huomiot 

 Märkä Jokin eriste tai huokosempi kohta 

 Koholla Mittasyvyys n.10cm. Mittauskohta on jokin huokoinen materiaali.

   

25 oC välillä niin lukemat ovat tarkkailukelpoiset. Raja-arvona voidaan eristetilan mittauksessa pitää 10g/m
ja mittauskohde on välipohjarakenne eli arvot pitäisi olla lähellä vallitsevaa ilmaa.

 4 (14) 
Tunniste: VT-684 
Työnumero:  
Raportti laadittu: 10.04.2019 

 

RH = Suhteellinen kosteus | T = Lämpötila | AH = Absoluuttinen kosteus | 
HL = Kosteusarvio | ML = Kosteustaso 

Jokin eriste tai huokosempi kohta lattiassa mittaussyvyydessä 17cm. 

Mittasyvyys n.10cm. Mittauskohta on jokin huokoinen materiaali. 

mittauksessa pitää 10g/m3. Tässäkin tapauksessa 
ja mittauskohde on välipohjarakenne eli arvot pitäisi olla lähellä vallitsevaa ilmaa. 



 

 

Liitteet 
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Mp.1 
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Luokka 303 
Luokassa oli tunti käynnissä, joten ei suoritettu tutkintaa

Käytävä 
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Toni Bäcklund 
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Luokassa oli tunti käynnissä, joten ei suoritettu tutkintaa. 
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Koereikä, josta todettiin lattian olevan yhtenäinen betonilattia. Porareiän syvyys n.20cm.

Vahva epäilys asbestista eli näytteet ennen korjausta.
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Koereikä, josta todettiin lattian olevan yhtenäinen betonilattia. Porareiän syvyys n.20cm. 

epäilys asbestista eli näytteet ennen korjausta. 
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Luokassa 314 tehtiin vastaava tutkimus kuin aikaisemmassa 403

Em. luokan edustan käytävä ja seinämä ovat märkiä.
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314 tehtiin vastaava tutkimus kuin aikaisemmassa 403 

Em. luokan edustan käytävä ja seinämä ovat märkiä. 
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Luokan lattia ja seinän alaosa ovat märkiä

Märkä alue rajattu 
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Luokan lattia ja seinän alaosa ovat märkiä 
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Todennäköisimmin vuoto on lavoaarin viemärissä, lattiarakenteessa

Luokan / käytävän vieressä/päässä on varasto jonka lattiassa ja seinässä havaittiin kohonneita kosteusarvoja.
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Todennäköisimmin vuoto on lavoaarin viemärissä, lattiarakenteessa 

Luokan / käytävän vieressä/päässä on varasto jonka lattiassa ja seinässä havaittiin kohonneita kosteusarvoja.
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Luokan / käytävän vieressä/päässä on varasto jonka lattiassa ja seinässä havaittiin kohonneita kosteusarvoja. 



 

 

Luokka 314 katossa tummuneita jälkiä ja seinässä valum

Pohjakuva. Luokka 314 ja tutkittu varasto
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Luokka 314 katossa tummuneita jälkiä ja seinässä valumisjälkiä. Yläpuolella ei havaittu kohonneita kosteusarvoja.

ja tutkittu varasto 
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själkiä. Yläpuolella ei havaittu kohonneita kosteusarvoja. 

 



 

 

Vastuuvapautuslauseke 

Noudatamme Suomen Kuivaustekniikka Oy:n toimitusehtoja.

 

Toimenpidesuositukset koskevat tässä tarkastusraportissa mainittuja tiloja ja rakenteita ja ne perustuvat tutkimushetkellä 

saatuihin tietoihin. 

 

Piilevien rakennusvirheiden ja vaurioiden esiintymistä tarkastetussa kohteessa ei voida poissulkea tällä tutkimuksella.

 

Jälleenrakentaminen vastaavaan tasoon voimassa olevia rakennusmääräyksiä (RYL 2000 ja RakMk C2) sekä hyvää 

rakennustapaa noudattaen. 

 

Purkutyössä on noudatettava RT-ohjekortin Kosteus

82–0383) 

 

 

Toni Bäcklund 

0407799090 

toni@kuivaus.fi 

Suomen Kuivaustekniikka 

 

 

 

Kartoittaja: 
Toni Bäcklund 
0407799090 
toni@kuivaus.fi 

Sivu: 
Tunniste
Työnumero
Raportti laadittu

 

Noudatamme Suomen Kuivaustekniikka Oy:n toimitusehtoja. 

Toimenpidesuositukset koskevat tässä tarkastusraportissa mainittuja tiloja ja rakenteita ja ne perustuvat tutkimushetkellä 

rakennusvirheiden ja vaurioiden esiintymistä tarkastetussa kohteessa ei voida poissulkea tällä tutkimuksella.

Jälleenrakentaminen vastaavaan tasoon voimassa olevia rakennusmääräyksiä (RYL 2000 ja RakMk C2) sekä hyvää 

ohjekortin Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyömenetelmiä (Ratu 
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Toimenpidesuositukset koskevat tässä tarkastusraportissa mainittuja tiloja ja rakenteita ja ne perustuvat tutkimushetkellä 

rakennusvirheiden ja vaurioiden esiintymistä tarkastetussa kohteessa ei voida poissulkea tällä tutkimuksella. 

Jälleenrakentaminen vastaavaan tasoon voimassa olevia rakennusmääräyksiä (RYL 2000 ja RakMk C2) sekä hyvää 

ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutyömenetelmiä (Ratu 


