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YHTEENVETO TUTKIMUSEHDOTUKSISTA

Alla olevassa taulukossa on listattu riskiarvion perusteella määritetyt rakenneavausten määrät sekä avauksiin
ja näytteenottoihin liittyvät tutkimusehdotukset.

Rakenne Rakenneavaus Mikrobinäyte VOC-BULK-
näyte

Kosteusmit-
taus

Merkkiainekoe

Maanvastaiset seinät 4 4 - 1-2 1
Sokkelit 4 2 - - 1-3
Alapohja 2 2-4 - 10-20 1-3
Kantavat väliseinät - - - - -
Välipohja 9 9-13 - 5 3-4
Liikuntasauma 2 2 - - 0-1
Ulkoseinät 28 28-33 - 4-8 5-10
Ikkunat 5 5 - -
Yläpohjat - 4-6 - - -
Kattoikkunarakenne 2 2
Lattiapäällysteet - - 5 5-10 -

Yhteensä: 56 58-71 5 25 11-22

Muut:
Pintakosteuskartoitus
Kuitulaskeumanäyte 2
kpl
Olosuhdemittaukset 2
viikkoa
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1 YHTEYSTIEDOT

1.1 Tilaaja

TURUN KAUPUNKI, TILAPALVELUKESKUS

Yhteyshenkilö:

Johanna Kaipia, sisäilma-asiantuntija
johanna.kaipia@turku.fi

1.2 Tutkittava kohde

Kellonsoittajankatu 9-11, 1. – 3. kerros

1.3 Tutkimuksen tekijät

FCG Finnish Consulting Group Oy
Rakennusterveys ja sisäilmasto

Vastaava kuntotutkija:

Sauli Kodisoja, Ins. (amk), RTA, rakenteiden kosteudenmittaaja

Kuntotutkijat:

Jussi Pirttimäki, Rkm (amk), KVKT (FISE)

Petri Tuomisto, Ins. (amk), rakenteiden kosteudenmittaaja

Teemu Linnakoski, Ins. (amk), lvi-asiantuntija

Mika Lehtisalo, Ins. (amk), LVI-insinööri

Raportin tarkastaja:

Kasper Käyhkö, DI, kehityspäällikkö
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2 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT

2.1 Tutkimuksen tausta

Kellonsoittajankadun kiinteistö on syksyllä 2020 tulossa väistötilakäyttöön vuodeksi. Kohteen rakenteiden ja
järjestelmien kunto halutaan selvittää, jotta väistötilat voidaan ottaa turvallisesti käyttöön.

Tutkimuksessa, näytteenotossa ja tulosten tulkinnassa noudatetaan tutkimuksen aikana voimassa olevia
määräyksiä ja asetuksia (ks. LIITE: Ohjeet ja asetukset).

2.2 Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Kellonsoittajankadun kiinteistön väistötilakäyttöön tulevien tilojen
kosteus- ja sisäilmatekninen kunto. Tutkimusten havaintojen pohjalta annetaan toimenpidesuositukset, joilla
mahdolliset sisäilmaa heikentävät tekijät saadaan poistettua tai niiden vaikutus sisäilmaan saadaan estettyä.
Tutkimusraportissa esitetään vain käyttöä turvaavat toimenpide-ehdotukset. Peruskorjauksen aikaisia toi-
menpiteitä ei käsitellä sillä rakennus on saatujen tietojen perusteella suunniteltu purettavaksi lähivuosien
aikana.

2.3 Tutkimuksen rajaus

Tutkimus rajautuu 1. – 3. kerrokseen. Tutkimuksessa selvitetään rakenteiden ja järjestelmien kunto niiltä osin
kuin niillä voi olla vaikutusta väistötilojen terveellisyyteen tai turvallisuuteen.

2.4 Tutkimuksen ajankohta

Tutkimukset suoritetaan heinä ja elokuun 2020 aikana.

2.5 Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät on esitetty alla. Tarkemmat kuvaukset tutkimusmenetel-
mistä sekä tulosten tulkinnasta on esitetty liitteenä olevissa menetelmäkorteissa (ks. LIITTEET).

Tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät:
• Rakenteiden rakennusfysikaalinen ja sisäilmatekninen riskiarvio olemassa olevien suunnitelmien pe-

rusteella.
• Aistinvaraiset arviot paikan päällä
• Rakenneavaukset
• Kosteusmittaukset

• LIITE: Pintakosteuskartoitus
• LIITE: Viiltokosteusmittaukset
• LIITE: Porareikäkosteusmittaus
• LIITE: Näytepalakosteusmittaus
• LIITE: Puun kosteusmittaus

• Rakennusmateriaalinäytteenotto mikrobianalyysiä varten (LIITE: Mikrobit yleisesti)
• LIITE: Suoraviljelymikrobinäytteet

• Näytteenotto haihtuvien orgaanisten yhdisteiden selvittämiseksi
• LIITE: Rakennusmateriaalien VOC-yhdisteet (VOC-BULK)

• Rakennusmateriaalinäytteenotto polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen selvittämiseksi (LIITE: Poly-
sykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH))

• LIITE: PAH-materiaalinäytteet
• Paine-eromittaukset (LIITE: Paine-ero)
• Sisäilmamittaukset ja –näytteet

• LIITE: Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus
• LIITE: Sisäilman hiilidioksidipitoisuus
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• LIITE: Pölyn koostumuksen määritys
• Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

• LIITE: Asbesti yleisesti
• LIITE: Rakennusmateriaalien asbestinäytteet
• LIITE: Sisäilman asbestimittaukset
• LIITE: Rakennusmateriaalien raskasmetallinäytteet
• LIITE: PCB-yhdisteet ja lyijy rakennusmateriaaleissa

• Rakennusjätteen kaatopaikkakelpoisuuden arviointi (LIITE: Rakennusjätteen hyötykäyttö- ja kaato-
paikkakelpoisuus)

• Rakenteiden ja rakenneliitosten tiiveysmittaukset
• LIITE: Merkkiainekokeet

2.6 Käytetyt suunnitelmat ja asiakirjat

Riskiarvion ja tutkimussuunnitelman tekemiseen oli käytettävissä seuraavia asiakirjoja:
· Arkkitehtipiirustuksia vuosilta 1968 ja 1992
· Rakennepiirustuksia vuosilta 1968 ja 1992
· LVI-piirustuksia vuosilta 1968, 1992 ja 2006
· Sisäilmatutkimusraportti

Lisäksi riskiarviota ja tutkimussuunnitelmaa varten tehtiin kohdekierros 7.7.2020.
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3 TUTKITTAVAN KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT

3.1 Perustiedot

Tutkimuksen kohteena on vuonna 1968 rakennettu koulurakennus, jonka bruttopinta-ala on 12 203 m2 ja
tilavuus 47 906 m3. Rakennuksen pohjakerroksessa on tilat autopaikoitukselle. Rakennuksessa on viisi maan-
päällistä kerrosta. Länsiosassa sijaitsevat liikuntasali ja auditoriotilat, jotka ovat osittain maanpinnan alapuo-
lisia tiloja. Koillispuolella 1. kerroksessa sijaitsevat aula- keittiö- ja ruokalatilat. Koillispuolella kerroksissa 1-3
sijaitsevat väistötilakäyttöön tulevat luokkatilat.

Rakennus on perustettu kalliolle teräsbetonisille nauha- ja pilarianturoille. Rakennuksen kantavana runkona
ovat betonipilarit ja palkit. Alapohjarakenteet ovat alkuperäisiltä osilta kaksoislaattarakenteisia. Peruskorja-
tun osan alapohjat ovat alapuolelta lämmöneristettyjä teräsbetonilaattoja. Välipohjarakenteet ovat 1. ker-
roksen osalta pääosin kaksoislaattarakenteita. Ylemmissä kerroksissa välipohjarakenteena on betonipalkkien
varaan kannateltu teräsbetonilaatta. Julkisivut ovat auditorion osalta sekä eristerapattua julkisivua että pel-
tikasetilla vuorattua kevytrakenteista julkisivua. Alkuperäisellä osalla julkisivut ovat pääasiassa tiili-villa-tiili
sekä tiili-villa-betonirakenteisia. Yläpohjat ovat tuulettuvia tasakattorakenteita sisäpuolisella vedenpoistolla,
joissa vesikatteena on huopa. Ilmanvaihtona on koneellinen ilmanvaihto.

Kuva 1. Kellonsoittajankatu 9-11 koulurakennus. (google maps ilmakuva).

3.2 Olemassa olevat tutkimukset

Kiinteistöasiantuntijat Oy, sisäilmatutkimukset, 18.3.2019
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3.3 Tiedossa olevat korjaukset

· Peruskorjaus ja laajennus 1992-1994
o Peruskorjauksessa on rakennettu 1. kerrokseen uudet aulatilat sekä uusi auditorio. Viiden-

teen kerrokseen on tehty laajennusosa ja katolle on lisätty IV-konehuone. Ilmanvaihto on
muutettu koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi suurimmassa osassa rakennusta.

· Ilmanvaihtosaneeraus 2006

Kuva 2 Vasemmalla ilmakuva 1970-luvulta, oikealla ilmakuva 2010-luvulta. Vuoden 1992 peruskorjauksessa rakennuk-
sen eteläpuolelle on rakennettu auditorio ja matala aulatila ja kattoikkunarakenne. 5. kerrokseen on tehty laajennus ja
katolle on lisätty IV-konehuone.
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4 RAKENTEIDEN RISKIARVIO JA TUTKIMUSEHDOTUKSET

Riskiarvio ja tutkimussuunnitelma on jaettu rakennusosittain ja rakenneosittain alalukuihin. Rakenneosat
käydään läpi pääsääntöisesti Talo 2000 –nimikkeistön mukaisessa järjestyksessä.

Rakenneosaluku on jaettu alla oleviin kappaleisiin:

Sijainti
Kappaleessa käy ilmi missä päin rakennusta kyseisessä luvussa tarkasteltava rakenne/rakenteet sijaitsevat.

Rakenne
Kappaleessa on esitetty kyseisessä luvussa tarkasteltava rakenne/rakenteet.

Riskiarvio
Kappaleessa käydään läpi kyseisessä luvussa tarkasteltavan rakenteen/rakenteiden yleisimmän kosteus- ja
sisäilmatekniset riskit. Riskiarviossa läpikäydyt riskit toimivat tutkimuskysymyksinä tutkimusta tehtäessä.
Tutkimuksilla pyritään selvittämään mitkä riskeistä ovat käyneet tai eivät ole käyneet toteen.

Tutkimusehdotukset
Kappaleessa esitetään tutkimusehdotukset, joiden avulla pystytään selvittämään mitkä riskiarvio -kappa-
leessa luetellut riskit ovat toteutuneet ja mitkä eivät (vastaukset tutkimuskysymyksiin). Näyte- ja mittaus-
määrät ovat määritetty siten, että saadaan riittävän laaja kuva rakenteiden kunnosta tutkimusten jälkeen
tehtävien johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten tueksi.

4.1 Rakennuksen vierustat

Riskiarvio
· Rakennuksen ympäröivä maanpinta saattaa viettää rakennusta kohti ja ohjata sade- ja sulamisvedet

rakennuksen seinustalle. Tämä lisää perusmuurin ja ulkoseinän alaosan kosteuskuormaa huomatta-
vasti. Lisäksi rakennus sijaitsee rinteessä, jolloin eteläsivustaa pitkin ajautuvat sadevedet voivat lisätä
kosteusrasitusta entisestään.

· Rakennuksen vierustäyttö voi olla heikosti kosteutta läpäisevää, mikä lisää anturoiden ja perusmuu-
rien kosteuskuormitusta.

· Routasuojaus sokkelin vieressä saattaa olla puutteellinen.
· Rakennuksen vierustoilla voi olla istutuksia, jotka heikentävät sokkeli- ja ulkoseinärakenteen kuivu-

mista ja joiden juuret voivat vaurioittaa rakenteita tai rakenneosia (esim. salaojat).
· Ongelmat ja virheet maanpinnan kallistuksissa ja rakennuksen vierustan täyttömaassa voivat aiheut-

taa sokkeli-, ja maanvastaisen seinä- tai ulkoseinärakenteiden vaurioita.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi:

· Sokkelin vierustojen kallistusten havainnointi silmämääräisesti.
· Havainnoidaan rakennuksen vierustojen maanpinnan muotoilua ja merkkejä veden lammikoitumi-

sesta.
· Arvioidaan mahdollisten puutteiden vaikutusta rakenteisiin sisäpuolelta tehtävien kosteuskartoitus-

ten ja rakennekosteusmittausten avulla.
· Avataan pihalaatoitusta rakennusten vierustoilta kahdesta kohdasta.

Kohdekierroksella havaittuja asioita:
· Vierustoilta havaittiin merkkejä veden lammikoitumisesta / kulkeutumisesta rakennuksen sivustoille.

Ensimmäisen kerroksen tiiliseinän alaosasta havaittiin muutamissa paikoissa kosteusjälkiä, jotka oli-
vat aiheutuneet kapillaarisesti nousevasta kosteudesta.
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4.2 Salaojat

Sijainti

Kuva 3. Alkuperäiset salaojitukset.

Kuva 4. Salaojat auditorion kohdalla. Salaojien korkeusasema on esitetty alempana kuin rakenneleikkauksessa esitetty
anturan alapinta.
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Rakenne
Alkuperäiset salaojaputket on toteutettu tiilisalaojaputkilla. Auditorion salaojaputkisto on toteutettu muovi-
silla salaojaputkilla. Salaojien korkoasema on alkuperäisissä kuvissa merkitty anturapintojen kanssa samalle
tasolle. Peruskorjauksessa salaojien korkoasema on salaojien tasokuvissa merkitty alemmas anturapinnan
alaosan korkeusasemaa.

Kuva 5. Vasemmalla rakennekuva vuodelta 1968, jossa salaojat on esitetty asennettavaksi anturan kanssa samalle ta-
solle. Oikealla kuva vuodelta 1992, johon ei ole merkitty salaojien korkeusasemaa.

Riskiarvio
· Tiilisalaojaputket ovat teknisen käyttöikänsä päässä.
· Salaojien puuttuminen/toimimattomuus tai väärä korkeusasema anturaan nähden lisää perustusten

ja perusmuurin kosteuskuormitusta. Alkuperäisissä rakennekuvissa salaojat on merkitty samaan ta-
soon anturan kanssa.

· Salaojaputket saattavat olla tukossa esim. puunjuurista tai rikkoutuneet maan painumien takia.
· Salaojajärjestelmän tarkastuskaivojen kannet eivät välttämättä ole näkyvissä.
· Salaojituksen puuttuminen tai puutteellinen toiminta saattaa ilmetä rakenteissa korkeana kosteus-

pitoisuutena ja tätä kautta mahdollisina vaurioina eristekerroksissa tai päällystemateriaaleissa.

Tutkimusehdotukset
· Salaojien toimivuutta tarkastellaan tarkastuskaivojen kautta.
· Salaojien toimintaa ja vaikutusta rakenteiden kuntoon arvioidaan sisäpuolelle tehtyjen kosteuskar-

toitusten ja rakennekosteusmittausten kautta.

4.3 Sadevesijärjestelmät

Sadevedet on ohjattu rakennuksen vesikatoilla sisäpuolisiin kattokaivoihin. Piha-alueen käännetyn kattora-
kenteen sadevedet ohjautuvat kattokaivoihin, jotka purkautuvat kellarikerrokseen.

Riskiarvio
· Sadevesijärjestelmän puuttuminen tai toimimattomuus voivat aiheuttaa sokkeli-, maanvastaisten

seinä- tai ulkoseinärakenteiden vaurioita.
· Ensimmäisen kerroksen piha-alueiden sadevedet eivät ohjaudu kaikkialla hallitusti sadevesikaivoihin.

Kohdekierroksella havaittiin merkkejä veden ohjautumisesta sokkelirakenteisiin. Tämä lisää raken-
teiden vaurioitumisriskiä.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi:

· Sadevesijärjestelmän toimivuuden tarkastus. Silmämääräinen tarkastelu maanpinnan kallistuksista
ja kaivojen kansien korkeusasemasta suhteessa maanpintaan.
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· Piha-alueilla tarkastetaan ohjautuvatko sadevedet hallitusti kaivoille. Poistetaan tarvittaessa pihalaa-
toituksia rakennuksen vierustoilta / kaivojen ympäriltä havainnoinnin helpottamiseksi.

· Katselmoidaan rakennusten vierustoita mahdollisten sadevesien aiheuttamien vaurioiden varalta.

Kohdekierroksella havaittua
· Pihan sadevesien ohjauksessa havaittiin puutteita, jotka olivat aiheuttaneet kosteusjälkiä ulkoseinien

alaosissa sekä kosteusjälkiä kellaritilan puolella välipohjarakenteiden alaosissa kattokaivojen ympä-
rillä.

· Pukuhuonetilojen käytävällä sijaitsevista kattovesiviemäreistä havaittiin vuotoja tarkastusluukkujen
kohdalta.

Kuva 6. Pihakaivojen alapuolelta havaittiin kosteutta betonirakenteissa kaivojen ympärillä. Tämä viittaa puutteisiin
vedenohjauksessa.

Kuva 7. Kattovesiviemärien tarkastusluukuista havaittiin vesivuotokohtia. Viemärien eristeet olivat näkyvissä ja sisältä-
vät mahdollisesti asbestia.
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4.4 Anturat ja perustusrakenteet

Rakenne
Rakennus on perustettu kallion varaan betonisten nauha- ja pilarianturoiden varaan.

Kuva 8. Vasemmassa kuvassa kalliota vasten valettu nauha-antura. Oikealla nauha-anturaperustus uuden auditorion
kohdalla.

Kuva 9. Pilarit on perustettu pilarianturoiden varaan suoraan kalliolle.

Riskiarvio
· Suoraan kallion varaan perustettaessa riskinä on kallion pintaa pitkin valuva vesi, joka betoniseen

anturaan törmätessään lähtee nousemaan kapillaarisesti ylöspäin. Nouseva kosteus voi aiheuttaa
vaurioita seinien alaosiin sekä lattian reuna-alueille. Nouseva kosteus voi aiheuttaa myös vaurioita
sokkelinhalkaisuissa käytettyihin eristekerroksiin. Perustusten alle ei ole merkitty kapillaarikatkoker-
rosta.

· Kalliopintaan on saattanut jäädä rakennusaikana vettä kerääviä kuoppia, jotka lisäävät alapohjara-
kenteiden kosteuskuormaa paikallisesti.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi ja mittaukset:

· Sisäpuolen pinnoitteet kantavien seinien alaosissa katselmoidaan silmämääräisesti.
· Anturoilta nouseville rakenteille tehdään pintakosteuskartoitus, joilla arvioidaan mahdollisista kapil-

laarisen kosteuden nousua anturoilta rakenteisiin. Tarvittaessa tehdään tarkentavia rakennekosteus-
mittauksia.
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4.5 Maanvastaiset seinät

Sijainti

Kuva 10. Maanvastaiset seinärakenteet merkittynä 1. kerroksen pohjakuvaan.

Rakenne
MS1 (pukuhuone- ja pesutilat)

Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:
· Betoni 230mm
· Vedeneristys (bitumi)
· Mineraalivilla 50mm
· Tiili 130mm (alaosassa tiilen sisäpintaa vas-

ten nostettu toinen vedeneristekerros)
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MS2 (liikuntasalin maanvastainen seinä)
Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:

· Vedeneristekerros (bitumisively)
· Betoni 150mm
· Mineraalivilla 50mm
· Betoni 150mm

MS3 (auditorion maanvastaiset seinät)
Rakennekerrokset ulkoa sisälle:

· Lämmöneriste
· Kosteuseristys
· Kantava teräsbetoni

Riskiarvio
MS1

· Seinän lämpimälle puolelle rakennettu lämmöneristys on riskirakenne. Kosteus saattaa tiivistyä be-
tonin ja villaeristeen rajapintaan, jolloin villaeriste vaurioituu. Eriste saattaa vaurioitua myös betonin
läpi kapillaarisesti siirtyvästä maakosteudesta.

· Sisäpuolinen kosteussively saattaa sisältää PAH-yhdisteitä.
· Sisäpuolinen kuorimuuraus ei ole lähtökohtaisesti tiivis, joten mahdollisesti mikrobivaurioitu-

neesta eristekerroksesta ja PAH-yhdisteitä sisältävästä rakenteesta voi päästä ilmavuotoja si-
säilmaan.

MS2
· Seinän alaosassa betonirakennetta pitkin saattaa nousta kosteutta puutteellisen tai toimimattoman

salaojituksen takia vaurioittamaan sisäpuolen lämmöneristeitä.
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· Ulkopuolen kosteudeneristystä ei ole suojattu lämmöneristeellä mekaaniselta rasitukselta, joten sen
kunto voi olla huono, jolloin kosteus saattaa rasittaa ulkopuolista betonirakennetta ja rakenteen eris-
tekerrosta.

· Mahdollisesti vaurioituneesta eristekerroksesta saattaa olla ilmayhteys sisäilmaan rakenneliittymien
tai sisäpuolisessa betoniseinässä olevien mahdollisten halkeamien kautta.

MS3
· Kalliota pitkin valuva vesi voi nousta kapillaarisesti rakenteeseen ja rakenteen kautta ympäröiviin

rakenneosiin kuten alapohjarakenteisiin.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi ja mittaukset:

· Tiiliseinien alaosat pukuhuonetiloissa tarkastellaan silmämääräisesti ja niihin tehdään pintakosteu-
den kartoituksia.

· Liikuntasalin vastaisen betoniseinän kuntoa arvioidaan aistinvaraisesti ja pintakosteuden kartoitus-
ten avulla

· Auditorion maanvastaisen seinärakenteen toimivuutta arvioidaan aistinvaraisesti sekä pintakosteu-
den kartoituksilla.

· Tarvittaessa rakenteisiin tehdään tarkentavia rakennekosteusmittauksia 4-8kpl

Rakenneavaukset ja näytteenotto
· Rakenteeseen MS1 tehdään 3 rakenneavausta. Kaksi avausta seinän alaosaan ja yksi avaus korkeam-

malle noin 1,5m korkeuteen.
· Rakenteeseen MS2 tehdään 1 rakenneavaus liikuntasalin kautta. Avaus tehdään seinän alaosaan.
· Avausten kautta tarkastetaan rakenteen toteutus sekä arvioidaan aistinvaraisesti rakennekerrosten

kuntoa.
· Jokaisesta avauksesta otetaan mineraalivillaeristeestä yksi materiaalinäyte mikrobianalyysia varten.
· Bitumisivelystä otetaan PAH-näyte

Tiiveystarkastelu:
· Tarkastetaan rakenteiden ilmapitävyys eristetilasta sisäilmaan merkkiaineen avulla pistokoeluontoi-

sesti

Kohdekierroksella havaittuja asioita
· Pukuhuonetiloista kellariin johtavassa rappukäytävässä havaittiin voimakasta maakellarin hajua.
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4.6 Sokkelit

Sijainti

Kuva 11. Sokkelirakenteiden sijainnit 1. kerroksessa.

Kuva 12. Sokkelirakenteiden sijainnit 2. kerroksessa.



FCG Finnish Consulting Group Oy Riskiarvio ja tutkimussuunnitelma 18 (52)
15.7.2020

FCG Finnish Consulting Group Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

Rakenne
Alla on esitetty lähtötietoihin pohjautuvat sokkelirakenteiden rakennetyypit. Opettajien ruokailuhuoneen ik-
kunarakenteen alapuolista sokkelirakennetta ei löydetty lähtötiedoista.

SK1 (auditorio)
Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:

· Sokkelin kuoribetoni (kannateltu kanta-
vaan ulkoseinään konsolien avulla)

· Lämmöneristekerros
· Kantava teräsbetoniseinä

SK2 (1. kerroksen aula, ikkunarakenteen alaosa)
Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:

· Ikkunapellitys
· Pihakannen vedeneristyskerros nostettu

harkon pintaan
· Kevytsoraharkko 150mm
· Tuuletusrako
· Puuranka + mineraalivilla 100mm
· Höyrynsulkukerros (ei lähtötiedoissa)
· Kipsilevy

SK3 (alkuperäisten tiili-villa-betonisten ulkoseinärakenteiden sokkelit)
Rakennekerrokset ulkopuolelta sisälle päin:

· Betoni
· Sokkelihalkaisu, mineraalivilla 50mm
· Kantava betoninen sisäkuori
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SK4 (asuinrakennusten sokkelirakenne)
Rakenne ulkopuolelta sisäpuolelle:

· Betoni
· Sokkelihalkaisu, mineraalivilla 50mm
· Kantava betoninen sisäkuori

SK5 (liikuntasalin luoteispäädyn sokkelirakenne)
Rakenne ulkopuolelta sisäpuolelle)

· Betoni 130mm
· Mineraalivilla 70mm
· Kantava betoniseinä 220mm

SK6 Peruskorjauksessa lisätyn 1. kerroksen aulatilan sokkelirakenteet
Rakenteesta ei löytynyt lähtötietoja

SK7 Ruokalan luoteispäädyn ikkunarakenteen alaosa
Rakenteesta ei löytynyt lähtötietoja

Riskiarvio
SK2

· Ikkunarakenteesta saattaa päästä vuotovesiä sokkelirakenteeseen. Rakenteeseen kulkeutunut kos-
teus pääsee kuivumaan heikosti ulkopuolisen vedeneristekerroksen ja sisäpuolisen höyrynsulkuker-
roksen vuoksi.

· Eristekerrokset saattavat olla vaurioituneita ja eristekerroksista voi olla ilmayhteys sisäilmaan mm.
epätiiviin höyrynsulkukerroksen liitosten kautta.

· Lähtötiedoissa ei ollut mainintaa höyrynsulkukerroksesta. Mikäli se puuttuu, saattaa sisäilman kos-
teutta tiivistyä rakenteet kylmille pinnoille.

SK3
· Kosteutta on saattanut kulkeutua rakenteeseen mm. julkisivun tiiliverhouksen kautta tai maaperästä

kapillaarisesti. Sokkelinhalkaisukerroksena käytetty mineraalivilla on saattanut vaurioitua kosteuden
vaikutuksesta.

· Mikäli välipohjarakenne sijaitsee lähellä maan pintaa, on sokkelirakenteen kautta saattanut kulkeu-
tua kosteutta myös välipohjan kaksoislaattarakenteen eristekerroksiin.

· Sokkelinhalkaisusta on ilmayhteys ulkoseinän eristekerrokseen ja tätä kautta mahdollisesti sisäil-
maan esimerkiksi ikkunarakenteiden ja rakenneliittymien kohdalta.
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SK4
· SK3 sokkelirakenteen halkaisussa sijaitseva mineraalivilla saattaa olla kosteusvaurioitunut maasta ra-

kenteeseen siirtyvän tai rakenteen ulkopuolisen kosteuden seurauksena. Sokkelihalkaisun eristeestä
on yhteys ulkoseinän eristeeseen ja sitä kautta ilmayhteys ulkoseinän huokoisen eristekerroksen
kautta, ulkoseinän tiilisisäkuoren läpi sisäilmaan.

SK5
· Rakenteen sokkelinhalkaisuna käytetty mineraalivilla saattaa olla vaurioitunut rakenteeseen ulko-

puolelta siirtyvän kosteuden vaikutuksesta tai sokkelia pitkin kapillaarisesti nousevasta kosteudesta.
Ilmayhteys paksun betonisen sisäkuoren läpi eristekerroksesta sisäilmaan on kuitenkin epätodennä-
köinen.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi ja mittaukset:

· Tarkastellaan sokkelirakenteiden kuntoa ulkopuolelta aistinvaraisin havainnoin. Havainnoidaan mm.
merkkejä kosteusrasituksesta kuten betonipintojen rapautumista tai kalkkeumaa.

· Suoritetaan pintakosteuden kartoituksia sokkelirakenteiden sisäpintoihin ja arvioidaan aistinvarai-
sesti sokkelirakenteiden ja niihin liittyvien rakenteiden kuntoa sisäpuolelta käsin.

· Tarkastellaan sokkelien korkeutta sisäpuolen lattiatasoon nähden.

Rakenneavaukset ja mittaukset:
SK2

· Tehdään 2 rakenneavausta rakenteeseen sisäkautta poistamalla kipsilevy ja höyrynsulkukerros.
· Avauksista tarkastetaan rakenteen toteuttamistapa ja tehdään aistinvaraiset arviot rakenteen kun-

nosta sekä tarvittaessa tehdään tarkentavia rakennekosteusmittauksia.
· Molemmista avauksista otetaan 1 näyte mikrobianalyysia varten.

SK3 ja SK4
· Rakenteisiin SK1 ja SK2 liittyvät mikrobinäytteenotot käsitellään luvussa Ulkoseinät.

SK6 ja SK7
· Tarkastetaan rakenteiden toteutus porareiän / rakenneavauksen kautta.

Tiiveystarkastelu:
· Selvitetään mahdollista ilmayhteyttä sokkelirakenteiden eristekerroksista sisäilmaan merkkianeko-

keiden avulla. Merkkiainekokeita tehdään pistokoeluontoisesti jokaiseen sokkelirakennetyyppiin 1-2
kappaletta.

Kohdekierroksella havaittuja asioita:
· Aulan ikkunarakenteen alaosan levytyksestä havaittiin kohonneita arvoja pistokoeluontoisissa pinta-

kosteudenkartoituksissa.
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4.7 Alapohjarakenteet

Sijainti

Kuva 13. Alapohjarakenteet merkittynä 1. kerroksen pohjakuvaan.

Kuva 14. Alapohjarakenteet merkittynä 2. kerroksen pohjakuvaan.
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Rakenne
AP1 kantava laatta (auditorio)

· Pintamateriaali
· Betonilaatta 100mm
· EPS 70mm, 1 metri reuna-alueilla 120mm
· >250mm tiivistetty sora, salaojitettu

AP1 maanvarainen laatta (auditorio)
· Pintamateriaali
· Betonilaatta 150mm
· EPS 70mm, 1 metri reuna-alueilla 120mm
· >250mm tiivistetty sora, salaojitettu

AP2 maanvarainen laatta (pesu- ja pukuhuonetilat)
· Teräsbetoninen pintalaatta ??mm
· Kosteuseristys
· EPS 50mm
· Teräsbetonilaatta ??mm

AP2 kantava laatta (pesu- ja pukuhuonetilat / käytävä)
· Pintalaatta ??mm
· Kantava teräsbetonilaatta ??mm

AP3 2. kerroksen eteläpäädyn tilat
· Teräsbetonilaatta ??mm
· EPS 50mm
· Kantava teräsbetonilaatta 300mm
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Riskiarvio
Yleisiä alapohjarakenteiden riskejä:

· Alapohjalaatan alla on usein käytetty soran sijasta hienojakoisempaa ainesta kuten hiekkaa. Tämä
heikentää rakennuksen pohjan kuivumiskykyä ja kosteutta voi nousta kapillaarisesti alapohjaraken-
teisiin ja liittyviin rakenteisiin.

· Mikäli alapohjat on pinnoitettu tiiviillä päällysteillä kuten muovimatoilla, voi kosteuspitoisuus pääl-
lysteen alapinnassa nousta ja aiheuttaa vaurioita päällysteissä ja liimoissa.

· Alapohjalaatan reuna-alueille valusaumaan on saattanut muodostua rakoa laatan kutistuman seu-
rauksesta, jonka kautta saattaa kulkeutua korvausilmaa maaperästä sisätiloihin päin.

· Pintalaatan valunerotuskaistana on voitu käyttää herkästi vaurioituvia materiaaleja ja ne voivat olla
mikrobivaurioituneita rakennusaikaisen ja käytönaikaisen kosteuden vaikutuksesta.

· Märkätiloissa vedeneristys sijaitsee pintalaatan alapuolella, jolloin pinnoitteiden kautta betonilaat-
taan päässyt kosteus aiheuttaa vaurioita lattiapinnoitteille.

Muita riskejä:
· Kantavan alapohjarakenteen AP2 alapuolelle ei ole merkitty lämmöneristekerrosta. Lämmöneristeen

puuttuminen voi aiheuttaa maaperän lämpenemistä ja kosteuden kulkeutumista diffuusion vaiku-
tuksesta alapohjarakenteisiin ja päällystemateriaaleihin.

· Maanvaraisen alapohjarakenteen AP2 ja AP3 alta puuttuu lämmöneristekerros, jolloin alapohjalaat-
taan saattaa nousta maaperästä kosteutta kapillaarisesti tai diffuusion vaikutuksesta. Lämmöneris-
tekerroksen kosteuspitoisuus voi nousta ja lämmöneristekerros voi vaurioitua. Lämmöneristekerrok-
sesta saattaa olla ilmayhteys sisäilmaan läpivientien tai reuna-alueiden kautta.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi:

· Alapohjarakenteet ja päällysteiden kunto katselmoidaan aistinvaraisesti.
· Alapohjarakenteiden kosteuspitoisuutta tarkastellaan pintakosteudenkartoituksen perusteella.
· Pintakosteudenkartoitusten perusteella tehdään tarvittaessa tarkentavia rakennekosteusmittauksia.

Rakennekosteusmittauksia tehdään arviolta 10-20 kappaletta.

Rakenneavaukset:
· Maanvaraisen rakenteen AP2 toteutus ja eristekerroksen kunto tarkastetaan rakenteeseen tehdyn

rakenneavauksen kautta. Rakenteen eristekerroksesta otetaan 1-2 kappaletta näytteitä mikrobiana-
lyysia varten.

· Rakenteen AP3 toteutus tarkastetaan rakenteeseen tehdyn rakenneavauksen kautta. Rakenteen
eristekerroksesta otetaan 1-2 kappaletta näytteitä mikrobinanalyysia varten. Avauksesta mitataan
täyttöaineen lämpötila ja kosteus.

Tiiveysmittaukset:
· Ilmayhteyttä alapohjarakenteiden eristekerroksista sisäilmaan ja maaperästä sisäilmaan tarkastel-

laan pistokoeluontoisten merkkiainekokeiden avulla. Merkkiainekokeita tehdään arviolta 1-3 kappa-
letta.
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4.8 Alapohjakanaalit

Sijainti

Kuva 15. Alapohjakanaalien ja maassa kulkevien ilmanvaihtokanavien sijainnit merkittynä pohjakuviin.

Rakenne

Kuva 16. Alkuperäisissä rakennekuvissa esitetty ilmanvaihtokanaali, joka sijaitsee liikuntasalin eteläpuolella.
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Kuva 17. Vuoden 1992 rakennekuvissa on esitetty auditoriotilojen alapuolelle jätetty vanha kanaali.

Riskiarvio
· Kanaaleihin on saattanut jäädä rakennusaikaista jätettä.
· Kanaalin alapohjarakenteesta saattaa olla ilmayhteys maaperään ja kanaali voi olla ylipaineinen si-

säilmaan nähden, jolloin epäpuhtauksia siirtyy sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua.
· Kanaaleihin saattaa nousta kapillaarisesti kosteutta perustusrakenteista tai kanaaliin voi kulkeutua

paineellista vettä maanvastaisten seinämien kautta.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi:

· Havainnoidaan kanaalien kuntoa mahdollisten tarkastusluukkujen kautta aistinvaraisesti.
· Mitataan paine-ero kanaalien ja sisäilman välillä mahdollisuuksien mukaan.

4.9 Väestönsuojat

Sijainti

Kuva 18. Väestönsuojatilat esitettynä kellarikerroksen pohjakuvassa.
Rakenne
Väestönsuojien rakenteet on esitetty rakenneosittain omissa luvuissaan.
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4.10 Kantavat väliseinät

Rakenne
Kantavat väliseinät ovat paikalla valettuja teräsbetoniseiniä. Seinät tukeutuvat omille anturoilleen.

Riskiarvio
· Auditoriossa ja liikuntasalin pukuhuoneissa omilta anturoilta nousevien kantavien väliseinien alaosiin

saattaa nousta kosteutta kapillaarisesti, joka voi aiheuttaa vaurioita ympäröiviin rakenteisiin ja niiden
päällystekerroksiin.

Tutkimusehdotukset
· Tehdään pintakosteudenkartoituksia kantavien väliseinien alaosiin ja ympäröiviin rakenteisiin.
· Havainnoidaan aistinvaraisesti merkkejä kosteudesta kuten maalipinnan kupruilua tai päällysteiden

irtoilua kantavien väliseinien ympäristössä.

4.11 Pilarit ja palkit

Rakenne
Pilarit ja palkit ovat paikallavalettuja betonirakenteita.

Riskiarvio
· Kantavissa pilareissa, palkeissa ja pilastereissa saattaa olla halkeamia rakenteiden liikkeistä johtuen.
· Kantavat pilarit tukeutuvat pilarianturoihin. Anturalta voi nousta kosteutta kapillaarisesti pila-

rien alaosiin ja pilaria ympäröiviin rakenteisiin.

Tutkimusehdotukset
· Tehdään pintakosteudenkartoituksia pilarien alaosiin ja ympäröiviin rakenteisiin.
· Havainnoidaan aistinvaraisesti merkkejä kosteudesta pilarien ympärillä kuten maalipinnan kupruilua

tai päällysteiden irtoilua.
· Katselmoidaan palkkeja aistinvaraisesti mahdollisten halkeamien varalta.



FCG Finnish Consulting Group Oy Riskiarvio ja tutkimussuunnitelma 27 (52)
15.7.2020

FCG Finnish Consulting Group Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
p. 010 4090, www.fcg.fi

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

4.12 Välipohjat

Sijainti

Kuva 19. Välipohjarakenteet merkittynä rakennuksen 1. kerroksen pohjakuvaan.

Kuva 20. Välipohjarakenteet merkittynä rakennuksen 2. kerroksen pohjakuvaan.
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Kuva 21. Välipohjarakenteet merkittynä rakennuksen 3. kerroksen pohjakuvaan.

Rakenne

VP1 (1. krs aula)
· Pintamateriaali
· Teräsbetonilaatta 60mm
· Muovikelmu 0,2mm
· AL-pinnoitettu polyuretaanilevy 80mm
· Kantava teräsbetonilaatta

VP2 auditorio /IV-konehuone
· Pintamateriaali
· Kantava teräsbetonilaatta 120mm
· Al-pinnoitettu polyuretaanilevy 80mm
· Kantava teräsbetonilaatta
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VP3 Liikuntasali
· Liikuntasalin puulattia (tarkastettava)

o Lattialaudoitus
o Joustava puukoolaus
o Mineraalivilla

· Teräsbetonilaatta 160mm
· (Mahdollinen lämmöneristekerros)
· (Teräsbetonilaatta ja palkisto)

VP4 Liikuntasali (väestösuojan kattorakenne)
· Liikuntasalin puulattia/näyttämörakenne

(tarkastettava)
o Lattialaudoitus
o Joustava puukoolaus
o Lämmöneriste (mineraalivilla)

· Teräsbetonilaatta 600mm

VP5 (opetustilat 2-5.krs)
· Pintalaatta
· Kantava betonilaatta 100-150mm
· Palkisto

VP6 (1. kerroksen alkuperäiset välipohjarakenteet)
· Päällyste
· Teräsbetonilaatta ??mm
· Lämmöneristekerros 50mm
· Teräsbetonilaatta ??mm
· Kylmä tila (autopaikoitustila)
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VP7 (2. kerroksen ulokerakenne)
· Lattiapäällyste
· Pintabetonilaatta
· Teräsbetonilaatta + palkisto
· Mineraalivilla
· Lujalevy/kovalevy
· Harvalaudoitus

Riskiarvio
Yleisiä riskejä:

· Paikallavaletut välipohjalaatat on saatettu pinnoittaa liian kosteana, jolloin pinnoitteet ovat voineet
vaurioitua.

· Käytönaikaiset vesivahingot ja siivousvedet ovat saattaneet päästä pinnoitteiden kautta välipohjien
betonirakenteisiin.

· Märkätilojen kohdalla epätiiviit lattiapinnoitteet ovat saattaneet päästää käytön aikaista kosteutta
välipohjarakenteeseen tiiviiden kerrosten väliin, mikä saattaa näkyä pinnoitteiden vaurioitumisena
ja kohonneena kosteutena pinnoitteiden alla olevassa betonirakenteessa.

Muita riskejä:
VP3 ja VP4

· Väestönsuojan rakenteessa VP4 liikuntasalin joustolattian eriste- ja puukerrokset ovat voineet vau-
rioitua, mikäli teräsbetonilaatta ei ole kuivunut riittävästi ennen pintakerrosten rakentamista.

· Kosteutta voi kulkeutua rakenteiden eristetilaan esimerkiksi ulkoseinärakenteiden kautta tai kos-
teutta voi tiivistyä rakenteen reuna-alueille kylmillä ilmoilla ja vaurioittaa eristekerroksia tai puura-
kenteita.

VP6
· Välipohjassa on usein käytetty herkästi kosteudesta vaurioituvia eristeitä kuten lastuvillasementtile-

vyä (toja-levy)
· Eristekerrokset ovat voineet vaurioitua rakentamisen aikaisen kosteuden tai käytönaikaisten vesiva-

hinkojen seurauksesta.
· Eristekerroksiin voi kulkeutua kosteutta ulkopuolelta esimerkiksi piha-alueen vedenohjauksessa

esiintyvien puutteiden takia.
· Rakenteen pintalaatan reuna-alueissa saattaa olla kutistumisen aiheuttamia rakoja, joiden kautta ra-

kenteen eristekerroksesta virtaa hallitsematonta ilmavirtausta sisätiloihin. Vuotoilmaa voi kulkeutua
sisätiloihin myös epätiiviiden läpivientien kautta. Pintalaattojen erotuskaistana voi olla käytetty esim.
puukuitulevyä, joka on voinut vaurioitua kosteuden seurauksena.

VP7
· Rakenteen eristekerrokset saattavat vaurioitua, jos ulkoseinäliitoksien kautta kulkeutuu rakentee-

seen sadevettä.
· Rakenteesta saattaa olla ilmayhteys sisäilmaan esimerkiksi ulkoseinärakenteen kautta.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi ja mittaukset:

· Kaikki 1. – 3. kerroksen välipohjarakenteet katselmoidaan aistinvaraisesti. Rakenteista havaitut poik-
keamat dokumentoidaan. Rakenteisiin suoritetaan pintakosteudenkartoituksia, joista havaitut poik-
keamat merkitään pohjakuviin.
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· Havaitut poikkeamat kosteuksissa tarkennetaan erikseen tehtävien rakennekosteusmittausten
avulla. Välipohjiin tehdään arviolta 5-10 rakennekosteusmittausta.

Rakenneavaukset ja näytteenotto:
VP1 ja VP2

· Tehdään jokaiseen rakenteeseen yksi 30mm porareikä, josta varmistetaan rakenteen toteutustapa
ja mitataan eristetilan kosteus.

VP3 ja VP4
· Liikuntasalin välipohjarakenteeseen tehdään 3 rakenneavausta pohjabetonilaattaan asti. Rakentee-

seen VP3 tehdään yksi avaus maanvastaisen seinän viereen. Rakenteeseen VP4 tehdään kaksi
avausta.

o Avauksista tarkastetaan rakenteen toteutustapa ja tehdään aistinvaraisia havaintoja raken-
neosien kunnosta.

o Rakenteisiin tehdään rakennekosteusmittauksia tarvittaessa.
o Rakenneavauksista otetaan 1 mikrobinäyte / avaus eristekerroksesta.

VP6
· Rakenteeseen tehdään 2 rakenneavausta, joista tarkastetaan rakenteen toteutustapa ja rakenne-

osien kunto aistinvaraisesti. Rakenteen eristekerroksesta otetaan 1 mikrobinäyte / avaus.
· Mahdollisesta valunerotuskaistasta otetaan arviolta 2-4 mikrobinäytettä.
· Rakenteen eristetilaan tehdään rakennekosteusmittauksia arviolta 5 kappaletta.

VP7
· Rakenteeseen tehdään 2 rakenneavausta alakautta poistamalla harvalaudoitus ja tuulensuojalevy.

Avauksissa on huomioitava mahdollinen tuulensuojalevyn sisältämä asbesti.
o Avauksista tarkastetaan rakenteen toteutustapa ja eristekerroksen kunto sekä otetaan 1

kappale mikrobinäytteitä eristeestä / avaus.

Tiiveysmittaukset:
· Rakenteen VP6 eristekerroksen tiiveyttä tarkastellaan merkkiainekokeiden avulla. Merkkiaineko-

keita suoritetaan kaksi kappaletta.
· Rakenteen VP7 eristekerroksen tiiveyttä tarkastellaan merkkiainekokeiden avulla.
· Mikäli liikuntasalin joustolattiarakenne ei ole tuulettuva, suoritetaan rakenteeseen merkkiainekoe

tiiveyden todentamiseksi.

Kohdekierroksella havaittuja asioita
Liikuntasalissa ja ruokalatiloissa havaittiin aistinvaraisesti lievää mikrobiperäistä hajua, jonka alkuperää ei
saatu selville. Ruokalatilat olivat voimakkaasti alipaineisia muihin tiloihin nähden.
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4.13 Porras- ja hissikuilut

Sijainti

Kuva 22. Porrashuoneiden ja hissikuilujen sijainti 1. kerroksen pohjakuvassa.

Rakenne

Kuva 23. Vasemmalla pohjakuva peruskorjauksessa aulan yhteyteen lisätystä porraskäytävästä ja hissikuilusta. Oikealla
leikkauskuva, jossa uuden ja vanhan osan liitos.
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Kuva 24. Alkuperäiset portaat ovat paikallavalettuja teräsbetonirakenteita.

Alkuperäisten hissikuilujen rakenteista ei ollut saatavilla lähtötietoja.

Riskiarvio
· Porras- ja hissikuilujen rakenteissa ja pinnoitteissa saattaa olla rakenteiden liikkeistä johtuvia hal-

keamia.
· Salaojitustason alapuolella sijaitsevien hissikuilujen pohjarakenteisiin on saattanut kerääntyä kos-

teutta.

Tutkimusehdotukset
· Porraskäytävät ja hissikuilujen ulkopinnat katselmoidaan aistinvaraisesti halkeamien varalta.
· Hissikuilun pohja katselmoidaan silmämääräisesti ja tarkastellaan pintakosteuskartoituksen avulla.

4.14 Hormirakenteet

Rakenne
Rakennuksessa on kerroksien välisiä tekniikkakuiluja, jotka ovat joko teräsbetoni- tai tiilirakenteisia.

Riskiarvio
· Tekniikkakuiluissa saattaa vaurioitunutta materiaalia kuten vanhoja villaeristeitä ja tekniikkakuiluista

voi olla ilmayhteys sisätiloihin.

Tutkimusehdotukset
· Tekniikkakuiluihin tehdään pistokoeluontoisia tarkastuksia eri puolilla rakennusta mahdollisuuksien

mukaan. Tarvittaessa ilmayhteyttä kuiluista sisäilmaan varmennetaan merkkiainekokein.

4.15 Liikuntasaumat

Sijainti
Liikuntasaumojen sijainnista ei ollut tarkkoja lähtötietoja. Alla olevat pohjakuvat ovat suuntaa-antavia ja tar-
kentuvat tutkimusten yhteydessä.
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Kuva 25. Liikuntasaumojen sijainnit merkittynä 1. kerroksen pohjakuvaan.

Kuva 26. Liikuntasaumojen sijainti merkittynä 2. kerroksen pohjakuvaan.
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Rakenne

Kuva 27. Alkuperäisissä liikuntasaumoissa on rakenneleikkausten perusteella käytetty kovalevyä erotuskaistana.

Riskiarvio
· Rakenneosien liikuntasaumassa on käytetty orgaanista materiaalia, joka on herkkää vaurioitumaan

kosteuden vaikutuksesta.
· Liikuntasauma alkaa perustuksesta asti, jolloin maasta nouseva kosteus on saattanut vaurioittaa ko-

valevyä. Kovalevy voi olla vaurioitunut myös rakentamisenaikaisen kosteuden seurauksesta.
· Liikuntasaumoista saattaa olla yhteys sisäilmaan.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen tarkastelu:

· Tarkastellaan liikuntasaumamateriaalien kuntoa näkyviltä osin.
· Varmistetaan liikuntasaumarakenteiden sijainti

Rakenneavaukset:
· Liikuntasaumarakenteisiin tehdään rakenneavauksia 2 kappaletta

o Rakenneavauksista tarkastetaan liikuntasaumauksen toteutustapa ja otetaan yksi mikrobi-
näyte / avaus kovalevystä.

Tiiveystarkastelu:
· Mikäli ilmayhteyttä sisäilmaan liikuntasaumarakenteista ei voida aistinvaraisesti todeta, tehdään ra-

kenteisiin tarkentavia tutkimuksia merkkiainekokeiden avulla.

Kohdekierroksella havaittuja asioita
· Ensimmäisen kerroksen aulatilasta havaittiin liikuntasaumarakenteesta kovalevyä, joka oli aistinva-

raisesti vaurioitunutta.
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Kuva 28. Aulatilan liikuntasauma, jossa on käytetty kovalevyä.

4.16 Ulkoseinät

Sijainti

Kuva 29. Ulkoseinärakenteet merkittynä 1. kerroksen pohjakuvaan.
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Kuva 30. Ulkoseinärakenteet merkittynä 2. kerroksen pohjakuvaan.

Kuva 31. Ulkoseinärakenteet merkittynä 3. kerroksen pohjakuvaan.
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Rakenne
US1 (Auditorion ulkoseinärakenne)

· Kolmikerrosrappaus 30mm
· Mineraalivilla + kiinnikkeet 70+70mm
· Teräsbetoniseinä
· Pintamateriaali

US2 (Aulan porrastornin ulkoseinärakenne)
Rakennekerroksen ulkopuolelta sisälle päin:

· Peltikasetti
· Tuulensuojakipsilevy
· Mineraalivilla + teräsranka 125mm
· Mineraalivilla + teräsranka 50mm
· Höyrynsulkumuovi 0,2mm
· Kipsilevy 13mm

US3 (Auditorion ulkoseinärakenne)
· Peltikasetti
· Tuulensuojakipsilevy
· Mineraalivilla 125mm
· Mineraalivilla 50mm
· Tiiliseinä 130mm

US4 (1. kerroksen korkean rakennuksen aula-osan uudet ulkoseinät)
· Laatoitus
· Moduulitiili tai teräsbetoni 85mm
· Tuuletusrako 20mm
· Mineraalivilla 150mm
· Tiili 130mm
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US5 (korkean osan alkuperäiset ulkoseinät + liikuntasalin ulkoseinät)
Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:

· Tiiliverhous 130mm (kannateltu leukapal-
keilla)

· Mineraalivilla 50mm
· Teräsbetoni ??mm

Kuva 32. Leikkauskuva ulkoseinän leukapalkeista.

US6 (eteläsivustan vanhojen asuntojen ulkoseinät)
Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:

· Tiiliverhous ??mm
· Mineraalivilla 50mm
· Tiiliverhous

Riskiarvio
US1

· Eristerapatun rakenteen riskinä on rappauksen ja sen liitosten sadevedenpitävyys. Halkeamat tai ko-
lot rappauksessa tai sen liitoksissa heikentävät rakenteen toimintaa merkittävästi. Eristekerrokseen
viistosateella rappauksen epätiiviyskohtien läpi päässyt kosteus kuivuu hitaasti, koska eristerapatun
rakenteen kuivumiskyky on heikko. Kosteus voi vaurioittaa lämmöneristekerrosta.

· Lämmöneristekerroksista voi olla ilmayhteys sisätiloihin esimerkiksi rakenneliittymien kautta.
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US2 ja US3
· Ulkoseinärakenteiden julkisivupellityksessä saattaa olla epätiiveyskohtia, josta sadevettä pääsee ul-

koseinärakenteeseen aiheuttaen vaurioita tuulensuojakipsilevyssä sekä villaeristeissä. Ulkoseinära-
kenteiden läpivientikohdista kuten ikkunakarmien välistä saattaa olla haitallisia ilmayhteyksiä sisäil-
man suuntaan.

· Julkisivupellityksen tausta voi kuivua heikosti, jolloin kosteus ei pääse poistumaan rakenteista.
· Mikäli sisäpuolisissa höyrynsulkukerroksissa on epätiiveyksiä voi sisäilman kosteus tiivistyä julkisivu-

pellityksen sisäreunaan.
US4

· Ulkopuolisen tiiliverhouksen takana sijaitseva tuuletusrako on saattanut tukkeutua mm. laastipur-
seista, jolloin kapillaarisesti saumojen läpi imeytyvä kosteus ei pääse tehokkaasti haihtumaan raken-
teesta ja voi aiheuttaa vaurioita eristemateriaaleissa.

· Rakenteesta saattaa olla ilmayhteys sisätiloihin esimerkiksi ikkunaliittymien tai rakenneliittymien
kautta.

US5 ja US6
· Tiili-villa-tiili-/betoniseinän riskinä on viistosateen kapillaarinen imeytyminen tiiliulkokuoreen,

jolloin villaeriste saattaa kastua ja mikrobivaurioitua. Lämmöneristeen ja tiiliulkokuoren välistä
puuttuva ilmarako lisää eristeen vaurioitumisriskiä sillä kosteus ei pääse haihtumaan tehok-
kaasti ilmankierron vaikutuksesta. Kosteusrasitusta lisää se, ettei rakennuksessa ole räystäitä.

· Kosteutta on voinut myös kulkeutua rakenteiden eristekerroksiin esimerkiksi epätiiviiden ik-
kunaliittymien kautta tai rakennuksen vierustoilta.

· Vaurioituneiden eristeiden kautta saattaa olla ilmayhteys sisätiloihin esim. epätiiviiden ikkuna
ja rakenneliittymien kautta. Ilmavuotojen kautta saattaa kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan.

· Kosteutta on saattanut kerääntyä leukapalkkien päälle vaurioittaen betonirakenteita niiden
kastuessa ja jäätyessä sekä eristeitä leukapalkkien kohdalla.

· Ikääntyneiden lämmöneristekerrosten lämmöneristyskyky on saattanut heikentyä ajan kuluessa, jol-
loin rakenteisiin on saattanut syntyä kylmempiä kohtia, jotka ovat alttiita kondenssivaurioilla raken-
nekerroksissa ja rakenteiden sisäpinnoilla.

· Vanhoja ulkoseinärakenteita on jätetty peruskorjauksen yhteydessä sisätiloihin uuden ja vanhan ra-
kenteen rajapintaan. Mahdollisesti vaurioituneista eristekerroksista voi olla ilmayhteys sisäilmaan.

Tutkimusehdotukset
Aistinvaraiset havainnot:

· Julkisivurakenteiden tarkastaminen ulko- ja sisäpuolelta aistinvaraisesti poikkeamien varalta (hal-
keamat, lohkeamat, pintojen rapautumat, kosteusjäljet)

· Tarkastetaan myös sisätiloissa sijaitsevat vanhat ulkoseinärakenteet ja niiden liittymät viereisiin ra-
kenteisiin.

Rakenneavaukset ja näytteenotto:
· US1 6 rakenneavausta ulkokautta poraamalla ja 6 materiaalinäytettä mikrobianalyysia varten.
· US2 2 rakenneavausta sisäkautta poistamalla kipsilevy ja höyrynsulkumuovi ja 2-4 mikrobinäytettä.
· US3 Rakenteeseen tehdään 4 rakenneavausta ulkokautta poistamalla julkisivupellitystä ja otetaan 4

mikrobinäytettä.
· US4 Rakenteeseen tehdään 4 rakenneavausta sisäkautta poistamalla tiili rakenteen sisäkuoresta ja

otetaan 4 mikrobinäytettä.
· US5 ja US6 rakenteisiin tehdään 12 rakenneavausta ulkokautta poistamalla tiili. Avauksia tehdään 1-

3 kerrokseen mahdollisuuksien mukaan. Avauksista otetaan 12-15 mikrobinäytettä. Eristekerroksista
tehdään arviolta 2 rakennekosteusmittausta
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Tiiveysmittaukset:
· Rakenteiden eristekerroksien tiiveyttä sisäilman suhteen tarkastellaan rakenteisiin tehtävien pisto-

koeluontoisten merkkiainekokeen avulla. Merkkiainekokeita tehdään arviolta 5-10 kappaletta.

Kohdekierroksella havaittuja asioita:
· Liikuntasalin ja liikuntavälinevaraston välisen vanhan ulkoseinärakenteen eristetilasta havaittiin mik-

robiperäistä hajua ja ilmavirtaus sisätiloihin.
· Ruokalan ikkunarakenteen yläosasta havaittiin laajoja vauriojälkiä.

4.17 Ikkunat ja ulko-ovet

Rakenne
Ikkunat ovat pääosin sisään avautuvia puualumiini-ikkunoita. Ikkunat on uusittu 1990-luvun peruskorjauk-
sessa liikuntasalin yläosan suuria ikkunoita lukuun ottamatta. Ensimmäisen kerroksen aulatiloissa on myös
kiinteitä lasiseiniä. Ulko-ovet ovat metallirakenteisia.

Riskiarvio
· Ikkuna-aukkojen ulkopuolen pellitykset saattavat olla puutteellisia, jolloin sade- ja sulamisvesiä saat-

taa päästä karmirakenteen kautta ulkoseinärakenteisiin.
· Karmien ja rakennuksen rungon välinen tiivistys saattaa olla puutteellinen, jolloin rakenteen läpi pää-

see haitallisia ilmavirtauksia. Ikkunoiden karmien eristeissä saattaa olla puutteita ja haitallisia ilma-
vuotoja rakenteista sisäilmaan.

· Ikkunoiden vanhat apukarmit voivat olla vaurioituneita ja ne on saatettu jättää ulkoseinärakenteisiin
ikkunoiden vaihdon yhteydessä.

· Lasiseinärakenteiden saumaukset saattavat olla käyttöikänsä päässä ja niissä voi olla epätiiveyskoh-
tia, joiden kautta sadevettä pääsee rakenteisiin.

· Liikuntasalin ikkunat ovat käyttöikänsä päässä ja niissä saattaa olla epätiiveyskohtia, joista sadevesi
pääsee ulkoseinärakenteen eristekerroksiin.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi:

· Ikkunoiden rakenteet ja toimivuus katselmoidaan aistinvaraisesti ulko- ja sisäpuolelta.

Rakenneavaukset ja näytteenotto:
· Ikkunoiden karmieristeistä ja/tai apukarmeista otetaan materiaalinäytteitä mikrobiviljelyä varten,

avauksia/näytteitä arviolta 5 kappaletta.

Tiiveystarkastelu:
· Ilmavuodot karmien ja ulkoseinärakenteen välistä tarkastetaan ulkoseinien merkkiainekokeiden yh-

teydessä pistokoeluonteisesti.
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4.18 Yläpohja- ja vesikattorakenteet

Sijainti

Kuva 33. Yläpohjarakenteet 2. kerroksen pohjakuvassa.

Kuva 34. Yläpohjarakenteet 3. kerroksen pohjakuvassa.
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Rakenne

YP1 (1. krs aula)
· Suojakivetys
· Vesieristys luokka C
· Raakaponttilauta 23mm
· Puutukirakenne 50x100 k900
· Tuuletettu ilmatila (tarkastustila)
· Mineraalivilla 2x100mm
· Teräsbetonilaatta / ontelolaatta

YP2 (Auditorio)
· Suojakivetys
· Vesieristys luokka C
· Betonilaatta 40mm
· Kevytsora, kallistus 1:60 320-480mm
· Teräsbetoninen kupulaatta 800mm
· Alaslaskettu katto

YP3 (Liikuntasalin katto + ruokalan katto)
· Suojakivetys
· Vedeneristys
· Raakaponttilauta
· Puutukirakenne
· Tuuletettu ilmatila
· Kalkkisementtilaasti 30mm
· Ilmansulkupaperi
· Mineraalivilla 80mm
· Teräsbetonilaatta
· Alaslaskettu katto / palkisto
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Riskiarvio
· Yläpohjatilan tuuletuksessa harjan kohdalla saattaa olla puutteita. Toimimaton tuuletus lisää yläpoh-

jan eristeen ja puuosien kosteusvaurioriskiä.
· Kattohuopa saattaa olla vaurioitunut ikääntymisen, työvirheiden tai ulkoisen rasituksen seurauk-

sesta. Huovan saumoissa saattaa olla epätiiveyskohtia.
· Katon kallistuksen kattokaivojen suuntaan saattavat olla puutteelliset, jolloin sade- ja sulamisvettä

kertyy katolle lammikoiksi. Katolle jäänyt vesi hakeutuu mahdollisten epätiiveyskohtien kautta ylä-
pohjarakenteisiin.

· Huovan päällä olevan singelikerrokseen saattaa kerääntyä sammalta, mikä heikentää veden poistu-
mista.

· Räystäältä saattaa päästä sadevettä yläpohja- ja ulkoseinärakenteisiin esim. myrskypeltien puuttu-
essa.

· Yläpohjan eristeisiin on saattanut päästä kosteutta vuotovesien seurauksesta. Yläpohjan eristeet ja
puuosat voivat olla vaurioituneita kosteuden takia.

· Yläpohjarakenteen ja sisäilman välillä saattaa olla ilmavuotoreittejä, joista mahdollisia epäpuhtauk-
sia saattaa päätyä sisäilmaan rakennuksen ollessa alipaineinen. Vaihtoehtoisesti rakennuksen ollessa
ylipaineinen yläpohjan eristekerrokseen saattaa päästä sisäilman kosteutta.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi:

· Kattorakenteet katselmoidaan ulkokautta mahdollisten vaurioiden varalta. Tuuletusta tarkastellaan
katon tuuletusventtiilien kautta. Kattorakenteita tarkastetaan mahdollisuuksien mukaan tarkastus-
luukkujen kautta.

· Sisäpuolelta yläpohjan alapinta tarkastellaan aistinvaraisesti alakattorakenteiden kautta mahdollis-
ten kosteusjälkien ja ilmavuotoreittien varalta.

Rakenneavaukset ja näytteenotto:
· Yläpohjarakenteiden eristekerroksista otetaan mikrobinäytteitä arviolta 4-6kpl.

4.19 Räystäät ja syöksytorvet

Sijainti
Sadevedet on ohjattu suurimmalta osalta kattoja sisäpuolisiin kattokaivoihin. Kadun puoleisella julkisivulla
on muutama sadevesisyöksy ja rakennuksen 5. kerroksessa on sadevesikourut.

Riskiarvio
· Rakennuksessa on lyhyet räystäsrakenteet ja sadevesi rasittaa julkisivujen yläosia.
· Kadun puoleisien sadevesisyöksyjen liitoksissa saattaa olla puutteita ja sadevesi voi rasittaa ulkosei-

närakenteita.

Tutkimusehdotukset
Rännikourut ja syöksyt katselmoidaan silmämääräisesti.
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4.20 Kattoikkunat, luukut ja muut vesikattorakenteet

Sijainti

Kuva 35. Kattoikkunarakenteen sijainti merkittynä 1. kerroksen pohjakuvaan.

Rakenne

Kuva 36. Kattoikkunan leikkauskuva ja detaljikuva.
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Riskiarvio
· Kattoikkunoiden tiivistyksissä saattaa olla epätiiveyskohtia ikääntymisen ja sään vaihteluiden seu-

rauksesta, jolloin sade- ja sulamisvettä pääsee ikkunoiden rakenteisiin ja alapuolisiin tiloihin.
· Kattoikkunanrakenteen ja rakennuksen yläpohjan liittymissä saattaa olla ilmavuotoreittejä yläpohja-

rakenteen ja sisäilman välillä.
· Höyrynsulkukerrokset saattavat olla puutteellisia, jolloin sisäilmankostetta voi tiivistyä rakenteen kyl-

miin pintoihin.
· Lämpimien ikkunoiden päälle satanut lumi sulaa vedeksi ja jäätyy uudelleen vesikatolla, mikä saattaa

aiheuttaa kattoikkunarakenteiden vierustoille seisovaa vettä, jota pääsee ikkunoiden ja yläpohjan
rakenteisiin.

Tutkimusehdotukset
Aistinvaraiset havainnot:

· Kattoikkunoiden rakenteet ja tiivisteiden kunto tarkastellaan aistinvaraisesti katolta käsin.
· Sisäpuolelta tarkastellaan mahdolliset kosteusjäljet ikkunoiden tukirakenteissa.
· Alakattojen kautta tarkastellaan kattoikkunarakenteiden ja yläpohjan liitoksen kuntoa.
· Otetaan tarvittaessa materiaalinäytteitä kattorakenteiden eristekerroksista arviolta 2 kappaletta.

4.21 Kevyet väliseinät

Rakenne
Kevyet väliseinät ovat tiili- tai levyrakenteisia.

Riskiarvio
· Tiilirakenteisissa väliseinissä saattaa olla rakenteiden liikkeistä johtuvia halkeamia.
· Jalkalistojen taustoilla ja levyseinien alaosissa saattaa olla vesivahingon tai siivousvesien aiheuttamia

vauriojälkiä.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi:

· Kevyet väliseinärakenteet katselmoidaan aistinvaraisesti halkeamien ja mahdollisten kosteusvaurioi-
den varalta. Kellarikerroksessa seinien alaosat tarkastellaan pintaindikaattorin avulla.

· Jalkalistoja avataan pistokoeluonteisesti ja listojen taustojen kunto tarkastetaan aistinvaraisesti.

4.22 Lattiapinnat

Lattiapinnat ovat kohdekierroksen perusteella 1. kerroksen aulatiloissa keraamista laattaa. Rappukäytävillä
ja opetustiloissa päällysteet ovat suurelta osin vinyylilaattaa ja osittain muovimattoa. Auditoriossa on sauva-
parketti lattiapäällysteenä.

Riskiarvio
· Lattiat on saatettu päällystää liian kostean betonin päälle, mikä aiheuttaa pinnoitteiden ja liimojen

vaurioitumista.
· Lattiapinnoitteiden alle on saattanut päästä kosteutta vesivahingon tai siivousvesien seurauksesta.
· Lattiapinnoitteiden saumoissa saattaa olla ikääntymisen aiheuttamaa rakoilua tai käytöstä aiheutu-

nutta kulumaa.
· Alkuperäiset vinyylilaatat, liimat ja tasoitteet saattavat sisältää asbestia ja muita haitta-aineita.
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Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi ja mittaukset:

· Lattiapinnoitteet katselmoidaan aistinvaraisesti ja tarkastellaan pintakosteuden kartoitusten avulla.
Viiltomittauksia muovimattojen alle tehdään tarvittaessa poikkeaviin kohtiin, arvio 5-10kpl.

· Lattiapinnoitteista ja tasoitteesta otetaan 5 kpl materiaalinäytteitä VOC-analyysiä varten.

4.23 Sisäkattopinnat

Riskiarvio
· Alakattojen yläpuolelle voi olla kertynyt likaa tai pölyä, mikä voi heikentää sisäilman laatua.
· Alakatoissa voi olla kuitulähteitä kuten mineraalivillaa sisältäviä akustolevyä. Akustolevyistä voi eri-

tyisesti rikkoutuessaan irrota mineraalikuituja sisäilmaan.
· Kattojen alapinnoissa voi olla merkkejä kosteusjäljistä, jotka voivat viitata esim. vesikattovuotoon.
· Alakattojen sijainti/ulokkeet voivat estää ilmanvaihdon tarkoituksenmukaisen virtauksen.
· Alakattojen rakenteet saattavat sisältää asbestipitoisia materiaaleja.

Tutkimusehdotukset
Aistinvaraiset arviot:

· Tarkastetaan aistinvaraisesti alakattojen puhtaus ja mahdolliset kuitulähteet pistokoeluontoisesti
sekä mahdolliset kosteusvauriojäljet.

· Mikäli kuitulähteitä havaitaan, tehdään kohteelle arviolta 2 kappaletta kuitulaskeumanäytteitä.

Kohdekierroksella havaittuja asioita:
· Ensimmäisen kerroksen alakattorakenteista havaittiin monin paikoin vesivuotojälkiä.

4.24 Seinäpinnat

Riskiarvio
· Maanvastaisten seinien ja 1. kerroksessa sijaitsevien ulkoseinien alaosien pinnoitteiden irtoilu saat-

taa viitata rakenteessa olevaan kosteusvaurioon.

Tutkimusehdotukset
Aistinvarainen arviointi:

· Seinäpinnat katselmoidaan aistinvaraisesti ja tarkastellaan pintaindikaattorin avulla.

4.25 Märkätilat

Riskiarvio
· Pinnoitteissa ja vedeneristyksessä saattaa olla rakenteiden liikkeistä, pinnoitteiden ikääntymisestä,

tilojen käytöstä sekä rakennusvirheistä johtuvia epätiiveyskohtia.
· Rakennus on valmistunut aikana, jolloin ei ollut käytössä nykynormien mukaisia vedeneristeitä. Ve-

deneriste saattaa puuttua kokonaan pinnoitteiden alta.
· Märkätilojen rakenteissa saattaa olla käytön aikaisten roiskevesien aiheuttamia kosteusvaurioita.
· Vedeneristeen ja lattiakaivon sekä korokerenkaiden liitoksissa saattaa olla epätiiveyskohtia. Lattia-

kaivon rakenne saattaa olla rikki, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta rakenteisiin.
· Märkätilojen ilmanvaihto saattaa olla puutteellinen tai päätelaitteet virheellisesti sijoitettu.
· Lattian kallistukset lattiakaivojen suuntaan saattavat olla puutteelliset.

Tutkimusehdotukset
· Märkätilat ja lattiakaivot katselmoidaan aistinvaraisesti ja tarkastellaan pintakosteusindikaattorin

avulla. Tarvittaessa tehdään rakennekosteusmittauksia.
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5 ILMANVAIHDON RISKIARVIO JA TUTKIMUSEHDOTUKSET

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus
Tutkimuskohteen alkuperäisen osan ilmanvaihtojärjestelmä on saneerattu vuonna 1992-1994. Tämän re-
montin yhteydessä muutettiin rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaih-
doksi lukuun ottamatta suurinta osaa 2. – 4. kerroksen luokkatiloista. Vuonna 2006 liikuntasalin ja pukuhuo-
netilojen koneellinen ilmavaihto ja poistoilmanvaihto on uusittu. Kerroksiin 2-5 on lisätty koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto käytäväpuhalluksen sekä luokkakohtaisten ilmanvaihtokoneiden avulla. Myös 2. kerroksen
poistoilmakone on uusittu

Palvelualueet
Konetunnus Malli Palvelualue LTO Poistoko-

neet
Ilma-
virto-
jen
säätö

tila-
an-
turit

HUOM

TK-21 2.krs hallintotilat PK-21
TK-23 Auditorio PK-23
TK-24 Aulatilat PK-24
T-10 Voimistelusali P-2 Vanha tuloilmakone

P-1 2-4. krs. luokat Vanha poistoilmapuhallin
P-8 Keittiö, ruokala Vanha poistoilmapuhallin
P-9 Aula, wc Vanha poistoilmapuhallin
PF-20 Luokat 1. – 5. krs Vetokaappipuhallin
PF-23 Hissikuilu Vanha poistoilmapuhallin
PF-26 2. krs sosiaalitilat

pukuhuoneiden
yläpuolella

Poistoilmapuhallin

PF-27 Kokoustilat 2.krs poistoilmapuhallin
KoK-1 Aulan tuuli-

kaappi
Kierrätysilmakone

TF01 Käytävät 3-4.krs,
liikuntasali

PF01 2006 tuloilmapuhallin

5.1 Ilmanvaihtokoneet

Riskiarvio
Yleiset riskit:

· Ulkoilman epäpuhtauslähteet heikentävät tuloilman laatua
· Liian korkea ulkoilmasäleikön otsapintanopeus ja puutteellinen ulkoilmasäleikön rakenne mahdollis-

tavat roskien, lumen ja sadeveden kulkeutumisen tuloilmakammioon tai säleikköä ympäröiviin ra-
kenteisiin

· Ulkoilmakammion puutteellinen rakenne
o ulkoilmakammio tulee viemäröidä ja varustaa vesilukolla
o vesi ei saa lammikoitua kammion pohjalle

· Moottoripeltien puuttuminen tai puutteellinen toiminta
· Puutteellinen suodatusaste ja suodattimen likaantuminen tai ohivirtaukset heikentävät tuloilma laa-

tua
o suositeltu tuloilmaluokka on SUP2 -> ODA1 ulkoilmaluokassa on suodatinvaatimus F7
o vettä tai lunta ei saa päästä suodattimiin
o tuloilmasuodattimien ohivirtaus tulisi olla mahdollisimman pientä
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· Koneen likaantuneet sisäpinnat heikentävät sisäilman laatua
o koneen sisäosien puhtaus P1 -luokkaa

· Koneen kondensoivien osien kosteus mahdollistaa mikrobikasvun koneen osien pinnoilla
o koneen kondensoivien osien puhtaus P1 -luokkaa
o koneen kondensoivat osat tulee viemäröidä ja varustaa vesilukolla

· Koneen epätiiviit osat heikentävät tuloilman laatua
o LTO-osassa poistoilmaa ei saa sekoittua tuloilmaan

· Äänenvaimentimista voi irrota sisäilman laatua heikentäviä kuituja
· Puhaltimen puutteellinen kunto

o käyttöhihnasta voi irrota pölyä sisäilmaan
o puhaltimen ja moottorin tärinän vaimennus voi olla puutteellinen
o käyttöhihnan linjaus voi olla virheellinen

· Käytönajan ulkopuoliset ilmavirrat eivät riitä rakennusperäisten epäpuhtauksien poistamiseen
o käytönaikaisia ilmamääriä tulisi käyttää myös siivouksen aikana
o käytönaikaiset ilmamäärät tulisi olla käytössä vähintään kaksi tuntia ennen käytön alkua
o käytönajan ulkopuolinen ilmavirta tulisi olla vähintään 0,15 l/s/m2 kaikissa tiloissa

· Ilmavirtojen epätasapaino voi aiheuttaa liiallista ali- tai ylipainetta ja hallitsemattomia ilmavuotoja
rakennusvaipan ylitse, joko koko rakennuksen osalta, palvelualueellisesti tai tilakohtaisesti

o Ilmanvaihtojärjestelmä tulee varustaa riittävillä laitteilla, jotta sen toimintaa tulee voida oh-
jata, mitata ja valvoa. Jos koneen ilmavirran ollessa < 0,5 m3/s, voidaan kiinteät mittalaitteet
korvata yhteillä, joihin siirrettävät mittalaitteet voidaan kytkeä

o suurin sallittu järjestelmäkohtainen maksimipoikkeama on ± 10 % ja tilakohtainen maksimi-
poikkeama on ± 20 % mitoitusarvosta.

o suositellaan mahdollisimman pieniä tulo- ja poistoilmavirtojen eroja palvelualuekohtaisesti
· Puutteellinen huolto voi heikentää sisäilman laatua ja järjestelmän toimintavarmuutta

o huoltoväli vähintään 6 kk
o huoltotarrassa tulisi olla esitetty suodattimen alku- ja loppupainehäviö
o tulisi olla riittävät mittalaiteet ja RAU-kytkennät koneen toiminnan tarkkailemiseksi
o konehuoneesta tulisi löytyä riittävät tekniset dokumentit järjestelmän toiminnan arvioi-

miseksi
· Koneen osien puutteellinen eristys

o Koneen ulkoilmakammio ja ulkoilmaa sisältävät kanavaosat tulisi eristää vähintään 100 mm:n
paksuista villaeristettä vastaavalla eristeellä

o Jäteilmakanava tulisi eristää ulospuhalluslaitteelle asti. Sisätiloissa tulisi käyttää höyrytiiviillä
pinnalla varustettua eristettä.

· Kone tai sen osat voivat olla teknisen käyttöikänsä päässä tai niiden yleiskunto voi olla huono. Konei-
den käyntiajat ja niiden väliset ohjaukset voivat aiheuttaa haitallista ali- tai ylipainetta

Tutkimusehdotukset
· Tutkitaan ilmanvaihdon yleisessä riskiarviossa esitettyjen riskien mahdollinen olemassaolo ja arvioi-

daan havaittujen riskien vaikutusta sisäilman laatuun.
o Tutkimuksessa käydään läpi aistinvaraisesti väistötilakäyttöön tulevat tilat ja arvioidaan il-

manvaihdon toimintaa riskiarviossa esitettyjen tietojen perusteella
o Tarkastetaan pistokoeluontoisesti tulo- ja poistoilmapäätelaitteiden ilmamääriä.
o Tarkastetaan kohteen väistötilakäyttöön tulevia ilmavaihtokoneita riskiarviossa esitetyn ta-

van mukaisesti.
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5.2 Ilmanjako

Riskiarvio
· Kohteen ilmanvaihdon käytönaikaiset ilmamäärät eivät välttämättä vastaa tilakohtaista henkilökuor-

mitusta
o min. ulkoilmavirta; opetustilat tai muuta vastaavat 6 l/s/hlö, luentosalit 8 l/s/hlö ja vanhoissa

kohteissa 4 l/s/hlö, jos voidaan osoittaa, ettei alhaisempi mitoitusilmamäärä aiheuta haittaa
sisäilmaston olosuhteille tai tilankäyttäjille

o Asumisterveysasetuksen toimenpideraja on 1150ppm suurempi ulkoilman hiilidioksidipitoi-
suutta

· Tuloilmapäätelaitteiden huuhteluvaikutus voi olla puutteellinen
o päätelaitteiden heittopituus voi olla riittämätön
o tuloilmapäätelaitteiden edessä voi olla ilmavirtausta heikentäviä esteitä
o tulo- ja poistoilmalaitteiden välinen etäisyys voi olla puutteellinen, jolloin mahdollisuus oiko-

sulkuvirtaukseen, joka pienentää tilan ilmavaihtokerrointa).
· Tuloilman lämpötila ja liikenopeus voivat heikentää viihtyvyyttä

o liian korkea tuloilmanlämpötila voi heikentää tuloilman sekoittumista erityisesti korkeissa ti-
loissa

o liian alhainen tuloilman lämpötila tai liian suuri ilman liikenopeus voivat aiheuttavat vedon
tunnetta

o sekoittavassa ilmanjaossa suositeltu lämpötila noin 2 astetta huonelämpötilaa alhaisempi.
· Siirtoilmareitit voivat olla puutteellisia

o wc- ja märkätilojen poistoilmavirrat vaativat välioveen siirtoilmasäleikön tai oviraon
o suositeltu ovirako WC-tiloissa on vähintään 10 mm ja märkätiloissa 15 mm.

· Kohdepoistojen ilmavirrat voivat muuttaa merkittävästi tilan painesuhdetta
· Ilmanvaihtokanaviston likaantuminen ja mahdolliset epäpuhtauslähteet voivat heikentää sisäilman

laatua
o kanavistojen äänenvaimentimissa ja päätelaitteiden tasauslaatikoiden mahdollisesti rik-

koontuneista tai vapaista mineraalivillapinnoista ei saa irtoa kuituja
o kanavistot likaantuneet -> kanavistojen puhtaus P2-luokkan mukaista

· Käytönajan ulkopuoliset ilmavirrat eivät mahdollisesti riitä rakennusperäisten epäpuhtauksien pois-
tamiseen

o käytönajan ulkopuolinen ilmavirta vähintään 0,15 l/s/m2 kaikissa tiloissa
· Ilmavirtojen epätasapaino voi aiheuttaa liiallista ali- tai ylipainetta ja hallitsemattomia ilmavuotoja

rakennusvaipan ylitse, joko koko rakennuksen osalta, palvelualueellisesti tai tilakohtaisesti
o tilakohtainen maksimipoikkeama korkeintaan ± 20 % mitoitusarvosta.
o suositellaan mahdollisimman pieniä tulo- ja poistoilmavirtojen eroja palvelualuekohtaisesti

ja siirtoilmareitittömien tilojen osalta

Tutkimusehdotukset
· Tutkitaan ilmanjakoa koskevassa riskiarviossa esitetty riskien esiintyminen kohteessa
· Arvioidaan tilakohtaisten pakettikoneiden sijoittelun vaikutukset mahdollisen vetohaitan osalta
· Tarkistetaan vanhojen kanavistojen tiiveys mahdollisuuksien mukaan
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Kasper Käyhkö, DI
Kehityspäällikkö
040 024 1460
kasper.kayhko@fcg.fi

6 PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET

Turku 15.7.2020

Kunnioittavasti
FCG Finnish Consulting Group Oy
Rakennusterveys ja sisäilmasto

Sauli Kodisoja
Ins. (amk), RTA, rakenteiden kosteudenmittaaja
041 730 0603
sauli.kodisoja@fcg.fi

Tarkastaja:
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LIITE: Sisäilman hiilidioksidipitoisuus

LIITE: Paine-ero

LIITE: Pölyn koostumuksen määritys



LIITE: Ohjeet ja asetukset

Kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa otettavien näytteiden ja tehtävien mittausten tuloksia tulkitaan
pääasiassa alla olevassa taulukossa esitettyjä ohjeita ja asetuksia hyödyntäen. Eri ohjeiden ja asetusten soveltuvuus
määräytyy tarkasteltavan rakennusluokan mukaan. Ohjeissa ja asetuksissa on annettu erilaisia arvoja, joihin saatuja
tuloksia verrataan:

• Tavoitearvot ovat teknisiä arvoja, joihin suunnittelulla, rakentamisella, talotekniikalla ja materiaalivalinnoilla
pyritään.

• Ohjearvoja hyödynnetään sisäilman laadun suunnittelussa.
• Vertailuarvo on vastaavanlaisista tiloista tai rakennuksista aikaisemman tutkimusdatan perusteella määritetty

tilastollinen normaaliarvo.
• Viitearvo on aikaisemman tutkimusdatan perusteella määritetty tilastollinen arvo, jonka ylittyminen voi viitata

epätavanomaisen epäpuhtauslähteen olemassaoloon.
• Toimenpiderajan ylittyminen tarkoittaa, että yhdisteen lähde ja merkitys sisäilman laadulle on selvitettävä ja

tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttävä haitan poistamiseksi.

Taulukko. Sisäilmastonäytteiden ja mittaustulosten arvioinnissa käytettäviä keskeisiä ohjeita ja asetuksia.
Rakennusluokka Mittaus- ja analyysitulosten arviointi Huomio

Toimistotyyppiset työtilat

Asumisterveysasetus 545/2015 toimenpideraja
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016 toimenpideraja
Säteilyasetus 1044/2018 toimenpideraja
Rakentamismääräyskokoelma D2 ohjearvo
Työterveyslaitoksen viitearvot viitearvo
Sisäilmastoluokitus 2018 tavoitearvo

Asunnot ja muut oleskelutilat
(terveydensuojelulain alaiset
tilat)

Asumisterveysasetus 545/2015 toimenpideraja
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016 toimenpideraja
Säteilyasetus 1044/2018 toimenpideraja
Rakentamismääräyskokoelma D2 ohjearvo
Sisäilmastoluokitus 2018 tavoitearvo

Koulut ja päiväkodit

Asumisterveysasetus 545/2015 toimenpideraja
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016 toimenpideraja
Säteilyasetus 1044/2018 toimenpideraja
Rakentamismääräyskokoelma D2 ohjearvo
Sisäilmastoluokitus 2018 tavoitearvo
Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot: opas ongelmien selvittämiseksi vertailuarvot

Terveydenhuollon tilat (yleiset
tilat kuuluvat terveydensuoje-
luviranomaiselle)

Asumisterveysasetus 545/2015 toimenpideraja
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016 toimenpideraja
Säteilyasetus 1044/2018 toimenpideraja
Rakentamismääräyskokoelma D2 ohjearvo
Työterveyslaitoksen viitearvot viitearvo
Sisäilmastoluokitus 2018 tavoitearvo
Lisäksi erillinen lainsäädäntö ja ohjeistus puhdastiloille ja muille erityistiloille

Tuotannolliset tilat

HTP-arvot (haitalliseksi tunnetut pitoisuudet) ohjeraja-arvo
Säteilyasetus 1044/2018 toimenpideraja
Valtioneuvoston asetus 798/2015 asbestityön turvallisuudesta raja-arvo
Valtioneuvoston asetus 716/2000 työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta raja-arvo
Valtioneuvoston päätös 1154/1993 lyijytyöstä raja-arvo
Rakentamismääräyskokoelma D2 ohjearvo
Sisäilmastoluokitus 2018 tavoitearvo
Työterveyslaitoksen suosittelemat tavoitetasot tavoitetaso

Muut noudatettavat lait ja asetukset:
· Työturvallisuuslaki 738/2002
· Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009
· Terveydensuojelulaki 763/1994 ja –asetus 1280/1994

Yksittäistä yhdistettä tai ainetta koskevat lait ja asetukset ovat ilmoitettu omissa liitteissä. Tutkimuksessa otettavat
näytteet analysoidaan terveydensuojelulain nojalla hyväksytyissä asumisterveyslaboratorioissa.



LIITE: Mikrobit yleisesti

Mikrobit ovat yksisoluisia pieneliöitä, jotka rakennusmateriaalissa kasvaakseen vaativat sopivan lämpötilan ja suhteel-
lisen kosteuden. Optimaalisin lämpötila mikrobikasvun kannalta on 17–27 °C. Mikrobivaurion kannalta kriittinen suh-
teellinen kosteus riippuu rakennusmateriaalista. Esimerkiksi puupohjaiset tuotteet vaativat huomattavasti alhaisem-
man suhteellisen kosteuden mikrobikasvun alkamiselle kuin emäksinen betoni. Tavallisesti vähimmäiskosteutena mik-
robikasvun alkamiselle rakennusmateriaalissa pidetään RH = 75 %. Lahottajasienet vaativat muita mikrobeja korkeam-
man kosteuspitoisuuden kasvaakseen. Vähimmäiskosteutena lahottajasienille pidetään tavallisesti RH = 95 %.

Mikrobikasvun toimenpiderajan ylittymisenä pidetään aistinvaraisesti tai mikrobianalyysillä todettua mikrobikasvua
rakenteen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa, lämmöneristeessä tai muussa rakennusosassa, jos sisätiloissa oleva
voi sille altistua. Maaperän tai ulkoilman kanssa suoraan kosketuksissa olevien lämmöneristeiden mikrobivauriot ote-
taan huomioon, jos lämmöneristekerroksesta on vahvistettu ilmayhteys sisäilmaan.

Mikrobinäytteenotto sekä näytteiden säilytys ja toimitus laboratorioon suoritetaan Asumisterveysasetuksen 545/2015
soveltamisohjeen osan IV mukaisesti.

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku toteutetaan ohjekortin RATU 82-0383 Kosteus- ja mikrobivau-
rioituneiden rakenteiden purku mukaisesti.

Esimerkkikuva. Mikrobeja laboratorion kasvatusalustoilla (Mikrobioni Oy).



LIITE: Suoraviljelymikrobinäytteet

Suoraviljely on akkreditoitu menetelmä, jonka tuloksena saadaan mikrobien ja niiden lajiston suuntaa antava määrä –
/+-asteikolla. Menetelmässä materiaalinäytettä pilkotaan elatusalustoille, minkä jälkeen näytettä kasvatetaan 7 vrk
(aktinomykeetit 14 vrk). Kasvatuksen jälkeen lajit tunnistetaan mikroskopoinnin ja morfologian perusteella. Mene-
telmä havaitsee ainoastaan elävät mikrobit. (Asumisterveysasetuksen 545/2015 soveltamisohje, osa IV)

Tulosten tulkinta
Suoraviljelymikrobinäytteiden tuloksia tulkitaan alla olevan taulukon mukaisesti. Tulosten tulkinnassa huomioidaan
myös tutkitun materiaalin sijainti rakenteessa ja/tai rakennuksessa sekä aistinvaraiset havainnot kuten hajut ja kos-
teusjäljet.

Taulukko. Rakennusmateriaalinäytteiden tulosten tulkinta suoraviljelymenetelmällä.
Asteikko Selitys Vaurioluokitus
- Ei mikrobeja Ei viitettä vauriosta
+ Niukasti mikrobeja (1–19 pesäkettä) Ei viitettä vauriosta tai lievä viite vauriosta*
++ Kohtalaisesti mikrobeja (20–49 pesäkettä) Lievä viite vauriosta*
+++ Runsaasti mikrobeja (50–199 pesäkettä) Viite vauriosta
++++ Erittäin runsaasti mikrobeja (≥ 200 pesäkettä) Viite vauriosta
* Mikäli tuloksessa on niukasti tai kohtalaisesti mikrobeja, huomioidaan tulosten tulkinnassa indikaattorimikrobien esiintyvyys.

Esimerkkikuva. Oikealla rakennusmateriaalinäytteenotto suoraviljelyanalyysiä varten (FCG Oy). Oikealla suoraviljelyanalyysi labo-
ratoriossa (Mikrobioni Oy).



LIITE: Rakennusmateriaalien VOC-yhdisteet (VOC-BULK)

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ovat kaasumaisia yhdisteitä, joita haihtuu sisäilmaan mm. rakennus- ja sisustus-
materiaaleista. VOC-yhdisteiden pääasiallisia lähteitä ovat mm. lattiapäällysteiden, kuten muovimattojen pehmittimet
ja liimat. Alustabetonin liian korkea kosteuspitoisuus ja alkalinen ympäristö voivat aiheuttaa sekä liimojen sideaineessa
että päällystemateriaalissa kemiallisia hajoamisreaktioita, jolloin VOC-yhdisteitä saattaa joutua sisäilmaan.

Menetelmä
VOC-BULK-näytteenoton tarkoitus on arvioida, onko lattian pintamateriaali, liima ja/tai alapuolinen tasoitekerros vau-
rioitunut. VOC-BULK-näytteenotto kertoo tutkittavan tuotteen kokonaisemissiot yksikössä µg/m3g. Kokonaisemissioi-
den perusteella ei suoraan voida sanoa kuinka paljon emissioista lopulta päätyy sisäilmaan. VOC-BULK-menetelmällä
otetut näytteet eivät suoraan vastaa sisäilmasta kerättyjä näytteitä eivätkä materiaalien M-päästöluokitusta (TTL).

VOC-BULK-näytteenotto sekä näytteiden säilytys ja toimitus laboratorioon suoritetaan TTL:n näytteenotto-ohjeen mu-
kaisesti.

Tulosten tulkinta
VOC-BULK-materiaalinäytteiden tuloksille ei Asumisterveysasetuksessa ole annettu toimenpiderajaa, mutta asetuk-
sen soveltamisohjeen (osa III) mukaan päästölähteen paikantamiseen on olemassa useita eri menetelmiä mm. mate-
riaalinäytteet. TTL:n on antanut VOC-BULK-materiaalinäytteille omat viitearvot, joiden ylittyminen voi viitata sisäil-
masto-ongelmiin toimistotyyppisillä työpaikoilla ja arvoja voidaan hyödyntää myös muun tyyppisissä rakennuksissa.
VOC-BULK-menetelmä yhdessä muiden vauriohavaintoa tukevien havaintojen kanssa on luotettava menetelmä pääs-
tölähteen paikantamiseen.

VOC-BULK-näytteenoton tuloksia verrataan TTL:n määrittämiin viitearvoihin työpaikoilla. TTL on antanut viitearvot eri
pehmittimiä sisältäville PVC-muovimatoille, tasoitteelle ja betonille sekä linoleumille. Viitearvot ovat annettu sekä ko-
konaisemissoille että muutamille eri yhdisteille alla olevan taulukon mukaisesti. Myös jonkun muun kuin taulukossa
esitetyn yksittäisen yhdisteen suurta esiintymistä kokonaisemissioissa voidaan pitää poikkeavana. Arvoja voidaan hyö-
dyntää työpaikkojen lisäksi myös muissa rakennuksissa. Näytetulos, jossa jonkun yhdisteen TTL:n viitearvo ylittyy, on
tutkimusraportissa merkitty keltaisella värillä.

Taulukko. VOC-BULK-materiaalinäytteiden viitearvot (TTL).

Materiaali
Yhdiste (µg/m3g)

TVOC 2-Etyyli-1-heksanoli C9-alkoholit Propaanihappo

PVC, jossa pehmittimenä DENP 200 70 - -

PVC, jossa pehmittimenä DINCH, DINP
tai DIDP 500 50 320 -

Tasoitteet ja betoni 50 40 - -
Linoleumi 650 - - 100

Esimerkkikuva. VOC-BULK-näytteenotto lattiapäällysteestä (FCG Oy).



LIITE: Asbesti yleisesti

Asbesti rakennusmateriaaleissa
Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali, jota on aikaisemmin käytetty rakennusmateriaaleissa mm. palonsuojauk-
seen. Asbestia on käytetty mm. liimoissa, laasteissa, eristeissä, lattiapäällysteissä, levyissä ja märkätilatapeteissa.
Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Asbesti ei kuitenkaan aiheuta vaaraa ehjään materiaaliin sidottuna, ai-
noastaan vapautuessa ilmaan ja kulkeutuessaan hengityksen mukana keuhkoihin esimerkiksi materiaaleja puretta-
essa.

Käyttövuodet
Asbestia on käytetty Suomessa rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1993. Asbestin käytön kulta-aikaa rakentami-
sessa olivat vuodet 1960–1980. Asbestin käyttö on kielletty portaittain. Käyttörajoituksia tiukennettiin jo 1970-luvulla
ja sen käyttö uusissa rakennuksissa kiellettiin vuonna 1988. Lopullinen käyttökielto astui voimaan 1994. Vuonna 2016
voimaan astuneen asbestilain mukaan, kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin tulee tehdä asbesti-
kartoitus ennen purkutöitä. Asbestipitoisia materiaaleja purettaessa, tulee purkutyö suorittaa asbestipurkuna. Asbes-
tipurkutyöt saa tehdä ainoastaan asbestipurkuluvan saanut yritys.

Yleisimmät asbestilaadut
Yleisimpiä asbestilajeja ovat krysotiili (valkoinen), amosiitti (ruskea), krokidoliitti (sininen), antofylliitti, aktinoliitti ja
tremoliitti.

• Krysotiilia (valkoinen asbesti) on käytetty asbestisementtituotteissa, kitkapinnoissa ja tiivisteissä.
• Krokidoliittia (sininen asbesti) on käytetty ruiskutuseristeenä, erityisesti paloneristeissä ja kohteissa, joissa tar-

vittiin haponkestoa. Käyttö kiellettiin 1976. Krokidoliittia pidetään vaarallisimpana asbestityyppinä.
• Amosiittia (ruskea asbesti) on käytetty sekoitettuna magnesiumkarbonaatin ja piimaan kanssa putkieristeenä

ja lämmityskattiloiden eristeenä.
• Antofylliittiä on käytetty tuotteissa, joiden piti olla emäksen- tai haponkestäviä kuten asbestipahveissa, se-

menttimassoissa ja eristemassoissa. Antofylliittiä louhittiin Suomessa vuoteen 1974 asti.
• Tremoliitti ja aktinoliitti ei kumpikaan ei ole puhtaana ollut kaupallinen asbestituote, mutta niitä voi esiintyä

epäpuhtauksina muissa asbestilaaduissa ja mineraaleissa.

Esimerkkikuva. Asbestikuituja rakennusmateriaalissa (Mikrofokus Oy).



LIITE: Rakennusmateriaalien asbestinäytteet

Asbestimateriaalin vaarallisuuden arviointi
Pölyävyys
* Asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa
Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen pur-
kua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan.

** Suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa
Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden
tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tarvik-
keen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan.

*** Asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaanista rasitusta
Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hiou-
tuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää si-
ten, ettei vauriokohdasta vapaudu asbestia tilan ilmaan.

***! Krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina
Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumista. Vaarallisuus perustuu
työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kai-
kille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria
määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan.

Kunto
A= HYVÄ, asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen. Eivät pääse hengitysilmaan normaalikäytössä.
B= VÄLTTÄVÄ, asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä
C= HEIKKO, asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen
D= ERITTÄIN HEIKKO, asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä. Tilassa liikuttaessa tai
työskenneltäessä suositellaan noudatettavan VNP:n 886/87 10 ja TSH:n päätöksen 231/90 12 edellyttämiä suojatoi-
menpiteitä.



LIITE: Rakennusmateriaalien asbestinäytteet

Asbestinäytteenotto sekä näytteiden säilytys ja toimitus laboratorioon suoritetaan TTL:n näytteenotto-ohjeen mukai-
sesti.

Asbestipurkutyön työmenetelmät
Valtioneuvoston asetuksen asbestityön turvallisuudesta (798/2015) mukaan asbestipurkutyö voidaan suorittaa:
1. osastointimenetelmällä siten, että purkutyö tehdään altistumisalueella, joka on ilmastollisesti erotettu muusta työ-
ympäristöstä.
2. purkupussimenetelmällä siten, että pienikokoinen asbestia sisältävä rakenne tai tekninen järjestelmä eristetään ja
alipaineistetaan muusta ilmatilasta erikoisvalmisteisella purkupussilla, jonka sisälle rakenne tai tekninen järjestelmä
puretaan ja jolla purkujäte siirretään pois purkukohteesta.
3. kokonaisena irrottamalla siten, että asbestia sisältävä rakenne- tai laiteosa irrotetaan rakenteesta kokonaisena ja
irrotettu osa kuljetetaan pois peitettynä pölyn leviämisen estävällä materiaalilla.
4. upotusmenetelmällä siten, että asbestia sisältävä irrotettu rakenne- ja laiteosa upotetaan pölyämisen estämiseksi
altaaseen, jossa asbesti poistetaan.
5. märkäpurkuna siten, että asbestia sisältävä rakenne kastellaan perusteellisesti pölyämisen estämiseksi ennen pur-
kua taikka siten, että asbestia sisältävä julkisivupinnoite poistetaan märkähiekkapuhalluksena.
6. muulla kuin 1-5 kohdassa tarkoitetulla teknisen kehityksen mahdollistamalla menetelmällä, jolla saavutetaan vas-
taava turvallisuustaso.

Asbestityön turvallisuus
Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 798/2015 mukaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai
valvoo rakennushanketta, on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan rakennustyön turvallisuu-
desta annetun valtioneuvoston asetuksen (798/2015) 8 §:ssä tarkoitettuun asiakirjaan. Asbestipitoisten rakennusosien
purkutyössä on noudatettava Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ja laki eräistä asbesti-
purkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) annettuja määräyksiä sekä käytettävä hyväksyttäviä asbestityömene-
telmiä. Asbestia sisältävien materiaalien purku toteutetaan ohjekortin RATU 82–0347 Asbestia sisältävien rakenteiden
purku mukaisesti. Asbestipurkutyöhön on haettava lupaa aluehallintovirastolta.

Tulosten tulkinta
Tulostaulukossa analyysin tulos on joko: Todettu asbestia tai Ei todettu asbestia. Tuotteen sisältäessä asbestia, myös
havaittu asbestilaatu on ilmoitettu. Asbestipitoiset materiaalit ja niiden määrä, laatu, kunto, pölyävyys ja toimenpide-
ehdotukset esitetään tarkemmin massalaskentataulukossa.

Esimerkkikuva. Asbestinäytteenotto.



LIITE: Sisäilman asbestimittaukset

Sisäilman asbestimittaukset suoritetaan aggressiivisella näytteenottomenetelmällä TTL:n näytteenotto-ohjeen mukai-
sesti. Menetelmässä tutkittavien tilojen pintoja harjataan, jotta ilmaa raskaammat asbestikuidut sekoittuisivat näyteil-
maan. Ilmanäyte kerätään polykarbonaattisuodattimelle noin 90–120 minuutin ajan.

Tulosten tulkinta
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) antaa sisäilman asbestikuitupitoisuudelle maksimiar-
von, joka on 0,1 kuitua/cm3 (kuitua kuutiosenttimetrissä) hengitysilmaa kahdeksan tunnin keskiarvona. Mahdollisten
purku- ja siivoustöiden jälkeen ns. puhtaan tilan sisäilman asbestipitoisuuden maksimiarvo saa olla enintään 0,01 kui-
tua/cm3. Uuden rakennuksen sisäilman asbestipitoisuus tulee olla 0 kuitua/cm3 (Rakentamismääräyskokoelma D2).
Edellä mainittuja arvoja voidaan käyttää sekä asuinrakennuksissa että työpaikoilla.

Esimerkkikuva. Sisäilman asbestinäytteenoton toteutus (Labroc Oy).



LIITE: Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)

PAH-yhdisteet rakennusmateriaaleissa
PAH-yhdisteet (Polysykliset aromaattiset hiilivedyt) ovat höyrymäisiä yhdisteitä, joita muodostuu orgaanisen materi-
aalin epätäydellisessä palamisessa. PAH-yhdisteitä esiintyy erityisesti kivihiilipohjaisissa rakennusmateriaaleissa. PAH-
yhdisteitä on käytetty mm. kattopinnoitteissa, vedeneristeissä, höyrynsulkupahveissa, valuasfalteissa ja puukylläs-
teissä vuosina 1870–1990. Yksi yleisimmistä PAH-yhdisteitä sisältävästä rakentamisessa käytetystä materiaalista on
kivihiilipiki (kreosootti), jonka kulta-aikaa olivat vuodet 1890–1950. Kreosootissa on vahva ja pistävä ”ratapölkyn” haju.
Rakennusmateriaaleista sisäilmaan haihtuvat ja ilman hiukkasiin sitoutuvat PAH-yhdisteet ovat syöpää ja perimävau-
rioita aiheuttavia. PAH-yhdisteille altistuminen tapahtuu hengitysilman kautta tai ihon läpi.

PAH-näytteistä analysoidaan EPA:n määrittämät 16 PAH-yhdistettä sekä niiden yhteenlaskettu määrä. Analysoitavat
yhdisteet ovat: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso[a]antraseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso[k]fluoran-
teeni, bentso[a]pyreeni, bentso[ghi]peryleeni, dibentso[a,h]antraseeni, fenantreeni, fluoreeni,  fluoranteeni, in-
deno[1,2,3-cd]pyreeni, kryseeni, naftaleeni ja pyreeni.

PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien purku toteutetaan ohjekortin RATU 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakentei-
den purku mukaisesti.

Esimerkkikuva. PAH-yhdisteitä sisältävän pikisivelyn sijainti vanhassa rakennuksessa (Rakennustieto, kerrostalot 1880-2000).



LIITE: PAH-materiaalinäytteet

Rakennusmateriaalista, jonka epäillään sisältävän PAH-yhdisteitä, irrotetaan näytepala TTL:n näytteenotto-ohjeen
mukaisesti. Näyte lähetetään laboratorioon, jossa se uutetaan liottimella ja siitä määritetään 16 PAH-yhdistettä.

Tulosten tulkinta
PAH-materiaalinäytteille ei ole annettu sisäilman laadun kannalta toimenpiderajan ylittymiseen liittyviä raja-arvoa.
Sisäilman laadun kannalta haitallisena pitoisuutena voidaan kuitenkin pitää hajukynnyksen (naftaleenin, kreosootin
tms. haju) ylittymistä sisätiloissa. Vaarallisen jätteen raja-arvona pidetään 16 PAH-yhdisteen summan arvoa 200 mg/kg
(RATU 82-0381. Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku). Tämän raja-arvon ylittävää näytetulosta merkitään tutki-
musraportissa keltaisella värillä. Näytetulosta, jossa 16 PAH-yhdisteen summa ylittää merkittävästi arvon 200 mg/kg
ja materiaalinäytettä otettaessa havaitaan hajuhaittaa, merkitään tutkimusraportissa punaisella värillä

Esimerkkikuva. PAH-materiaalinäytteenoton toteutus.

Jätteen vastaanottokeskus määräytyy sen mukaan, mikä on kunkin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvassa myön-
netty raja-arvo.



LIITE: Rakennusmateriaalien raskasmetallinäytteet

Raskasmetalleja on käytetty mm. ulko- ja sisämaaleissa, teräsviemäreiden putkiliitoksissa, elastisissa elementtien
saumamassoissa, sementissä ja betonissa, puukyllästeissä ja lattiapäällysteissä. Maaleissa raskasmetalleja on käytetty
yli 100 vuoden ajan mm. korroosionestoaineena ja väripigmenttinä. Uusissa maaleissa raskasmetallipitoisuudet ovat
pieniä, jolloin niiden purkaminen ei aiheuta raskasmetallialtistusta. Raskasmetallialtistuminen voi lisätä syöpäriskiä ja
raskasmetallit ovat ympäristölle haitallisia.

Menetelmä
Rakennusmateriaalista, jonka epäillään sisältävän raskasmetalleja, irrotetaan näytepala TTL:n näytteenotto-ohjeen
mukaisesti. Näyte lähetetään laboratorioon, jossa siitä analysoidaan tavallisesti alla olevassa taulukossa luetellut ras-
kasmetallit.

Tulosten tulkinta
Analyysissä tutkittavat raskasmetallit sekä raskasmetalleille annetut ohjeelliset vaarallisen jätteen raja-arvot sekä ym-
päristön pilaantumisen ylemmät ohjearvot ovat esitetty alla olevassa taulukossa.

Näytteen raskasmetallipitoisuuden ylittäessä vaarallisen jätteen raja-arvon, näytetulos merkitään keltaisella värillä.
Tällöin materiaalin purku tulee tehdä haitta-ainepurkuna ja purkujäte hävittää vaarallisena jätteenä.

Taulukko. Raskasmetallinäytteiden ohjearvoja.

Raskasmetalli Vaarallisen jätteen raja-arvo* Ympäristön pilaantumisen ylempi ohjearvo**

Antimoni 2500 mg/kg (PIMA) 50 mg/kg
Arseeni 1000 mg/kg (PIMA) 100 mg/kg
Elohopea 1000 mg/kg (HTP) 5 mg/kg
Kadmium 100 mg/kg (PIMA) 20 mg/kg
Koboltti 1000 mg/kg (PIMA) 250 mg/kg
Kromi 1000 mg/kg (PIMA) 300 mg/kg
Kupari 1000 mg/kg (HTP) 200 mg/kg
Lyijy 2500 mg/kg (PIMA) 1500 mg/kg (HTP) 750 mg/kg
Nikkeli 1000 mg/kg (PIMA) 150 mg/kg
Sinkki 2500 mg/kg (HTP) 400 mg/kg
Tina - -
Vanadiini 10000 mg/kg (HTP) 250 mg/kg
* Ympäristöhallinnon ohjeita 2|2007. Maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointi. Liite 14: Pilaantuneeseen maa-ainekseen sovellettavia
ongelmajäteraja-arvoja.

** Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007).

Jätteen vastaanottokeskus määräytyy sen mukaan, mikä on kunkin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvassa myön-
netty raja-arvo.



LIITE: PCB-yhdisteet ja lyijy rakennusmateriaaleissa

PCB-yhdisteet (Polyklooratut bifenyylit) ovat öljymäisiä ja kestäviä kemikaaleja. Kestävyyden johdosta PCB-yhdisteet
ovat pysyvyydeltään ja kertyvyydeltään pahimpia ympäristömyrkkyjä. PCB-yhdisteitä on käytetty mm. saumamas-
soissa, liimoissa, pinnoitteissa ja maaleissa parantamaan materiaalien palon- ja kosteudenkesto-ominaisuuksia. Pin-
noitteissa, liimoissa ja maaleissa PCB-yhdisteitä on käytetty vuosina 1940–1975. Tänä aikana rakennettujen tai perus-
korjattujen rakennusten maalien ja pinnoitteiden (erityisesti, jos maalin on kovaa ja kiiltävää) PCB-pitoisuus tulee sel-
vittää ennen mahdollisia purkutöitä. PCB-yhdisteitä on käytetty vuosien 1957–1979 aikana myös elementtien sauma-
massoissa. Tänä aikana rakennettujen tai peruskorjattujen elementtien saumamassojen PCB-pitoisuus tulee selvittää
ennen julkisivuun kohdistuvia purku- tai korjaustöitä.

Vuonna 1990 PCB-yhdisteiden valmistaminen, maahantuonti ja myyminen kiellettiin. PCB-yhdisteet voivat aiheuttaa
immuunijärjestelmä- ja kehityshäiriöitä, joutuessaan ihmisen elimistöön esimerkiksi ruoan mukana.

Lyijyä on käytetty elementtien saumamassoissa kovetteena 1950-luvulta 1980-luvun lopulle asti. Julkisivuelementtien
saumamassojen lyijypitoisuus tulee selvittää ennen vuotta 1990 valmistuneissa rakennuksissa, ennen julkisivuun koh-
distuvien purku- tai korjaustöiden aloittamista.

PCB-yhdisteitä tai lyijyä sisältävien rakennusmateriaalien purku toteutetaan ohjekortin RATU 82-0382 PCB:tä tai lyijyä
sisältävien saumausmassojen purku mukaisesti.

Menetelmä
Rakennusmateriaalista, jonka epäillään sisältävän PCB-yhdisteitä tai lyijyä, irrotetaan näytepala TTL:n näytteenotto-
ohjeen mukaisesti. Näyte lähetetään laboratorioon, jossa PCB määritetään kaasukromatografisesti ja lyijy määritetään
röntgenfluoresenssianalysaattorilla. Rakennusmateriaalin PCB-yhdiste- ja lyijypitoisuus ilmoitetaan yksikössä mg/kg.

Tulosten tulkinta
Materiaali luokitellaan ongelmajätteeksi, jos sen PCB-pitoisuus ylittää raja-arvon 50 mg/kg tai lyijypitoisuus ylittää oh-
jeellisen raja-arvon 1500 mg/kg (Valtioneuvoksen asetus 179/2012 ja Ratu 82-0382). Tutkimusraportissa näytetulosta
merkitään tällöin keltaisella värillä.

Jätteen vastaanottokeskus määräytyy sen mukaan, mikä on kunkin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvassa myön-
netty raja-arvo.



LIITE: Rakennusjätteen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus

Tutkimuksen yhteydessä otetaan materiaalinäytteitä ja analysoidaan niihin imeytyneet haitta-aineet purkujätteen
hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi. Näytteistä tutkitaan sen sisältämien haitta-aineiden (mm. PCB,
PAH, raskasmetallit, öljyhiilivetypitoisuudet ja DOC=liuennut orgaaninen hiili) kokonaispitoisuudet ja liukoisuudet sekä
tehtiin kokonaisorgaanisen hiilen (TOC), hehkutushäviön (LOI) ja happamuuden (pH) määritykset.

Tulosten tulkinta
Alla olevassa taulukossa on esitetty Vna 843/2017 (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maara-
kentamisessa) mukaiset raja-arvot, joiden perusteella rakennusjätteen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus voidaan
määrittää.

Taulukko. Rakennusjätteen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden määrittämisen raja-arvoja.

Tutkittava näyte, betoni
Väylä, kerros-
paksuus ≤ 1,5 m
peitetty

Väylä, kerros-
paksuus ≤ 1,5
m päällystetty

Kenttä, kerros-
paksuus ≤ 1,5 m
päällystetty

Kenttä, kerros-
paksuus ≤ 1,5 m
päällystetty

Valli, kerros-pak-
suus ≤ 5,0 m pei-
tetty

Teollisuusrakennuksen
pohja-rakenne, kerros-
paksuus ≤ 1,5 m

Tuhkamursketie ker-
rospaksuus    ≤ 0,2 m

Tutkittu haitta-aine Vna 843/2017 hyödynnettävän jätteen hyötykäyttökelpoisuuden raja-arvot maanrakentamiskohteittain

Liuennut orgaaninen hiili (DOC) 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg
Antimoni (Sb) 0,7 mg/kg 0,7 mg/kg 0,3 mg/kg 0,7 mg/kg 0,7 mg/kg 0,7 mg/kg 0,7 mg/kg
Arseeni (As) 1 mg/kg 2 mg/kg 0,5 mg/kg 1,5 mg/kg 0,5 mg/kg 2 mg/kg 2 mg/kg
Barium (Ba) 40 mg/kg 100 mg/kg 20 mg/kg 60 mg/kg 20 mg/kg 100 mg/kg 80 mg/kg
Kadmium (Cd) 0,04 mg/kg 0,06 mg/kg 0,04 mg/kg 0,06 mg/kg 0,04 mg/kg 0,06 mg/kg 0,06 mg/kg
Kromi (Cr) 2 mg/kg 10 mg/kg 0,5 mg/kg 5 mg/kg 1 mg/kg 10 mg/kg 5 mg/kg
Kupari (Cu) 10 mg/kg 10 mg/kg 2 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg
Lyijy (Pb) 0,5 mg/kg 2 mg/kg 0,5 mg/kg 2 mg/kg 0,5 mg/kg 2 mg/kg 1 mg/kg
Molybdeeni (Mo) 1,5 mg/kg 6 mg/kg 0,5 mg/kg 6 mg/kg 1 mg/kg 6 mg/kg 2 mg/kg
Nikkeli (Ni) 2 mg/kg 2 mg/kg 0,4 mg/kg 1,2 mg/kg 1,2 mg/kg 2 mg/kg 2 mg/kg
Seleeni (Se) 1 mg/kg 1 mg/kg 0,4 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg
Sinkki (Zn) 15 mg/kg 15 mg/kg 4 mg/kg 12 mg/kg 15 mg/kg 15 mg/kg 15 mg/kg
Vanadiini (V) 2 mg/kg 3 mg/kg 2 mg/kg 3 mg/kg 2 mg/kg 3 mg/kg 3 mg/kg
Elohopea (Hg) 0,03 mg/kg 0,03 mg/kg 0,01 mg/kg 0,03 mg/kg 0,03 mg/kg 0,03 mg/kg 0,03 mg/kg
Kloridi (Cl-) 3 200 mg/kg 11 000 mg/kg 800 mg/kg 2 400 mg/kg 1 800 mg/kg 11 000 mg/kg 4 700 mg/kg
Sulfaatti (SO42-) 5 900 mg/kg 18 000 mg/kg 1 200 mg/kg 10 000 mg/kg 3 400 mg/kg 18 000 mg/kg 6 500 mg/kg
Fluoridi (F-) 50 mg/kg 150 mg/kg 10 mg/kg 50 mg/kg 30 mg/kg 150 mg/kg 100 mg/kg
Bentseeni 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,02 mg/kg 0,2 mg/kg 0,06 mg/kg 0,02 mg/kg 0,2 mg/kg
TEX 25 mg/kg 25 mg/kg 25 mg/kg 25 mg/kg 25 mg/kg 10 mg/kg 25 mg/kg
Naftaleeni 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg
PAH-yhdisteet 30 mg/kg 30 mg/kg 30 mg/kg 30 mg/kg 30 mg/kg 30 mg/kg 30 mg/kg
Fenoliset yhdisteet 10 mg/kg 10 mg/kg 5 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg
PCB-yhdisteet 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg
Öljyhiilivedyt C10 - C40 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg

Muut rakennusjätteitä koskevat lait ja asetukset:
· Jätelaki 646/2011
· Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012
· Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013
· Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 861/1997
· Valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta 151/2013
· EU-komission asetus 1357/2014



LIITE: Pintakosteuskartoitus

Pintakosteuskartoituksen avulla on tarkoitus arvioida tietyn materiaalipinnan kosteusolosuhteita. Pintakosteuskartoi-
tus on suuntaa antava tutkimusmenetelmä, sillä pintakosteudenosoittimen toiminta perustuu materiaalien sähkön-
johtavuuteen ja mittausarvot vaihtelevat tutkittavasta materiaalista riippuen. Pintakosteuskartoitus tehdään usein
osana muita aistinvaraisia tutkimuksia, joko perustavanlaatuisesti esim. kaikkiin maanvastaisiin alapohjarakenteisiin
ja maanvastaisiin seiniin tai tapauskohtaisesti, jonkin vaurioituneeksi epäillyn rakenteen osan kosteusolosuhteiden
arvioimiseksi.

Eri materiaalien sähköiset ominaisuudet ovat keskenään hyvin erilaisia, joten eri rakennusmateriaalien tarkastelupin-
tojen mittausarvot eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Pintakosteudenosoittimen mittaustuloksiin vaikuttavat ra-
kenteen kosteuden lisäksi tutkittavan materiaalin muut sähkönjohtavuusominaisuudet, kuten materiaalin tiheys, tar-
kastelupinnan epätasaisuus ja puhtaus, rakenteessa olevat raudoitteet tai putket sekä rakenteen päällyste-/pinnoite-
materiaalit. Pintakosteusmittauksissa tuleekin tarkastella kerrallaan vain yhtä rakennetyyppiä tai materiaalia, jossa
mittausten yhteydessä havaittavat kosteuden muutokset ilmenevät poikkeavina materiaalikohtaisina vertailuarvoina.
Esimerkiksi parketin tai laminaatin alapuolisen betonilaatan kosteusolosuhteita ei pysty arvioimaan pintakosteuden-
osoittimella, mutta muovimatolla päällystetyn betonialapohjan kosteusrasitusta tai jatkotutkimustarpeita voidaan
karkealla tasolla arvioida pintakosteuskartoituksella.

Käytettävät mittalaitteet, laitteiden virhemarginaali ja niiden kalibrointipäivät löytyvät omasta liitteestään.

Tulosten tulkinta
Pintakosteuskartoituksen tulokset jaetaan neliportaiselle asteikolle alla olevan taulukon mukaisesti. Tuloksia tarkas-
teltaessa huomioidaan myös tutkittava rakenne ja tutkittava materiaalipinta.

Taulukko.  Paikannuskuvan värikoodit.
Värikoodi Osoittimen arvo

< 70
70-90
90-110
> 110

Esimerkkikuva. Pintakosteuskartoituksen toteutus.



LIITE: Viiltokosteusmittaukset

Lattiapäällysteen alapuolista kontaktipintojen rajaaman tilan suhteellista kosteutta ja lämpötilaa tutkitaan nk. viilto-
mittausmenetelmällä. Tutkimukset tehdään asentamalla ohut anturi lattiapäällysteen alle päällysteeseen tehtävän
viillon kautta, minkä jälkeen viiltoalue ja anturin ympärys tiivistetään huolellisesti. Mittausanturin annetaan tasaantua
vähintään 20 minuuttia, minkä jälkeen mittauslukemat kirjataan mittauspöytäkirjaan. Käytettävät mittalaitteet, lait-
teiden virhemarginaali ja niiden kalibrointipäivät löytyvät omasta liitteestään.

Tulosten tulkinta
Päällysteen alapuolisena kriittisenä kosteuspitoisuutena pidetään tavallisesti RH = 85 % (T = 20 °C). Tämän jälkeen riski
päällysteen ja/tai liima-/tasoitekerroksen vaurioitumiselle lisääntyy merkittävästi. Monissa tapauksissa myös alle 85 %
suhteellinen kosteus päällysteen alla voi viitata poikkeavaan kosteustilanteeseen. Viiltomittauksien tuloksia tarkastel-
laan tapauskohtaisesti ja tarkasteltaessa huomioidaan myös tutkittava rakenne sekä tutkittava päällyste ja sen omi-
naisuudet.

Esimerkkikuva. Viiltokosteusmittauksen toteutus.



LIITE: Porareikäkosteusmittaus

Porareikämittaus on luotettava menetelmä betonin kosteuspitoisuuden selvittämiseksi määrätyltä syvyydeltä. Pora-
reikämittauksen perusteella voidaan määrittää mm. betonirakenteen päällystettävyys tai arvioida onko rakenteen kos-
teuspitoisuus koholla. Porareikämittaus tulee suorittaa +15…+25 °C lämpötilassa, mutta luotettavimman mittaustu-
loksen saamiseksi on pyrittävä +20 °C lämpötilaan. Porareikämittaukset suoritetaan ohjekortin mukaisesti (RT 14-
10984. 2010. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus). Käytettävät mittalaitteet, laitteiden virhemarginaali ja niiden
kalibrointipäivät löytyvät omasta liitteestään.

Tulosten tulkinta
Porareikämittausten tuloksia tarkasteltaessa huomioidaan tarkasteltava rakenne sekä päällyste ja sen ominaisuudet.
Suhteellisen kosteuden enimmäisarvona uuden betonirakenteen päällystettävyyttä arvioidessa pidetään tavallisesti
RH = 85 % (T = +20 °C) RT 14-10984 -kortin mukaiselta mittaussyvyydeltä määritettynä. Lisäksi rakenteen pintaosien
suhteellinen kosteus tulee olla alle RH = 75 %. Puupohjaisilla päällysteillä ei tavallisesti sallita yhtä korkeita arvoja.
Pinnoitteilla/vedeneristeillä sallittavat arvot ovat puolestaan tavallisesti hieman korkeampia. Suhteellisen kosteuden
enimmäisarvoja eri päällysteille on annettu useissa eri ohjeissa ja standardeissa sekä materiaalivalmistajien tuote-
selosteissa.

Myös alle RH = 85 % suhteellinen kosteus voi joissain tapauksissa viitata poikkeavaan kosteustilanteeseen.

Esimerkkikuva. Porareikämittauksen toteutus.



LIITE: Näytepalakosteusmittaus

Näytepalakosteusmittaus on luotettava menetelmä betonin kosteuspitoisuuden selvittämiseksi määrätyltä syvyy-
deltä. Näytepalamittauksen perusteella voidaan määrittää mm. betonirakenteen päällystettävyys tai arvioida onko
rakenteen kosteuspitoisuus koholla. Näytepalamittauksen etuna porareikämittaukseen verrattuna on, että näytepala
voidaan ottaa betonirakenteesta, jonka työmaa-aikaiset olosuhteet eivät täytä porareikämittauksen vaatimuksia. Näy-
tepalamittauksessa tulos tulee pyrkiä lukemaan lähellä +20 °C lämpötilaa. Näytepalamittaukset suoritetaan ohjekortin
mukaisesti (RT 14-10984. 2010. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus). Käytettävät mittalaitteet, laitteiden virhe-
marginaali ja niiden kalibrointipäivät löytyvät omasta liitteestään.

Tulosten tulkinta
Näytepalamittausten tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava tarkasteltava rakenne sekä päällyste ja sen ominaisuu-
det. Suhteellisen kosteuden enimmäisarvona uuden betonirakenteen päällystettävyyttä arvioidessa pidetään tavalli-
sesti RH = 85 % (T = +20 °C) RT 14-10984 -kortin mukaiselta mittaussyvyydeltä määritettynä. Lisäksi rakenteen pinta-
osien suhteellinen kosteus tulee olla alle RH = 75 %. Puupohjaisilla päällysteillä ei tavallisesti sallita yhtä korkeita arvoja.
Pinnoitteilla/vedeneristeillä sallittavat arvot ovat puolestaan tavallisesti hieman korkeampia. Suhteellisen kosteuden
enimmäisarvoja eri päällysteille on annettu useissa eri ohjeissa ja standardeissa sekä materiaalivalmistajien tuote-
selosteissa.

Myös alle RH = 85 % suhteellinen kosteus voi erityisesti vanhoissa rakenteissa viitata poikkeavaan kosteustilanteeseen.

Esimerkkikuva. Näytepalakosteusmittauksen toteutus.



LIITE: Puun kosteusmittaus

Puurakenteiden kosteudella tarkoitetaan puun tasapainokosteutta, jota kuvataan painoprosentteina p-% tai %. Paino-
kosteus tarkoittaa puussa olevan veden massan suhdetta vedettömän puuaineksen massaan. Puun tasapainokosteu-
teen vaikuttaa ympäröivän ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.

Menetelmä
Rakenteiden puuosien kosteuspitoisuutta voidaan arvioida mittaamalla puun kosteuspitoisuus painoprosentteina piik-
kimittarin avulla. Piikkimittarin toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen ja sen antama painokosteuden
mittaustulos on suuntaa antava. Mittauksella voidaan kuitenkin luotettavasti tunnistaa selvästi kuiva ja selvästi märkä
materiaali, sekä verrata samankaltaisten puurakenteiden tai -materiaalien mittausarvoja keskenään, kuten seinän ala-
juoksupuun ja runkopuun painokosteudet.

Tulosten tulkinta
Vanhoissa rakennuksissa puurakenteiden normaali tasapainokosteus talviaikaan on noin 6–7,5 % (T = 20–25 °C ja RH
= 30–40 %) ja kesäaikaan noin 10,5–13 % (T ~20 °C ja RH = 60–70%). Mittaustuloksia tulkittaessa huomioidaan puura-
kenteen lämpötilan lisäksi myös puulaji.

Kuvaaja. Puun kosteuspitoisuus ympäröivän ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden suhteen (Puuinfo). Oikealla esimerkkikuva
puun kosteusmittauksen toteutuksesta.



LIITE: Merkkiainekokeet

Rakenteiden ja eri rakenneliittymien ilmatiiveyttä voidaan tutkia merkkiainekokeiden avulla. Merkkiaineena käytetään
tavallisesti typpi-vety-seosta (N2 95 %, H2 5 %). Merkkiainekokeet suoritetaan ohjekortin (RT 14-11197. 2015. Raken-
teiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein) mukaisesti. Tilojen alipaineistajana käytetään Blowerdoor-alipai-
neistusjärjestelmää, jolla voidaan määrittää tarkasti koestettavan tilan alipaineisuus viereisiin tiloihin nähden. Merk-
kiaineen kulkeutumista rakenteiden läpi havainnoidaan merkkiaineanalysaattorin avulla.

Tulosten tulkinta
Paikannuskuvissa esitetään merkkiainekaasun syöttöpaikka, tutkimushetkellä tutkittavan rakenteen yli vaikuttava
paine-ero sekä mahdolliset vuotopaikat. Paikannuskuvassa käytetään alla olevassa kuvassa määritettyjä merkintöjä.
Vuotohavainnot on jaettu eri kategorioihin niiden vuototyypin perusteella

· pistemäiset vuodot
· viivamaiset vuodot
· tasomaiset vuodot.

Tämän lisäksi vuotoja arvioidaan niiden merkittävyyden perusteella. Merkittävyyttä arvioitaessa huomioidaan vuotyy-
pin lisäksi paine-ero, jossa vuotoja havaittiin sekä merkkiaineanalysaattorin herkkyysasetus vuotohetkellä. Merkittä-
vyydet arvioidaan seuraavasti

· vähäinen/merkityksetön vuoto
· lievä/kohtalainen vuoto
· merkittävä vuoto.

Kuva. Merkkiainepaikannuskuvan selitykset.

Esimerkkikuva. Merkkiainekokeiden toteutus.



LIITE: Teolliset mineraalikuitulaskeumanäytteet

Teollisia mineraalikuituja (pituus > 20 µm) ovat mm. eristevillakuidut, joita saattaa päästä sisäilmaan rakenteiden eris-
tekerroksesta, akustointilevyistä sekä ilmanvaihtokoneen, –kanavistojen ja päätelaitteiden ääneneristyslevyistä. Eris-
tevillakuidut sisäilmassa saattavat aiheuttaa mm. ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä.

Menetelmä
Sisäilman mineraalikuitulaskeumanäytteet kerätään petrimaljalle TTL:n näytteenotto-ohjeen mukaisesti. Näytteen-
oton jälkeen petrimaljalle painetaan geeliteippi ja näytteet lähetetään laboratorioon. Näytteet analysoidaan labora-
toriossa valomikroskooppia käyttäen. Menetelmä on kvantitatiivinen, eli sillä saadaan selville mineraalikuitujen koko-
naismäärä, mutta ei sitä, kuinka montaa eri kuitutyyppiä näytteessä esiintyy. Näytteenoton pituus on tavallisesti kaksi
viikkoa.

Tulosten tulkinta
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (Asumisterveysasetus 545/2015) mukaan asuinrakennuksissa mineraalikui-
tujen toimenpiderajana kahden viikon aikana mittausalustalle laskeutuneesta pölystä on 0,2 kuitua/cm2. Tämän arvon
ylityttyä tulee ryhtyä toimenpiteisiin kuitulähteen selvittämiseksi ja kuitujen sisäilmaan leviämisen estämiseksi. Tutki-
musraportissa tämän rajan ylittävää näytetulosta merkitään punaisella värillä.

Työterveyslaitoksen mukaan työpaikoilla mineraalikuitujen viitearvona kahden viikon aikana mittausalustalle laskeu-
tuneesta pölystä on 0,2 kuitua/cm2. Tämän arvon ylityttyä tulee ryhtyä toimenpiteisiin kuitulähteen selvittämiseksi ja
kuitujen sisäilmaan leviämisen estämiseksi.

TTL:n mukaan teollisten mineraalikuitujen keskimääräinen pitoisuus tuloilmakanavan pinnalla on ollut 10–30 kui-
tua/cm2.

Esimerkkikuva. Vasemmalla kuitulaskeumanäytteenotto (FCG Oy). Oikealla mineraalikuituja elektronimikroskoopilla tarkasteltuna
(Mikrofokus Oy).



LIITE: Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus

Lämpötila
Sisäilman lämpötilan vaikutus koettuun sisäilman laatuun on yksi tärkeimmistä sisäilman laatutekijöistä. Sosiaali- ja
terveysministeriön asetuksen (Asumisterveysasetus 545/2015) mukaiset asuinrakennusten lämpötilojen toimenpide-
rajat ovat esitetty alla olevassa taulukossa.

Taulukko. Lämpötilojen toimenpiderajat (Asumisterveysasetus 545/2015).
Kohde Min Max
Asunnossa
- lämmityskaudella +18°C +26°C
- lämmityskauden ulkopuolella +18°C +32°C
Päiväkodit ja koulut jne.
- lämmityskaudella +20°C +26°C
- lämmityskauden ulkopuolella +20°C +32°C
Palvelutalot jne.
- lämmityskaudella +20°C +26°C
- lämmityskauden ulkopuolella +20°C +30°C

Sisäilmastoluokituksessa 2018 lämpöolosuhteille on annettu S1…S3 luokitusten tavoitearvot. Sisäilman lämpötilalle on
annettu vaihteluvälit, joissa lämpötilan suositellaan pysyvän 90 % käyttöajasta. Vaihteluvälin arvot määräytyvät ulkoil-
man lämpötilan mukaan alla olevan taulukon mukaisesti. Sisäilmastoluokitukselle S3 suositellaan säädösten edellyttä-
mää vähimmäistasoa.

Taulukko. Oleskeluvyöhykkeellä operatiivisen lämpötilan tavoitearvot (Sisäilmastoluokitus 2018).
Sisäilmastoluokitus Vaihteluväli
S1
- lämmityskausi 20,5…22,5 °C
- jäähdytyskausi 22…25 °C
S2
- lämmityskausi 20,5…23 °C
- jäähdytyskausi 21…26 °C

Työsuojeluviranomaisten mukaan työpaikoilla työnantajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että sisäilman lämpötila
pysyy alle +28 °C (ulkoilman lämpötilan ollessa alle +25 °C). Sisäilman lämpötilan ylittäessä +28 °C, tulee työtä keventää
tai altistumisaikaa lyhentää.

Suhteellinen kosteus
Sisäilman liian matala suhteellinen kosteus (kuiva ilma) aiheuttaa ihmisille hengitysteiden limakalvojen, ihon sekä sil-
mien kuivumisen tunnetta. Sisäilman liian korkea suhteellinen kosteus puolestaan edesauttaa pölypunkkien esiinty-
mistä (> 45 %) sekä voi aiheuttaa riskin mikrobikasvulle materiaaleissa (> 70 %).

Sisäilmastoluokituksessa tai asumisterveysasetuksessa (Sisäilmastoluokitus 2018 ja Asumisterveysasetus 545/2015) ei
sisäilman suhteelliselle kosteudelle ole annettu tavoite- eikä raja-arvoja. Kosteus ei kuitenkaan saa olla niin korkea,
että se aiheuttaa riskin kosteus- ja mikrobivaurioiden synnylle. Aikaisempana suosituksena sisäilman suhteelliselle kos-
teudelle on pidetty 20–60 %. Talviaikana lähemmäs 60 % suhteellinen kosteus sisäilmassa aiheuttaa kuitenkin merkit-
tävän kondensoitumisriskin rakenteiden kylmissä osissa. Työympäristölle ei ole annettu omia sisäilman suhteellisen
kosteuden viitearvoja.

Sisäilman kosteutta mitattaessa voidaan sitä verrata ulkoilman kosteuteen, vertaamalla sisäilman ja ulkoilman abso-
luuttisia kosteuspitoisuuksia keskenään. Näiden erotuksesta saadaan selville, kuinka paljon enemmän sisäilmassa on
kosteutta ulkoilmaan nähden (sisäilman kosteuslisä). Tavallisen, kosteusluokkaan 2 kuuluvan rakennuksen kosteusli-
sän mitoitusarvo on lämmityskaudella 5 g/m3 ja kesäisin 2 g/m3.



LIITE: Sisäilman hiilidioksidipitoisuus

Hiilidioksidia syntyy sisäilmaan pääasiassa ihmisen aineenvaihdunnan tuloksena. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus kuvaa
rakennuksen käyttötilojen ilmanvaihdon riittävyyttä käyttäjämäärään nähden.

Menetelmä
Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta voidaan mitata seurantamittausten avulla. Mitä pidempi seurantamittaus on, sitä luo-
tettavampaa tietoa hiilidioksidipitoisuudesta saadaan. Tavallisesti seurantamittauksen pituuden suositellaan olevan
vähintään viikko ja mieluusti kaksi viikkoa.

Tulosten tulkinta
Hiilidioksidipitoisuuden osalta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (Asumisterveysasetus 545/2015) määritetty
toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on vähintään 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Lisäksi Si-
säilmastoluokituksessa 2018 (Sisäilmastoluokitus 2018) sisäilmastoluokille S1…S3 on annetun alla olevan taulukon mu-
kaiset sisäilman hiilidioksidipitoisuuslisän tavoitearvot. Edellä esitettyjä arvoja voidaan käyttää myös muita kuin asuin-
rakennuksia tarkasteltaessa. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus vaihtelee hieman paikkakunnan mukaan, mutta on taval-
lisesti välillä 380–450 ppm (Ilmatieteen laitos).

Taulukko. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuslisän tavoitearvot (Sisäilmastoluokitus 2018).

Esimerkkikuva. Sisäilman hiilidioksidipitoisuusmittaus (FCG Oy).

Sisäilmastoluokitus Hiilidioksidipitoisuuslisä
S1 < 350 ppm
S2 < 550 ppm
S3 < 800 ppm



LIITE: Paine-ero

Rakennuksen liiallinen alipaine ulkoilmaan nähden mahdollistaa ei-toivottujen korvausilmareittien muodostumisen ja
epäpuhtauksien kulkeutumisen rakenteista sisäilmaan. Rakennuksen ylipaineisuus ulkoilmaan nähden puolestaan
mahdollistaa sisäilman ylimääräisen kosteuden kulkeutumisen ilmavirtojen mukana rakenteisiin ja lisää rakenteiden
kosteuskuormitusta.

Rakennusvaipan yli mahdollisesti vaikuttavan liiallisen paine-eron syy tulee selvittää ja ilmanvaihto tasapainottaa. Pai-
novoimaisen ilmanvaihdon sekä koneellisen poistoilmanvaihdon toiminta perustuu rakennuksen lievään alipainee-
seen ulkoilmaan nähden.

Tulosten tulkinta
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan rakennus tulee suunnitella hieman alipaineiseksi ulkoilmaan
nähden, jotta sisäilmassa oleva ylimääräinen kosteus ei kulkeudu ilmavirtojen mukana rakenteisiin. Alipaine ei kuiten-
kaan saa olla yli 30 Pa. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen (Asumisterveysasetuksen 545/2015 soveltamisohje, osa
I) mukaan alipaineisuuden ollessa suurempi kuin 15 Pa, tulee sen syy selvittää ja alipaineisuutta mahdollisuuksien
mukaan pienentää. Uusia koneellisella tulo-poistoilmanvaihdolla varustettuja rakennuksia suunniteltaessa tulee pyr-
kiä 0 Pa paine-eroon rakennusvaipan yli.

Alla olevassa taulukossa on esitetty paine-eron tavoitearvot eri ilmanvaihtomenetelmillä.

Taulukko. Eri ilmanvaihtotapojen tavoitellut paine-erot.
Ilmanvaihtotapa Tavoiteltu paine-ero
Painovoimainen -5...-10 Pa
Koneellinen poisto -5...-10 Pa
Koneellinen tulo-poisto 0...-5 Pa

Mittausmenetelmät
Rakennusvaipan tai rakenteen yli vaikuttava paine-ero voidaan mitata joko jatkuvatoimisella (loggaava) tai hetkellisellä
paine-eromittauksella. Jatkuvatoimisessa paine-eron seurantamittauksessa vallitsevaa paine-eroa mitataan pidem-
mältä ajalta (tavallisesti kaksi viikkoa). Hetkellinen paine-ero ulkovaipan tai rakenteen yli mitataan pistokoeluontoi-
sesti.  Miinusmerkkinen arvo tarkoittaa, että sisätilat ovat alipaineisia ulkoilmaan nähden. Plusmerkkinen arvo tarkoit-
taa, että sisätilat ovat ylipaineisia ulkoilmaan nähden.

Esimerkkikuva. Jatkuvatoiminen (loggaava) paine-eromittaus (vasen kuva). Hetkellinen paine-eromittaus (oikea kuva).



LIITE: Pölyn koostumuksen määritys

Pölyn koostumuksen määrityksessä pölypyyhintänäyte kerätään tasopinnalta tai ilmanvaihtokanavan pinnalta kvalita-
tiivista (laadullinen) määritystä varten. Pölynäyte kerätään pinnalta pyyhkimällä pintaa nurinpäin käännetyllä muovi-
pussilla TTL:n näytteenotto-ohjeen mukaisesti. Näytteet analysoidaan elektronimikroskoopilla.

Näytteistä tutkitaan seuraavien hiukkastyyppien esiintyminen:
· tavanomainen huonepöly
· karkea ulkoilmapöly
· teolliset mineraalikuidut
· rakennusmateriaalipöly (myös asbesti)
· puupöly
· metallipöly
· homeitiöt (ilman lajimääritystä).

Tulosten tulkinta
Hiukkastyypin osuus näytteessä arvioidaan silmämääräisesti asteikolla: sisältää vähäisiä määriä – sisältää – sisältää
runsaasti. Poikkeuksena tähän ovat teolliset mineraalikuidun, joiden määrä voidaan antaa myös painoprosentteina.

Menetelmä ei suoraan sovellu esimerkiksi kosteus- tai homevaurion poissulkemiseen. Jos analyysin perusteella näyt-
teessä todetaan normaalista poikkeavia hiukkasia, tulee jatkotoimenpiteisiin hiukkaslähteen selvittämiseksi ryhtyä.

Esimerkkikuva. Vasemmalla pölynäytteenotto tasopinnalta (FCG Oy). Oikealla näytteen koostumuksen analyysi elektronimikro-
skoopilla (Mikrofokus Oy).


