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Tiivistelmä 
Pääskyvuoren (Keltasirkunpolun) päiväkodin vuonna 1978 valmistuneeseen rakennukseen on 
suunnitteilla korjauksia. Rakennuksessa on koettu sisäilmahaittaa ainakin ilmanvaihdon toimin-
taan ja tilojen tunkkaisuuteen liittyen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ensisijaisesti kor-
jaussuunnittelun lähtötiedoksi rakennuksen olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto sekä ar-
vioida niiden vaikutusta sisäilman laatuun. 
 
Tutkimusten perusteella rakennuksen olemassa olevat rakenteet vastasivat hyvin lähtötietoja. 
Sisäilman laadun kannalta merkittävimmät tekijät ovat ulkoseinien laaja-alaiset kosteus- ja mik-
robivauriot sekä pääosin vanhoista akustiikkalevyistä ja tuloilman päätelaitteista sisäilmaan ir-
toavat teolliset mineraalikuidut.  
 
Rakenteiltaan suunnitelmia vastaavista ulkoseinistä otetuista 29 materiaalinäytteestä joko mää-
rältään tai lajistoltaan poikkeavaa mikrobistoa havaittiin viidessätoista. Puurunkoiset, levytetyt 
ulkoseinärakenteet eivät ole täysin tiiviit, lämpökuvauksessa havaittiin kuitenkin vain yksittäi-
nen merkittävä ilmavuoto. Rakennus on jatkuvasti lievän alipaineinen, joten ilman kulkusuunta 
ilmavuotoreittien kautta on ulkoa sisälle. Ulkoseinärakenteiden korjaussuunnittelu tulee aloit-
taa välittömästi ja sen lähtökohdaksi on suositeltavaa asettaa kaikkien kosteus- ja mikrobivau-
rioituneiden materiaalien poisto. 
 
Erityisesti rakennuksen eteläpäädyssä havaittiin merkkiaine- ja lämpökameratutkimuksin mer-
kittäviä ilmavuotoja myös ala- ja yläpohjasta. Ryhmähuoneen 120 sisäilmaan vaikuttaa myös 
todennäköisesti viereisen wc-tilan 119 putkivuodosta aiheutunut alapohjan kosteusvaurio. Lat-
tian kastuminen on johtanut lattiapäällysteen kemialliseen vaurioitumiseen sekä mikrobivauri-
oon. Myös tilojen välisen seinän alaosassa todettiin paikallinen mikrobivaurio. Alapohjaraken-
teen kastumisen syy (mahdollinen putkivuoto) tulee selvittää, kosteusvaurioituneet lattiapääl-
lysteet ja väliseinämateriaalit tulee poistaa ja rakenne kuivattaa ennen uusien pintamateriaalien 
asennusta. Ala- ja yläpohjien ilmavuodot tulee estää tiivistyskorjauksin.  
 
Rakennuksen eri osista 14 vrk pölylaskeumasta otetuista 15 kuitunäytteestä Asumisterveysase-
tuksen toimenpideraja ylittyi kahdeksassa. Lisäksi yksittäisiä kuituja havaittiin neljässä näyt-
teessä. Tuloilmakoneissa ja -kanavissa ei havaittu kuitulähteitä ja myös kanavista otettujen kui-
tunäytteiden pitoisuudet olivat matalat. Kuitulähteinä toimivat huoneiden iäkkäät akustiikkale-
vyt sekä käytävillä olevat alkuperäiset tuloilman päätelaitteet, joiden sisäpinnoilla havaittiin 
avoimia villapintoja. Kuitulähteet tulee poistaa, minkä jälkeen tiloissa on suositeltavaa tehdä 
kuitusiivous. 
 
Alkuperäistä ilmanvaihtojärjestelmää on saneerattu 2010-luvun alussa uusimalla yhtä lukuun 
ottamatta rakennuksen ilmanvaihtokoneet. Uusitut koneet ovat pääosin hyväkuntoiset ja puh-
taat, mutta ilmamäärämittausten perusteella henkilöperusteiset ilmamäärät (6 l/s henkilöä koh-
den) eivät täyty. Sisäilman olosuhdeseurannoissa hiilidioksidipitoisuudet nousivat tilojen käytön 
mukana nopeasti lähelle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa, mutta eivät ylittäneet sitä. 
Useammasta ilmanvaihtokoneesta havaittiin poikkeavan voimakasta ääntä, jonka alkuperää on 
saadun tiedon mukaan pyritty selvittämään jo aiemmin. 
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Keittiötä palveleva tuloilmakone T2 on muita vanhempi ja huonokuntoisempi. Koneen suodat-
timet eivät asennu tiiviisti ja sekä koneessa että tuloilmakanavistossa on runsaasti pinttynyttä 
likaa ja pölyä. Kone on suositeltavaa korvata uudella ja koko ilmanvaihtojärjestelmän riittävyys 
tarkistaa. 
 
Välittöminä toimenpiteinä mikrobiepäpuhtauksille ja teollisille mineraalikuiduille altistumisen 
pienentämiseksi rakennus on suositeltavaa ylipaineistaa ja raitisilmamäärät mitoittaa käyttäjä-
määrien mukaan. Korjausten toteutumiseen asti tiloihin on suositeltavaa tuoda ilmanpuhdisti-
mia ja siivousta tehostaa. Toimenpidesuositukset on esitetty tarkemmin koottuna raportin lop-
puun kappaleeseen 8. 
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1 Yleistiedot 
Tutkimuskohde: 
Pääskyvuoren päiväkoti 
Keltasirkunpolku 3, 20610 TURKU 
 
Rakennusvuosi: 1978 
Kerrosala: 1 105 m2 
Tilavuus: 3 660 m3 
 
Tilaaja: 
Hannele Luoma, sisäilma-asiantuntija 
p. 040 660 4303, hannele.luoma@turku.fi 
 
Turun kaupunki, Tilapalvelut 
Linnankatu 90 E, 2. krs 
 
Tutkimusten vastuuhenkilö: 
Vesa Koskinen, vanhempi asiantuntija, FM  
rakennusterveysasiantuntija C-21529-26-15 
 
Sirate Group Oy, Kutterintie 5, 20900 TURKU 
vesa.koskinen@sirate.fi, p. 040 648 2244 
 
Tutkimushenkilöt 
Vesa Koskinen, Suvi Kajanen, Ville Norri, Sirate Group Oy 
 
Laboratoriot: 

• Turun yliopisto, Aerobiologian yksikkö (mikrobit, teolliset mineraalikuidut) 

Tutkimusajankohta: 
• Arviointikäynti 3.3.2021 
• Olosuhde- ja paine-eroseurannat 6.4. – 13.4.2021 
• Teolliset mineraalikuidut, 14 vrk laskeumanäytteet 6.4. – 20.4.2021  
• Lämpökuvaus 13.4.2021 
• Ilmanvaihtojärjestelmän tarkastus ja kuitunäytteet kanavista 20.4.2021 
• Kosteusmittaukset 21. – 26.4.2021 
• Rakenneavaukset, materiaalinäytteet ja ilmavuototutkimukset 20. – 22.4.2021 

 Tutkimuksen lähtökohta ja tavoite 

Keltasirkunpolun päiväkodin vuonna 1978 valmistuneeseen rakennukseen on suunnitteilla kor-
jauksia. Rakennuksessa on koettu sisäilmahaittaa ainakin ilmanvaihdon toimintaan ja tilojen 

mailto:hannele.luoma@turku.fi
mailto:vesa.koskinen@sirate.fi
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tunkkaisuuteen liittyen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ensisijaisesti korjaussuunnitte-
lun lähtötiedoksi rakennuksen olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto sekä arvioida niiden 
vaikutusta sisäilman laatuun. 

 Perustiedot 

Tutkimuskohteena oli Pääskyvuoren (Keltasirkunpolun) päiväkoti. Vuonna 1978 valmistunut yk-
sikerroksinen, puurunkoinen rakennus on perustettu paalutuksella tuetulle reunavahvistetulle 
betonilaatalle (Kuvat 1.1 ja 1.2). Yläpohja on puurakenteinen loiva (1:40) harjakatto ja vesikat-
teena bitumikermi, joka on uusittu vuonna 2007/2008. Rakennuksen alkuperäisen usealla il-
manvaihtokoneella toteutetun koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän ilmanvaihto-
koneet (4 + 5 kpl) on uusittu vuonna 2011. Keittiön 138 alueelta myös kanavistoon on tehty 
muutoksia.  
  

 
Kuva 1.1. Pääskyvuoren päiväkodin vuonna 1978 valmistunut yksikerroksinen rakennus. 

 
Kuva 1.2. Leikkaus A-A keittiön 138 kohdalta.  

 Aiemmat tutkimukset ja korjaukset 

Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 2009 (RTC Vahanen) 
Rakennukseen on tehty sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus vuodenvaihteessa 2008 – 
2009 (Vahanen). Tutkimuksen lähtötiedoissa todetaan seuraavat tehdyt korjaukset: rakennus-
automaation uusinta (2003), ulkomaalaus (2007), IV-kanavien puhdistus (2007) ja kattohuovan 
pintakerroksen uusiminen (2008). Käyttäjäkyselyssä ongelmallisiksi sisäilmatekijöiksi oli koettu 
epämiellyttävä haju (88 % vastaajista), kuiva ilma (76 %), lämpöolosuhteet (yli 70 %), ilmanvaih-
don melu ja riittämättömyys (71 %). Erilaisia ärsytysoireita rakennuksessa työskennellessään oli 
esiintynyt kyselyyn vastanneista noin neljäsosalla. Salissa (rastaiden ja västäräkkien välissä) oli 
katosta vuotanut vettä ennen kattoremonttia ja keittiössä havaittu merkkejä kosteusvauriosta 
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sekä pahaa hajua. Lisäksi maan painuminen rakennuksen ympärillä oli aiheuttanut kulkuvai-
keuksia pienille lapsille sekä mahdollistanut eläinten pääsyn rakennuksen alle. 
 
Kuntotutkimuksessa ei havaittu kosteusvaurioita eikä kohonneita kosteusarvoja keittiön lattiaa 
lukuun ottamatta. Alakatossa oli kahdessa kohdassa vanhoja vuotojälkiä, rakenneavauksissa 
yläpohjarakenteisiin ei havaittu jääneen merkittäviä kosteusvaurioita. Lattiapäällysteitä oli pai-
kattu useista kohdasta, mutta tästä huolimatta ne olivat monin paikoin kuprulla. Lattiapäällys-
teen liimatilan kosteudet olivat tavanomaiset, mutta tasoitteet olivat irronneet alustastaan ja 
jauhautuneet hienoksi. Yhdessä neljästä tasoitteesta ja mattoliimasta otetussa näytteessä ha-
vaittiin lievästi koholla olevia pitoisuuksia kosteusvaurioon viittavia mikrobeja.   
 
Maanpinnan rakennuksen ympärillä todettiin painuneen siten, että koko sokkeli ja sen alla ole-
vat eristeet olivat paikoin näkyvissä ja maanpinta vietti painumisten vuoksi paikoin kohti raken-
nusta. Salaojien kuntoa ei kyetty tarkastamaan. Sade- ja kattovesiä johdettiin rakennuksen sei-
nustalle ja edelleen rakennuksen alle maan painumisen seurauksena muodostuneeseen ilmati-
laan. Rakennuksen runkoviemärin todettiin kulkevan rakennuksen alapuolisessa sorastuksessa, 
minkä vuoksi epäiltiin viemäriliitosteen irronneen. Tämän katsottiin selittävän sekä rakennuk-
sen alapuolisessa ilmatilassa että sisätiloissa toistuvasti havaitun viemärinhajun. Sisätilat olivat 
alipaineiset ilmatilaan nähden ja ilmavuotoja havaittiin ainakin tarkistuskaivojen epätiiviiden 
luukkujen ja sähkökeskuksen läpivientien kautta. Havaintojen perusteella suositeltiin viemärien 
kuvausta. 
 
Myös rakennuksen ilmanvaihdon toiminnassa havaittiin ongelmia. Ilmanvaihdon käyttöajat ja 
lämpötilan säätö eivät toimineet suunnitellusti. Tulo- ja poistoilmamäärät poikkesivat huone-
kohtaisesti runsaasti suunnitteluarvoista, kahden tuloilmakoneen osalta myös kokonaisilma-
määrät olivat huomattavasti suunniteltuja pienemmät. Kahden tuloilmakoneen laakerit olivat 
huonokuntoiset ja pitivät kovaa ääntä. Tuloilmakoneiden suodattimien suodatusasteet olivat 
heikkoja ja yhdessä koneessa suodattimien ohi havaittiin virtaavan runsaasti ilmaa. Tuloilmako-
neiden eristevillojen pinnoitteet olivat huonokuntoiset ja villoista oletettiin irtoavan kuituja tu-
loilmaan. Ilmanvaihtojärjestelmän laajempaa saneerausta suositeltiin harkittavan. 
 
Kuntotutkimuksessa tehdyn ulkoseinäavauksen perusteella rakenne vastasi suunnitelmia eikä 
siinä havaittu merkkejä kosteuden aiheuttamista vaurioista. Seinien alajuoksut oli eristetty sok-
kelista bitumikermillä. Alajuoksupuun alapinnan todettiin olevan n. 7 cm lattiapinnan alapuo-
lella. Höyrynsulkumuovi oli avauskohdassa asianmukaisesti asennettu ja seinärakenteen todet-
tiin tuulettuvan hyvin. Alkuperäiset ikkunat olivat osin huonokuntoiset ja ikkunapellit paikoin 
kallistettu kohti rakennusta. 
 
Rakennuksen yläpohjarakenteita ja vesikattoa ei lumipeitteen vuoksi kyetty tarkastamaan. Kat-
toikkunat todettiin hyväkuntoisiksi ja yläpohjatilan tuuletuksen todettiin toimivan hyvin. 
 
Kiinteistön kuntoarvio 2020 (Turun Kuntotutkimus Oy) 
Kiinteistön kuntoarviossa helmikuulta 2020 ei todettu tarvetta kiireellisille toimenpiteille. Sisä-
tilat ja pintamateriaalit todettiin pääosin alkuperäisiksi ja kuluneiksi. Ikkunat olivat hyväkuntoi-
set. Rakennuksen betonisokkelin todettiin olevan tyydyttävässä kunnossa, lounaiskulman teras-
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sin betoniperustus oli halki. Vesikatteen arvioitiin olevan tyydyttävässä kunnossa, sen kuntotut-
kimusta suositeltiin. Rakennuksen lämmönjaon todettiin toteutetun alkuperäisin vesikiertoisin 
seinäpatterein, joiden putkistot kulkevat osin rakenteissa. Tarkastuksessa ei havaittu viitteitä 
lämpöputkiston vuodoista. Lämmönvaihdin todettiin vanhaksi (ilmeisesti vuodelta 1990). Vie-
märit ja vesijohdot todettiin alkuperäisiksi, niiden kuvausta suositeltiin. 
 
Kosteuskartoitus 2020 (A-Kiinteistöcontrol Oy) 
Lokakuussa 2020 tehdyssä vessojen kosteuskartoituksessa havaittiin pintakosteudenosoitti-
mella kohonneita kosteuksia. Osassa WC-tiloja lattiapäällyste oli irronnut laajoilta alueilta alus-
tastaan ja lattiakaivojen toteutuksessa puutteita. Vessojen pintamateriaalien todettiin olevan 
pääosin teknisen käyttöikänsä päässä ja tilojen saneeraus suositeltavaa. 
 
Tehdyt korjaukset 

• Rakennusautomaation uusiminen 2003 
• Ulkomaalaus, julkisivun korjauksia 2005 
• IV-kanavien nuohous 2007 
• Vesikattokorjaus 2007 
• Salaojitus ja sadevesijärjestelmä 2010 
• Tulo- ja poistoilmakoneiden sekä huippuimurien uusiminen 2011 
• Alapohjatäytön poisto ja viemäreiden uusiminen/uudelleen kannakointi 2011 
• Ikkunoiden uusiminen, 2010-luvun alku 
• Märkäeteisen uusiminen 2013 
• Jakelukeittiön uusiminen 2016 

 
Työtapaselostuksen (Turun talotoimi 2007) perusteella vuoden 2007 vesikattokorjauksessa van-
hat kattohuovat poistettiin, puurakenteiden kunto tarkastettiin ja mahdolliset vauriot korjattiin. 
Vesikaton vesikourut, syöksytorvet, räystäspellitykset ja läpivientien juuripellitykset uusittiin 
(Kuva 1.3). Lisäksi uusittiin vesikaton puurakenteiden tuulettumisen varmistamiseksi harjasuun-
tainen kokoojakanava ja lisättiin alipainetuulettimia (kuvat 1.4 ja 1.5). Lisäksi vanhat kattoikku-
nat korotettiin ja uusittiin (kuva 1.6). 
 

 
Kuva 1.3. Vesikaton uusimisen yhteydessä 2007 korotettiin ja uusittiin myös kattoikkunat ja läpivien-
tien juuripellitykset sekä parannettiin yläpohjan tuuletusta. 
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Kuva 1.4. Yläpohjatilan tuulettuvuutta parannet-
tiin kokoojakanavan ja alipainetuulettimien avulla 
vesikaton uusimisen yhteydessä 2007. 

Kuva 1.5. Vesikattoremontin yhteydessä paran-
nettiin myös alaräystään kautta tapahtuvaa tuule-
tusta. 

 

 
Kuva 1.6. Kattoikkunat uusittiin ja korotettiin vesikattoremontin yhteydessä. 

 
Turun kaupungin Tilaliikelaitoksen selvityksen vuodelta 2011 mukaan rakennuksen täyttönä ol-
lut hiekka imutyhjennettiin ja osa viemäreistä uusittiin tai kannakoitiin uudelleen. Rakennuk-
seen tehtiin salaojat ja sadevedet ohjattiin sadevesijärjestelmään. Keittiön rasvakaivo uusittiin, 
samoin tulo- ja poistoilmakoneet (4+5 kpl) sekä huippuimurit. 
 
Rakennustapaselostuksen perusteella märkäeteisiä uusittaessa 2013 seinäpinnat vesieristettiin 
laatoitettavilta alueilta, vanhat alakaton akustiikkalevyt poistettiin ja alakatto uusittiin. Lattiasta 
poistettiin vanhat päällysteet ja betonilaattaan jyrsittiin urat sähkölämmityskaapeleille. Uudeksi 
päällysteeksi asennettiin eteisissä 153, 170 ja 174 akryylimassa siten, että massa muodostaa 
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seinän vesieristyksen kanssa katkeamattoman eristekerroksen. Märkäeteisen 112 lattiapäällys-
teeksi asennettiin muovimatto. 
 
Vuoden 2016 korjauksessa jakelukeittiön 138 seinien levytykset purettiin, lämmön- ja äänen-
eristystä parannettiin ja seinät vesieristettiin ennen laatoitusta. Ulkoseinän lämmöneristeet uu-
sittiin. Keittiön ja tuulikaapin vanhat lattiapäällysteet poistettiin, pintalaattaa kunnostettiin ja 
siihen tehtiin kallistukset lattiakaivoille (kuva 1.7). Uudeksi lattiapäällysteeksi asennettiin akryy-
limassa. Alakatot uusittiin ja ilmanvaihtoa kunnostettiin keittiön alueelta. 
 

 

 
Kuva 1.7. Keittiön 138 alapohjarakennetta kunnostettiin vuonna 2016. 

 

 Käytettävissä olleet asiakirjat 

• Pohjakuva, ajantasakuva 2019 
• Työtapaselostus, vesikattokorjaus, Turun talotoimi, 29.1.2007 
• Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus 2009 (RTC Vahanen Oy) 
• Selvitys: Ilmanvaihdon ja pohjaviemärin uusiminen 2011, Tilaliikelaitos 23.3.2011 
• Rakennustapaselostus, märkäeteiset, Arkkitehdit Stenman Oy, 10.8.2012 
• Rakennustapaselostus, jakelukeittiö, Arkkitehdit Stenman Oy, 18.3.2016 
• Kuntoarvioraportti 24.2.2020 (Turun kuntoarvioraportti) 
• Kosteuskartoitusraportti, A-Kiinteistöcontrol Oy, 8.10.2020 

 Havainnot arviointikäynnillä 

Kohteessa tehtiin 3.3.2021 arviointikäynti, jolle osallistuivat Vesa Koskinen (Sirate) ja vs. päivä-
kodin johtaja Kristiina Vatola. Vallinneen COVID-19 tilanteen vuoksi arviointikäynnillä käytetty 
venttiilitön FFP2 -hengityssuojain häiritsi selkeästi hajuhavaintojen tekoa. 
 
Rakennuksen ulkopuolisessa tarkastelussa todettiin maan painumisen rakennuksen ympäris-
tössä jatkuneen. Maan painumisen seurauksena myös perusmuurilevyt olivat painuneet ja ir-
ronneet ja revenneet pois ylälistan alta (kuvat 1.8 – 1.10).  
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Raitisilma tuloilmakoneille otetaan ulkoseinissä olevien säleikköjen kautta. Arviointikäynnillä ai-
nakin tuloilmakoneesta T-5 kantautui pihalle voimakasta ääntä.  
 

  
Kuva 1.8. Maanpinnan painuminen rakennuksen 
ympärillä on jatkunut salaojituksen ja perusmuu-
rilevyjen asennuksen jälkeenkin. 

Kuva 1.9. Erityisesti etupihan puolella perusmuu-
rilevy oli monin paikoin revennyt irti ylälistan 
alta. 

  
Kuva 1.10. Paikoin maanpinta oli painunut sokke-
lin alareunan alle. 

Kuva 1.11. Tuloilmakoneen T-5 raitisilma-aukko. 
Koneesta kantautui ulos voimakasta ääntä. 

Rakennuksen sisätilat ovat pääosin alkuperäiskunnossa, osin pintamateriaaleja on uusittu (ku-
vat 1.12 – 1.17). Käyttäjiltä saatujen tietojen perusteella rakennuksen eri osissa on toistuvasti 
havaittu voimakasta viemärinhajua, yksittäisissä tiloissa muitakin poikkeavia hajuja. Tilojen läm-
pöoloissa on vaihtelua (pohjoispäädyssä kuuma, eteläpäädyssä kylmä) ja wc-tilat sekä korjaa-
mattomat eteiset koetaan ahtaiksi ja epätoiminnallisiksi (kuva 1.16). Lisäksi keittiön varastojen 
seinistä on havaittu korjauksista huolimatta mikrobiperäistä hajua. Arviointikäynnillä selvästi 
lattiapäällysteen vaurioitumiseen viittaavaa hajua todettiin WC-tilassa 119 (kuva 1.17). Useassa 
ryhmähuoneessa katon akustiikkalevyt olivat iäkkäitä ja reunoiltaan pinnoittamattomia (kuva 
1.15). 

  
Kuva 1.12. Pintamateriaalit ovat pääosin alkupe-
räiset. 

Kuva 1.13. Lattiapäällysteet olivat paikoin kup-
ruilleet. 
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Kuva 1.14. Lattiapäällysteitä on osin uusittu. Kuva 1.15. Useassa tilassa katon akustiikkalevyt 

olivat iäkkäitä ja reunoiltaan pinnoittamattomia. 

  
Kuva 1.16. Västäräkkien eteinen on ahdas eikä 
säilytystilaa ole riittävästi. 

Kuva 1.17. WC:ssä 119 havaittiin lattiapäällyste-
vaurioon viittaavaa hajua. 
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2 Tutkimusmenetelmät 

 Rakennustekniset tutkimukset 

2.1.1 Kosteusmittaukset 

Kosteusmittaukset tehtiin RT 103333 -ohjekortin (1) mukaisesti sertifioidun rakenteiden kosteu-
denmittaajan (Eurofins) toimesta. Käytetyt kosteusmittalaitteet oli kalibroitu 20.2.2021. Pinta-
kosteuskartoituksessa havaitut kosteuspoikkeamat sekä viilto- ja rakennekosteusmittauspisteet 
on esitetty liitteen 1 pohjakuvassa. 
  
Pintakosteuskartoitus 
Huonetilojen kivirakenteisille lattiapinnoille tehtiin pintakosteudenilmaisimella tarkasteluja, joi-
den avulla selvitettiin samassa rakenteessa eri alueilla olevia mahdollisia kosteuspitoisuuseroja. 
Pintarakenteiden kosteuden arviointiin käytettiin GANN Hydromette UNI1 -laitetta LB71 -mitta-
päällä. Mittaustulokset ovat suuntaa antavia ja saadut arvot mittalaitekohtaisia. Pintakosteu-
denilmaisimen lukemiin vaikuttavat kosteuden lisäksi kosteuden rakenteen pintaa nostamat 
suolakerrostumat, teräkset ja eri materiaalien koostumukset sekä rakenteiden pintaosien vaih-
telut. Kartoituksen yhteydessä tehtiin aistinvaraisia havaintoja mm. näkyvistä kosteusvauriojäl-
jistä ja poikkeavista hajuista. 
 
Viiltomittaukset 
Suhteellisen kosteuden mittaukset lattiapäällysteen alta tehtiin asettamalla päällysteen alle viil-
lon kautta kosteusmittausanturin mittapää (Vaisala HM42Probe). Tehty viilto ja mittapään raja-
pinta tiivistettiin kitillä ja mittapään annettiin tasaantua päällysteen alla oleviin olosuhteisiin 
vähintään 15 min. Mittaustulokset luettiin Vaisalan HM40 -näyttölaitteella. Mittauksen aikana 
sisäilman, viillon alapuolisen ilmatilan ja mitta-anturiin lämpötilan tulee olla lähellä toisiaan 
(±0,5 °C). Mittauspisteet on esitetty liitteen 1 pohjakuvassa. 
 
Rakennekosteusmittaukset 
Rakenteiden kosteusjakaumat selvitettiin tarkkoina suhteellisen kosteuden mittauksina pora-
reikämenetelmällä. Porareikämittauksissa mitataan rakenteeseen porattuun, halkaisijaltaan 16 
mm olevaan reikään tasaantuneen ilmatilan suhteellinen kosteus (RH) ja lämpötila (T).  Mittaus-
reiät puhdistettiin imuroimalla ja tiivistettiin reiänpohjaan ulottuvilla mittausputkilla/sähkösuo-
japutkilla. Putkien juuret tiivistettiin kitillä. Putkien yläpäät tiivistettiin Vaisalan tiivistetulpilla 
ja/tai kitillä. Mittausreikien olosuhteiden annettiin tasaantua vähintään 3 vuorokautta, jonka 
aikana lämpötilojen tuli olla vakaat. Mittaukset tehtiin niissä lämpötiloissa, joissa rakenne on 
normaalikäytössä. Mittauksissa käytettiin Vaisala HM40 -rakennekosteuden mittaria sekä 
HMP40S -antureita. Anturien tasaantumisaika mittauspisteissä oli 1 tunti.  
 
Kosteusmittausten virhetarkastelu 
Rakennekosteusmittaukset tehtiin tilojen normaalissa käyttölämpötilassa eikä rakenteen ja 
huoneilman välillä ollut merkittävää lämpötilaeroa. Mittaussyvyydet määritettiin 1 mm tarkkuu-
della. Käytettyjen anturien tarkkuus on ±1,5 %RH (välillä 0 – 90 %) ja ±2,5 %RH (välillä 90 – 100 
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%). Mittapäiden kalibrointiajankohta ja mittausten suoritusyksityiskohdat huomioiden kullakin 
syvyydellä saavutettiin riittävä mittaustarkkuus rakenteen kosteustilanteen tarkaksi arvioi-
miseksi. Mittauksen kokonaismittausepävarmuusluokka oli siten noin ±2 RH-yksikköä (välillä 0 
– 90 %) ja ±4 RH-yksikköä (välillä 90 – 100 %). Käytetyt kosteusmittausanturit on kalibroitu 
20.2.2021 (Suomen kosteuskalibrointi). 
 
Tavoite-, ohje- ja viitearvot 
Useimpien liimojen kriittisenä suhteellisen kosteuden arvona pidetään 85 % mikä tarkoittaa, 
että suhteellinen kosteus päällysteen alla liimatilassa ei saa ylittää tätä arvoa (2). 

2.1.2 Rakenneavaukset 

Rakennetutkimuksissa tutkittavaan rakenteeseen tehtiin avauksia, joista aistinvaraisesti todet-
tiin rakennetyypin toteutus ja kunto. Lisäksi otettiin tarvittaessa materiaalinäytteitä mikrobitut-
kimuksiin. Pölyn leviäminen rakenneavauksia tehtäessä estettiin kohdepoistoa käyttämällä (H-
luokan imuri). Rakenneavauksiin tehtiin ainoastaan väliaikaiset, ilmatiiviit paikkaukset. Raken-
neavaukset ja materiaalinäytteet on merkitty liitteen 2 pohjakuviin ja tekstissä olevat tilanume-
roinnit viittaavat liitteiden 1 - 3 numerointiin. Materiaalinäytteiden tulokset on merkitty tekstin 
joukkoon ja kuviin kolmiportaisella värikoodilla: vihreä – ei poikkeavaa mikrobikasvua, oranssi 
– ei aktiivista kasvua, näyte on lajistoltaan poikkeava ja punainen – aktiivista mikrobikasvua. 
Vastaavaa värikoodausta ongelman/vaurion asteesta on sovellettu myös muihin näytteisiin. 

2.1.3 Mikrobit materiaaleista 

Materiaalinäytteet kerättiin puhtailla välineillä puhtaaseen muovipussiin. Mikrobit analysoitiin 
kasvatusmenetelmällä Turun Yliopiston Aerobiologian yksikön akkreditoidussa laboratoriossa. 
Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty analyysivastauksessa, liite 4. Näytteenottopaikat 
perustuivat lähtötietoihin ja kohteessa tehtyihin havaintoihin. Näytteet pyrittiin ottamaan vau-
rioituneimmasta kohdasta tai sellaisesta kohdasta rakennetta, jossa vaurioitumisen todennä-
köisyys on suurin. Näytteenottopaikat on merkitty liitteen 2 pohjakuviin.  
 
Mikrobinäytteiden viitearvot 
Asumisterveysasetuksessa toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai 
lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua 
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä silloin, kun läm-
möneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa 
rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua (3). Lämmöneristeiden osalta raja-
taan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, 
ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin (4). 
  
Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelyllä materi-
aalinäytteessä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai aktinomykeettejä runsaasti (+++/++++). 
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on kohtalaisesti tai 
niukasti, mutta lajistossa on kosteusvaurioindikaattoreita. (4) 
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Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteusvauriota, vaikka mikrobikasvua 
ei välttämättä ole ehtinyt muodostua. Kosteusvaurio voidaan todeta näkyvänä kosteusvauriojäl-
kenä tai pintakosteusosoittimen tai rakennekosteusmittausten avulla. Pintakosteusosoittimen 
antama positiivinen tulos (osoittimen näyttämä mittauslukema on kostealla/märällä alueella) 
tulee varmentaa rakennekosteusmittauksen avulla ennen kuin toimenpiderajan katsotaan ylit-
tyneen. (4) 

2.1.4 Ilmavuototutkimukset 

Merkkiainetutkimuksella selvitettiin RT 14-11197 -ohjekortin (5) mukaisesti rakenteiden 
tiiveyttä sekä ilmavuotoja alueilta, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Merkkiainetta (viisi-
prosenttista vedyn ja typen seosta) laskettiin tutkittavaan tilaan tai rakenteeseen ja sen kulkeu-
tumista sisäilmaan havainnoitiin vetyilmaisimella (Adixen 9012 XRS Hydrogen Leak Detector). 
Merkkiainetutkimuksen edellyttämä paine-ero (n. 10 Pa) tutkittavan rakenteen yli saatiin ai-
kaiseksi rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän avulla. Paine-eroa tutkittavan rakenteen yli seu-
rattiin paine-eroantureilla (Series MS Magnesense, Dwyer). Havaitut ilmavuotopaikat on esi-
tetty pohjakuvaliitteessä (liite 3). Tutkimusten apuna käytettiin merkkisavua. Ulkoseinien ja ylä-
pohjan ilmavuotoja kartoitettiin myös lämpökuvauksella (liitteet 3 ja 7).  
 
Tulosten tulkinta 
Ilmavuotohavainnot luokiteltiin RT 14-11197 -ohjekorttia soveltaen pistemäisiksi, vähäisiksi tai 
merkittäviksi. 

 Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset 

2.2.1 Painesuhteet 

Ilman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa suori-
tettiin n. viikon mittaisia paine-eroseurantamittauksia rakennuksen ulkovaipan yli sekä eri tilo-
jen välillä. Mittauksissa käytettiin etäluettavia paine-eroantureita (Iotsu L2 DP01, Sensirion 
SDP800, mittausalue ± 50 Pa, mittaustarkkuus ±1 %) ja tulokset tallennettiin 2,5 minuutin välein 
LoraWAN yhteyden kautta pilvipalvelimelle (AWS, Amazon Web Services). Mittausten aikana 
ilmanvaihtojärjestelmä oli tavanomaisissa käyttöasetuksissaan. Mittauspaikat on esitetty liit-
teen 2 pohjakuvissa ja tuloskuvaajat liitteenä 8. 
 
Painesuhteiden ohjearvot 
Rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, suunnitellaan ulkoilmaan nähden ali-
paineiseksi. Rakennuksen alipaine ulkoilmaan nähden ei saa olla yli 30 Pa. Ulkoilmaa ei saa ottaa 
ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai rakennusosan kautta. (5) Jos rakennuksen alipaineisuus 
on yli 15 Pa, tulee sen syy selvittää ja ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa (4). 
 
Rakennuksen ali- tai ylipaineisuus vaikuttaa mm. rakenteiden läpi kulkevan vuotoilmavirran 
suuntaan ja huoneilman kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa. Jos rakennus on 
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ylipaineinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen syy selvit-
tää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa. Hetkellinen ylipaineisuus on mahdollista tuuliolosuhteista tai 
rakennuksen geometriasta johtuen, eikä vaadi korjaustoimenpiteitä. 
 
Rakennuksen käyttöajan ulkopuolisen ilmanvaihdon tulee olla sellainen, että rakennus- ja sisus-
tusmateriaaleista tai muista lähteistä vapautuvien ja kulkeutuvien epäpuhtauksien kertyminen 
sisäilmaan ei aiheuta käyttöaikana tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Tämän lisäksi käyttöajan 
ulkopuolella ilmanvaihto ei saa aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista sisätiloihin esimerkiksi 
korvausilman puutteesta syntyneen liiallisen alipaineisuuden vuoksi. (4) 

2.2.2 Ilmamäärämittaukset 

Tulo- ja poistoilmamääriä mitattiin pistokoemaisesti pääte-elimistä SwemaFlow 126 -huppumit-
tarilla tai paine-eromenetelmällä (Swema 3000md). Rakennuksen koneellisen ilmanvaihtojär-
jestelmän asennuksen aikaan voimassa olleessa Rakennusmääräyskokoelman osassa D2 vuo-
delta 1978 ei ollut henkilöperusteisia ohjearvoja koulutilojen tuloilmamäärille. Ilmanvaihtoko-
neet on saadun tiedon mukaan uusittu vuonna 2011, jolloin on tullut noudattaa sen aikaisia 
määräyksiä. Asumisterveysasetuksen ja sen soveltamisohjeen määräykset ja ohjeet koskevat 
myös vanhempia rakennuksia.   
 
Ilmanvaihdon ohjearvot 
Ulkoilmavirran tulee olla kouluissa, päiväkodeissa ja muissa vastaavissa oleskelutiloissa käytön 
aikana vähintään 6 dm3/s henkilöä kohden. Ulkoilmavirta saa kuitenkin olla 4 dm3/s henkilöä 
kohden, jos varmistutaan siitä, etteivät sisäilman epäpuhtauspitoisuudet tai lämpötila nouse 
niin suuriksi, että ne aiheuttavat terveyshaittaa taikka kosteus nouse niin suureksi, että se voisi 
aiheuttaa 5 §:ssä tarkoitettua mikrobikasvun riskiä. (4) 
 
Lähtökohtaisesti ilmanvaihdon tulee täyttää ilmanvaihdolle asetetut rakennusluvan aikana voi-
massa olleet Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D2 annetut määräykset. Vanhoissa 
rakennuksissa, joissa on esim. painovoimainen ilmanvaihto tai muu ilmanvaihtojärjestelmä, jota 
ei ole suunniteltu 6 dm³/s/hlö vaatimuksen mukaisesti, voidaan kuitenkin sallia ilmanvaihto, 
joka on vähintään 4 dm³/s/hlö. Tällöin on kuitenkin erikseen huolehdittava siitä, että terveys-
haittoja ei synny kosteuslisän, lämpökuorman tai epäpuhtauksien näkökulmasta. (4) 

2.2.3 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja teolliset mineraalikuidut 

Ilmanvaihtojärjestelmän puhtautta arvioidaan visuaalisesti LVI 39-10409 -ohjekorttia (6) sovel-
taen. Visuaalisen tarkastuksen tueksi kerätään tuloilmakanavien sisäpinnoilta teippinäytteitä 
mineraalikuitulaskentaan (liite 6). 
 
Teollisten mineraalikuitujen tuloilmakanavanäytteiden viitearvot 
Tuloilmakanavien pinnoilta otettujen geeliteippinäytteiden teollisten mineraalikuitujen pitoi-
suuksille ei ole olemassa viitearvoja asunnoille, kouluille tai päiväkodeille. Työterveyslaitoksen 
havaintoaineistossa lähinnä toimistorakennusten tuloilmakanavien sisäpinnoilta otettujen teip-
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pinäytteiden pitoisuudet ovat olleet keskimäärin 10 – 30 kuitua/cm2. (7) Aineisto perustuu pää-
osin vanhemmista ja mahdollisesta kuituongelmaisista kohteista otettuihin näytteisiin, jotka on 
useimmiten otettu puhdistamattomista kanavista. Kymmenien kuitujen esiintyminen neliösent-
timetriä kohden tuloilmakanavien pinnoilla on aina merkki mahdollisesta kuitulähteestä. (8) 

 Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittaukset 

2.3.1 Sisäilman olosuhdeseurannat 

Sisäilman olosuhteita (lämpötila, hiilidioksidipitoisuus ja suhteellinen kosteus), hiukkaspitoi-
suuksia PM10 ja PM2,5 sekä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaismäärää (TVOC) mitattiin 
n. viikon mittaisin seurantamittauksin etäluettavilla ilmanlaatumittareilla (IOTSU L2 AQ08, mit-
taustarkkuus LT ± 0,5 °C, RH ± 2%, CO2 ± 30 ppm + 3 % lukemasta). Tulokset tallennettiin 2,5 
minuutin välein LoraWAN yhteyden kautta pilvipalvelimelle (AWS, Amazon Web Services). Hiuk-
kas- ja TVOC- mittaukset olivat suuntaa antavia.  
 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 
ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (3). Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on n. 400 
ppm.  
 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta voidaan pitää ihmisistä peräisin olevien epäpuhtauksien esiin-
tymisen indikaattorina ja sen perusteella voidaan arvioida ilmanvaihdon riittävyyttä tilojen käyt-
töön nähden. Tilanteissa, joissa ilmanvaihto on todettu tämän asetuksen mukaiseksi, mutta il-
manvaihto on riittämätön suhteessa tilojen epätavanomaiseen käyttöön, on terveyshaitan eh-
käisemiseksi ensisijaisesti tehtävä muutoksia tilojen käyttötapaan. Hiilidioksidi itsessään ei ai-
heuta kyseisissä pitoisuuksissa terveyshaittaa. (4) 
  
Sisäilmastoluokitus 2018 (9) mukaiset tavoitearvot sisäilman hiilidioksidipitoisuuslisälle (suu-
rempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus) ovat: 

• < 350 ppm; luokka S1, yksilöllinen sisäilmasto 
• < 550 ppm; luokka S2, hyvä sisäilmasto 
• < 800 ppm; luokka S3, tyydyttävä sisäilmasto. 
 

Sisäilmastoluokitus 2018 on tarkoitettu käytettäväksi rakennus- ja taloteknisen suunnittelun ja 
urakoinnin sekä rakennustarviketeollisuuden apuna, kun tavoitteena on rakentaa entistä ter-
veellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia. Luokitusta voidaan käyttää uudisrakentamisen lisäksi 
soveltuvin osin myös korjausrakentamisessa. 
 
Huoneilman lämpötilan toimenpideraja 
Toimenpideraja huoneilman lämpötilalle palvelutaloissa, vanhainkodeissa, lasten päivähoito-
paikoissa, oppilaitoksissa ja vastaavissa tiloissa on lämmityskaudella + 20 °C … + 26 °C (4). 
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Sisäilmastoluokitus 2018 (9) mukaiset tavoitearvot sisäilman lämpötiloille lämmityskaudella 
ovat: 

• 21 – 22 °C; luokka S1, yksilöllinen sisäilmasto 
• 20 – 22 °C; luokka S2, hyvä sisäilmasto 
• 20 – 23 °C; luokka S3, tyydyttävä sisäilmasto. 

 
Huoneilman suhteellinen kosteus  
Huoneilman kosteus ei saa olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä aiheutuu rakenteissa, lait-
teissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä (3). Asetuksessa ei säädetä tarkkoja suhteelli-
sen kosteuden rajoja, joiden välillä ilman suhteellinen kosteus (RH %) voi vaihdella. Huoneilman 
suhteellisen kosteuden suosituksena on aiemmin ollut 20 – 60 %. Tämän lisäksi on todettu, että 
sen saavuttaminen ei ole aina mahdollista muun muassa ilmastollisista syistä, eikä näistä ar-
voista poikkeamista voida pitää terveyshaittana, jos muut asumisen terveydelliset edellytykset 
täyttyvät. Toisaalta kylminä pakkasjaksoina huoneilman 60 % suhteellinen kosteus aiheuttaa jo 
suuren mikrobikasvun riskin rakenteiden sisäpintojen kylmimmissä kohdissa. (4) 
 
Hiukkaspitoisuuksien toimenpideraja 
Hengitettävien hiukkasten (PM10) pitoisuus sisäilmassa 24 tunnin mittauksen aikana saa olla 
enintään 50 µg/m3. Pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuus sisäilmassa 24 tunnin mittauksen aikana 
saa olla enintään 25 µg/m3. (3) 

2.3.2 Teolliset mineraalikuidut 

Teollisten mineraalikuitujen määrää sisäilmassa määritettiin geeliteippinäytteiden avulla. Näyt-
teet kerättiin huonepinnoille asetetuille petrimaljoille kahden viikon aikana laskeutuneesta pö-
lystä. Kuitujen lukumäärä laskettiin valomikroskoopin avulla Turun yliopiston aerobiologian la-
boratoriossa, liite 5. Näytteenottopaikat on esitetty liitteen 2 pohjakuvassa. 
 
Teollisia mineraalikuituja ovat mm. keraamiset kuidut, eristevilla- ja lasikuidut. Keraamisia kui-
tuja tavataan pääasiassa teollisuudessa (metalliteollisuus, energiantuotanto), joten niiden esiin-
tyminen toimistoympäristössä on epätodennäköistä. Eristevillojen pääkäyttötarkoitus on läm-
mön tai äänen eristys. Kuidut ovat epäsäännöllisen muotoisia ja kokoisia. Niitä valmistetaan 
keräyslasista (lasivilla), kiviaineksesta (vuorivilla eli kivivilla) ja kuonasta (kuonavilla). Villatuot-
teet myydään levyinä, mattoina tai kouruina. Eristevillakuitujen poistumisaika elimistöstä on 
muutamia viikkoja tai kuukausia; ne eivät todennäköisesti aiheuta pitkäaikaisia terveysvaiku-
tuksia. Eristevillakuidut aiheuttavat ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä, ja ne saattavat al-
tistaa ylähengitysteiden tulehduksille. Eristevillakuiduissa sideaineena käytetty fenoliformalde-
hydihartsi voi herkistää ihoa ja limakalvoja. (7) 
 
Teollisten mineraalikuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistojen 
rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet mineraalikuituiset akustiikkale-
vyt huonetiloissa sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen kautta kulke-
vat ilmavuodot. (4) 
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Valvira on päivittänyt Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen osaa III teollisten mineraalikui-
tujen osalta 21.12.2020 sekä uudelleen 24.3.2021. Uudistusta on esitelty Asumisterveystutki-
muksia tekevien laboratorioiden neuvottelupäivillä 20.4.2021. Oleellisimpana muutoksena on 
suositus ottaa tutkittavasta tilasta useampia näytteitä sekä tulkintaohjeistus, jonka mukaan tut-
kittavasta tilasta ilmoitetaan näytetulosten keskiarvo, jota verrataan toimenpiderajaan mit-
tausepävarmuus huomioiden. Lisäksi on annettu ohjeita kuitujen laskemisesta laboratorioille. 
Koska näytteenoton alkaessa laboratorioilla ollut vielä valmiutta uuden ohjeistuksen mukaiselle 
näytteenotolle, on kuitunäytteet kerätty ja tulkittu aiemman ohjeistuksen mukaisesti.  
 
Laboratoriolta saadun alustavan, yli sataan näytteeseen perustuvan, tiedon perusteella uuden 
ohjeistuksen mukainen laskentatapa ei ole juurikaan vaikuttanut teippikohtaiseen tulokseen. 
  
Teollisten mineraalikuitujen viitearvot 
Teollisten mineraalikutujen toimenpiderajana on kahden viikon pölylaskeumasta määritettynä 
0,2 kuitua/cm² (3).   
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3 Rakennustekniset tutkimukset 

 Pintakosteuskartoitus 

Pintakosteuskartoituksessa havaittiin pääosin tavanomaisesta käytöstä aiheutuvia poikkeavan 
kosteuden alueita eteisten ja wc-tilojen lattioissa. Tavanomaisesta poikkeavaa kosteutta havait-
tiin käytävällä 131 ja WC-tilassa 119 (kuva 1.17) sekä sen viereisessä ryhmähuoneessa 120 ja 
käytävällä 122. Lisäksi rakennuksen eteläpäädyssä lattiapäällyste (linoleum) kupruili monin pai-
koin (kuva 1.13). Havaitut poikkeavan kosteuden alueet on merkitty liitteen 1 pohjakuviin ja 
kosteusmittausten tulokset esitetään alapohjarakenteiden tutkimusten yhteydessä. 

 Rakennetutkimukset 

3.2.1 Alapohjat 

Rakennuksen alapohjarakenne vastaa suunnitelmia eikä niissä ole lattiapäällysteitä lukuun 
ottamatta kosteudesta vaurioituvia materiaaleja. Maaperän painumisen vuoksi alapohjalaa-
tan alle on kuitenkin muodostunut ilmatila, josta havaittiin paikallisia merkittäviä ilmavuotoja 
sisälle. Todennäköisesti WC-tilasta 119 alapohjarakenteeseen on putkivuodon tai tilan käytön 
seurauksena päässyt alapohjarakenteeseen vettä, joka on vaurioittanut lattiapäällysteitä ra-
jatulta alueelta ko. WC-tilan lisäksi huoneesta 120 ja käytävältä 122.  
 
Lähtötietojen mukainen alapohjarakenne on esitetty kuvassa 3.1. Alkuperäisenä alapohjaraken-
teena on maanvastainen teräsbetonilaatta, jonka alapuolella on 100 mm polystyreenieriste 
(EPS, ”Styrox) Lattiapäällysteenä on pääosin eri-ikäisiä muovimattoja, eteläpäädyssä linoleum. 
Keittiö ja märkäeteiset on peruskorjattu, jolloin lattiapäällysteeksi on asennettu akryylimassa. 
Suunnitelmien mukaiseen alapohjarakenteeseen ei sisälly kosteusteknisiä riskejä, mikäli raken-
teisiin ei kohdistu ylimääräistä kosteusrasitusta. Rakenteessa ei ole lattiapäällysteitä lukuun ot-
tamatta kosteudesta vaurioituvia materiaaleja. 
 

 
Kuva 3.1. Vuoden 1977 suunnitelmien mukainen alapohjarakenne 

 
Rakenneavausten R1 ja R2 perusteella rakenne vastaa suunnitelmia. Etenkin eteläpäädyn alku-
peräiset linoleum-päällysteet ovat kuluneet ja monin paikoin irronneet alustastaan (kuva 3.2). 
Ryhmähuoneen 120 nurkassa ja WC:ssä 119 pintakosteuskartoituksessa poikkeavaksi havaituilla 
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alueilla todettiin viiltomittauksin V1 ja V3 myös lattiapäällysteen liimatilan kosteudet poikkea-
van korkeiksi, suhteellinen kosteus oli molemmissa selvästi yli 90 % (taulukko 3.1, kuva 3.3). 
Vertailumittauksessa V2 liimatilan suhteellinen kosteus oli n. 50 %-yksikköä matalampi. Sama 
toistui viiltomittausten V1 ja V2 kohdilta tehdyissä porareikämittauksissa PR1 ja PR2 (taulukko 
3.1, kuvat 3.4 ja 3.5). Molemmissa porareikämittauksissa kosteudet pysyivät mittaustarkkuu-
della samoina koko laatan paksuudelta. Tuloksen perusteella laatan kastuminen ei johdu maa-
perästä tai alapohjatilasta laattaan nousevasta kosteudesta.  
 
Poikkeava kosteus on johtanut lattiapäällysteen ja sen liiman kemialliseen hajoamiseen. Lisäksi 
kostealta alueelta linoleum-päällysteestä otetussa materiaalinäytteessä M3 havaittiin pieniä 
määriä useaa kosteusvaurioon viittaavaa laji-/sukuryhmää: Aktinomykeetit, Aspergillus versi-
colores l.r. ja Chaetomium s.r. (taulukko 3.2). Tulos viittaa mikrobivaurioon etenkin koska ver-
tailunäytteessä M2 havaittiin ainoastaan yksittäinen indikaattoripesäke. Ryhmähuoneen ja wc-
tilan välisen seinän alaosa todettiin myös vaurioituneen kastuneelta alueelta (ks. kappale 3.2.3). 
 

  
Kuva 3.2. Alkuperäinen linoleum oli monin pai-
koin irronnut alustastaan ja tasoite jauhautunut. 

Kuva 3.3. Viiltomittauksessa V1 liimatilan kosteus 
oli poikkeava. 

  
Kuva 3.4. Porareikämittauksissa PR1 ja PR2 todet-
tiin suuri ero alapohjalaatan kosteuksissa.  

Kuva 3.5. Porareikämittauksessa PR1 alapohja-
laatta oli koko syvyydeltään tasaisesti kastunut. 
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Taulukko 3.1. Kosteusmittausten tulokset (ilman suhteellinen kosteus – %RH, lämpötila – T ja abso-
luuttinen kosteus (kosteussisältö) – a, pko – pintakosteudenosoittimen lukema*). 

Syvyys
Nro kuvaus mm %RH T [°C] a [g/m3] Anturi Arvio
V1 vii lto 92,9 20,2 16,2 KA26 Poikkeava

20 84,3 19,0 13,7 KA04
50 88,4 18,5 14,0 KA17
80 87,6 18,4 13,8 KA02

ilma 30,9 19,8 5,3 KA01
V2 viilto 42,2 21,2 7,8 KA23 Normaali

20 40,3 20,0 7,0 KA19
40 40,7 20,1 7,1 KA05
80 43,4 19,9 7,5 KA20
220 36,3 19,7 6,2 KA03
ilma 27,6 22,4 5,5 KA23

V3 WC 119, rakenne kuten edellä, pko 120 vii lto 96,0 20,9 17,5 KA25 Poikkeava

Poikkeava

Mittauspiste

H120, rakenne: l inoleum, betoni 50 + 
150, EPS 100, i lmatila, maa-aines. Pko 
145, lattiapäällyste irti, hajua 
l i imatilasta 

PR1

H120, rakenne kuten PR1. pko 65, 
vertailumittaus V1/PR1:lle. Syvyys 220 
eristetilasta suuntaa-antavana 
mittauksena. 

PR2
Normaali

 
*Pintakosteudenosoitin antaa tuloksena yksiköttömän lukuarvon väliltä 0 – 199. Mitattujen arvojen 
tulkinta perustuu eri kohdista mitattujen arvojen vertailuun.  

 
Taulukko 3.2. Yhteenveto mattoliimoista otetuista materiaalinäytteistä (mikrobit). 
Näytteenottopaikka Näyte-

tunnus 
Mikrobit materiaalista 

(liite 4) Avaus Kuvaus 
V1 Huone 120, linoleum-päällyste+liima, poikkeava liimatilan kosteus M3 normaali 
V2 Huone 120, linoleum-päällyste+liima, normaali liimatilan kosteus M2 Lajistoltaan poikkeava 

 
Maaperä on painunut voimakkaasti sekä rakennuksen alta että sen ympäristöstä. Lisäksi lähtö-
tietojen perusteella alkuperäistä alapohjatäyttöä on paikoin poistettu vuoden 2010-11 viemäri-
korjausten yhteydessä. Rakennuksen alle on muodostunut ilmatila, jota ei ole suunniteltu tuu-
lettuvaksi (kuvat 3.6 – 3.11). Tila tuulettuu lähinnä maan painumisen ja pihaleikkien vuoksi sok-
kelin alle muodostuneiden kolojen kautta. Alapohjatilasta on suora ilmayhteys sisälle käytävän 
022 lattiassa olevan viemärin tarkastuskaivon kautta (kuvat 3.2 – 3.4). Lämpökuvauksessa ha-
vaittiin voimakasta ilmavuotoa myös tilan H105 tekniikkakuilusta (ks. liite 7, kuva 3). 
 

  
Kuva 3.6. Rakenneavausten lisäksi alapohjaa tar-
kasteltiin käytävän 022 viemärin tarkastuskai-
vosta, jonka luukut eivät olleet ilmatiiviit.  

Kuva 3.7. Tarkastuskaivosta on putkiläpivientien 
kautta suora ilmayhteys alapohjaan muodostu-
neeseen ilmatilaan. 
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Kuva 3.8. Maan painumisen vuoksi alapohjaan on 
muodostunut ilmatila. 

Kuva 3.9. Maan painumisen ja leikkien seurauk-
sena sokkelin alle on muodostunut koloja alapoh-
jatilaan. 

  
Kuva 3.10. Sokkelin alla oleva kolo alapohjatilaan. Kuva 3.11. Alapohjatilaa sokkelin alta kuvattuna. 

 
Alapohjan tiiveyttä selvittiin myös merkkiainetutkimuksin, joissa merkkiainetta syötettiin avaus-
ten R1 ja R2 kautta alapohjatilaan. Huoneen 120 alle laskettua merkkiainetta havaittiin vuotavan 
voimakkaasti huoneen väliseinien ja alapohjan liitoksesta sekä WC:n 119 viemäriläpiviennistä 
(kuvat 3.12 – 3.15). 
 

  
Kuva 3.12. Merkkiainetta laskettiin alapohjatilaan 
huoneeseen 120 tehdyn rakenneavauksen kautta. 

Kuva 3.13. WC:n 119 viemärin läpiviennistä 
havaittiin alapohjasta merkittävää ilmavuotoa. 
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Kuva 3.14 Huoneen 120 ja eteisen 118 väliseinän 
ja alapohjan liitoksesta havaittiin merkittävää 
ilmavuotoa sekä huoneeseen 120… 

Kuva 3.15. …että eteisen 118 puolelta. 

 
Varastoon H172 tehdystä avauksesta R2 alapohjatilaan laskettua merkkiainetta ei havaittu kul-
keutuvan sisätiloihin. 

3.2.2 Ulkoseinät 

Rakennuksen ulkoseinärakenteet olivat suunnitelmien mukaisesti mineraalivillaeristeisiä, 
puurunkoisia levyseiniä. Sokkeleiden lämmöneristeenä oli EPS. Ulkoseinien mineraalivillaeris-
teissä todettiin materiaalinäyttein laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Lämpökuvauk-
sen perusteella ulkoseinät olivat kuitenkin levyrakenteisiksi tavanomaista tiiviimpiä. Huo-
neessa 120 todettiin ulkoseinän eristetilasta paikallinen merkittävä ilmavuoto. Uusitut ikku-
nat ovat hyväkuntoiset ja niiden liittymistä on enintään yksittäisiä, vähäisiä ilmavuotoja si-
sälle.  
 
Rakennuksen ulkoseinät ovat puurakenteisia. Suunniteltu rakenne on esitetty kuvassa 3.16. Ra-
kennusajankohdan perusteella seinien Luja-levyt sisältävät erittäin todennäköisesti asbestia. 
Keittiön kohdalta ulkoseinän eristeet on remontin yhteydessä vaihdettu ja rakenne on uusittu 
kuvan 3.17 mukaiseksi. Vuoden 2009 kuntotutkimuksessa ulkoseinään ikkunan alle tehdyn ra-
kenneavauksen kautta todettiin tuuletusraon olevan suunnitelmien mukainen ja toimiva. Ala-
juoksupuun alapinta oli ko. avauskohdassa n. 7 cm lattiapinnan alapuolella ja eristetty sokkelista 
kermillä. Ikkunat pellityksineen on uusittu 2010-luvun alussa. Sokkelirakenteesta ei ollut tar-
kempaa tietoa lähtötietoaineistossa. Suunnitelmien mukaisesti toteutettuna ulkoseinärakenne 
on toimiva. Rakenteessa on kuitenkin herkästi kosteudesta vaurioituvia materiaaleja. Ikkunat 
vesipelteineen ovat ennen uusimistaan heikkokuntoisina voineet mahdollistaa veden pääsyn ra-
kenteeseen ja alaohjauspuuhun on voinut sen asennuskorkeuden vuoksi kohdistua poikkeavaa 
kosteusrasitusta.  

  



 

Sirate Group Oy  Tutkimusraportti Projektinumero 
Kutterintie 5   Pääskyvuoren päiväkoti 7010 
20900 Turku  Keltasirkunpolku 3 
Y-tunnus: 2496984-4  20610 TURKU 25 / 47 

 

 

-OLEVA VAAKAPANEELI 
-OLEVA PYSTYKOOLAUS 22 
-OLEVA LUJALEVY 3 
-OLEVA RUNKO + UUSI 
ERISTE (MIN.VILLA 100) 
-UUSI HÖYRYNSULKU 
-UUSI KOOLAUS 50 + 
MIN.VILLA 
-UUSI LEVYTYS, VANERI 15  + 
KIPSILEVY 13 

Kuva 3.16. Alkuperäinen ulkoseinärakenne. Kuva 3.17. Uusittu keittiön ulkoseinärakenne. 
 
Ulkoseinärakenteen varmistettiin vastaavan suunnitelmia avauksesta R3 sekä näytteenoton yh-
teydessä tehtyjen pienempien tarkastusreikien kautta. Ulkoseinän lämmöneristeiden kunnon 
arvioimiseksi niistä kerättiin yhteensä 29 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin (taulukko 3.3). 
Sokkelirakenteen lämmöneristeen todettiin olevan hyvin kosteutta kestävää polystyreeniä (EPS) 
rakenneavauksen R4 sekä sokkelin alle muodostuneiden rakojen kautta (kuvat 3.18 ja 3.19). 
 
Taulukko 3.3. Yhteenveto ulkoseinärakenteista otetuista materiaalinäytteistä (mikrobit). 
Näytteenottopaikka Näyte-

tunnus 
Mikrobit materiaalista 

(liite 4) Tila Kuvaus 
H181 Ulkoseinän alaosa, mineraalivilla M6 Normaali 
H180 Ulkoseinä, ikkunoiden välistä, mineraalivilla M7 Normaali 
H179 Ulkoseinän alaosa, mineraalivilla M8 Normaali 
H169 Ulkoseinä, ikkunan alta, mineraalivilla M9 Lajistoltaan poikkeava 
H164 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M10 Lajistoltaan poikkeava 
H160 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M11 Normaali 
H149 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M12 Normaali 
H149 Ulkoseinän alaosa, mineraalivilla M13 Aktiivinen mikrobikasvu 
H143 Ulkoseinän alaosa, mineraalivilla M14 Normaali 
H140 Ulkoseinän alaosa, mineraalivilla M15 Normaali 
H139 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M16 Lajistoltaan poikkeava 
H127 Ulkoseinä, ikkunoiden välistä, mineraalivilla M17 Lajistoltaan poikkeava 
H127 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M18 Lajistoltaan poikkeava 
H108 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M19 Normaali 
H108 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M20 Normaali 
H101 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M21 Normaali 
H101 Ulkoseinän alaosa, mineraalivilla M22 Aktiivinen mikrobikasvu 
H101 Ulkoseinän alaosa, mineraalivilla M23 Normaali 
H120 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M24 Lajistoltaan poikkeava 
H120 Ulkoseinän alaosa, mineraalivilla M25 Normaali 
H152 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M26 Lajistoltaan poikkeava 
H161 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M27 Normaali 
H167 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M28 Lajistoltaan poikkeava 
H171 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M29 Aktiivinen mikrobikasvu 
H177 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M30 Lajistoltaan poikkeava 
H103 Ulkoseinän alaosa, panelointi uusittu, mineraalivilla M31 Aktiivinen mikrobikasvu 
H107 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M32 Lajistoltaan poikkeava 
H121 Ulkoseinän alaosa, mineraalivilla M33 Normaali 
H123 Ulkoseinän alaosa, ikkunan alta, mineraalivilla M34 Aktiivinen mikrobikasvu 
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Kuva 3.18. Sokkelin lämmöneristeenä oli EPS, joka 
ei vaurioidu herkästi kosteuden vaikutuksesta. 

Kuva 3.19. Sokkelin lämmöneriste oli havaitta-
vissa myös sen alle muodostuneista koloista. 

 
Materiaalinäytteiden perusteella ulkoseinän lämmöneristeissä on laaja-alaisia kosteus- ja mik-
robivaurioita. Otetuista 29 näytteestä 15 esiintyi määrältään tai lajistoltaan poikkeavaa mikro-
bistoa (M13, M22, M29, M31, M34 sekä M9 – M10, M16 – M18, M24, M26, M28, M30, M32). 
Vaurion viittaavia näytteitä löytyi melko tasaisesti eri puolilta rakennusta. Lämpökuvauksessa 
(Liite 7) ulkoseinärakenteet olivat levyrakenteisiksi tavanomaista tiiviimmät. Merkittävää ilma-
vuotoa havaittiin ainoastaan ryhmähuoneen 120 ulkonurkasta alapohjan ja ulkoseinän liitok-
sesta. Huoneen 120 alle laskettua merkkiainetta ei havaittu vuotavan sisälle ko. ulkonurkasta, 
joten lämpökuvauksella havaittu ilmavuotoreitti oli nimenomaan ulkoseinärakenteesta.  Uusitut 
ikkunat ovat hyväkuntoiset ja niiden liittymissä on enintään vähäisiä ilmavuotoja.    

3.2.3 Väliseinät 

Rakennuksen väliseinät ovat eristämättömiä puurakenteisia levyseiniä, joissa alaohjauspuu 
lähtee pintalaatan päältä. Huoneessa 120 alapohjan kastuneella alueella todettiin myös sei-
nän kipsilevyn kartongissa mikrobivaurio. Entisten kylmiöiden ja leikkikeittiön lämmöneris-
tetty väliseinä on uusittu osittain. Seinässä ei todettu vaurioita, mutta alaohjauspuu sijaitsee 
pintalaatan alapuolella. 
 
Rakennuksen väliseinät ovat puurunkoisia kipsilevyseiniä. Nykyiset keittiön varastot (H145 - 
147) ovat aiemmin toimineet kiinteinä kylmiöinä, korjausten yhteydessä seinien eristemateri-
aaleja on uusittu. Korjausten jälkeenkin seinien läheisyydessä on kerrottu havaitun mikrobipe-
räistä hajua. 
 
Väliseinien rakennetta, kuntoa ja liittymää alapohjaan tarkastettiin avauksin R5 ja R6 leikkikeit-
tiöstä H150 sekä alapohjan kosteusvaurioalueelta huoneesta 120. Huoneen 120 ja WC-tilan 119 
välisen seinän kipsilevyssä havaittiin jalkalistan takaa tummentumaa, joka todettiin materiaali-
näyttein (M1) mikrobikasvustoksi (Taulukko 3.4, kuvat 3.20 ja 3.21). Alaohjauspuu oli asennettu 
pintalaatan päälle eikä eristeettömässä seinässä havaittu muita vauriojälkiä. 
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Taulukko 3.4. Yhteenveto väliseinärakenteista otetuista materiaalinäytteistä (mikrobit). 
Näytteenottopaikka Näyte-

tunnus 
Mikrobit materiaalista 

(liite 4) Avaus Kuvaus 
H120 Kipsilevyn tummentunut pinta jalkalista takaa, lattiassa kosteusv. M1 Aktiivinen mikrobikasvu 
H150 Väliseinän alkuperäinen lämmöneriste, kivivilla M4 Normaali 
H150 Väliseinän uusittu lämmöneriste, lasivilla M5 Normaali 
 

  
Kuva 3.20. Huoneen 120 ja WC:n 119 väliseinään 
tehty rakenneavaus R6. 

Kuva 3.21. Kipsilevyn kartongissa havaittiin tum-
mentumaa, joka varmistettiin materiaalinäyttein 
(M1) mikrobikasvustoksi. 

 
Leikkikeittiön H150 ja entisten kylmiöiden väliseinään tehtiin avaus, josta todettiin sekä seinän 
alkuperäistä kivivilla- että uusittua lasivillaeristettä (kuvat 3.22. ja 3.23). Näistä otetuissa näyt-
teissä (M4 ja M5) ei havaittu poikkeavaa mikrobistoa. Alaohjauspuu ulottui pintalaatan alle.  
 

  
Kuva 3.22. Leikkikeittiön H150 väliseinään tehty 
avaus osui uusitun ja alkuperäisen rakenteen sau-
maan. 

Kuva 3.23. Alaohjauspuun yläpinta oli pintalaatan 
yläpinnan tasossa. 

3.2.4 Yläpohjat 

Rakennuksessa on erittäin loiva, puurakenteinen harjakatto ja vesikatteena huopa. Vesikattora-
kenteet ja kattoikkunat on peruskorjattu vuonna 2007. Korjauksen yhteydessä parannettiin 
myös yläpohjatilan tuuletusta. Yläpohjarakenteet on tarkastettu vuoden 2009 kuntotutkimuk-
sessa ennen kattoremonttia todetuista vuotokohdista. Remontin jälkeen tiloissa ei ole havaittu 
kattovuotoja. 
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Tässä tutkimuksessa yläpohjarakenteiden tutkimukset rajoittuivat rakenteen ilmatiiveyden ja il-
mavuotojen selvittämiseen lämpökuvauksella (Yläpohjarakenteiden tarkempi tutkiminen olisi 
edellyttänyt tarkastusluukkujen tekoa vesikatolle, mikä ei ollut mahdollista tämän tutkimuksen 
aikana).  
 
Yläpohjarakenteesta havaittiin lämpökuvauksessa useita merkittäviä ilmavuotoja rakennuksen 
keski- ja eteläosiin. Tyypillisiä vuotokohtia olivat väliseinien ja yläpohjan liittymät sekä mm. va-
laisinasennukset. Ilmavuotohavainnot on esitetty tarkemmin liitteen 3 pohjakuvassa sekä läm-
pökuvaraportissa (liite 7).  
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4 Ilmanvaihtojärjestelmän tutkimukset 
Rakennuksen ilmanvaihto on toteutettu viidellä tuloilmakoneella sekä erillisillä, vesikatolla si-
jaitsevilla poistoilmakoneilla. Keittiön tuloilmakonetta T2 lukuun ottamatta koneet on uusittu 
2010 – 2011. Kanavistot ovat keittiön pieniä muutoksia lukuun ottamatta alkuperäiset. Tuloil-
makoneiden palvelualueet on merkitty taustavärein liitteen 2 pohjakuviin ja ovat: 

• T1 – Eteläpäädyn ryhmätilat (Viherpeipot, Leivoset ja Varpuset) 
• T2 – Keittiö  
• T3 – Keskiosan henkilökunnan tilat 
• T4 – Keskiosan ryhmätilat (Talitintit) 
• T5 – Pohjoispäädyn ryhmätilat (Västäräkit ja Rastaat) 

 Ilmanvaihtojärjestelmän puhtaus ja teolliset mineraalikuidut 

Keittiön tuloilmakone T2 oli muita iäkkäämpi ja selvästi muita likaisempi. Koneen suodatin ei 
myöskään asentunut tiiviisti ja tuloilmakanavat olivat likaiset. Muiden koneiden puhtaudessa 
ja toiminnassa ei poikkeavan voimakasta ääntä lukuun ottamatta havaittu puutteita. Käytä-
vien iäkkäissä suorakulmaisissa pääte-elimissä oli avoimia villapintoja, jotka voivat toimia te-
ollisten mineraalikuitujen lähteinä. 
 
Ilmanvaihtokoneiden kuntoa ja puhtautta selvitettiin visuaalisin pistokoemaisesti tehdyin tar-
kastuksin päätelaitteiden ja tarkastusluukkujen kautta. Visuaalisen tarkastuksen lisäksi tuloilma-
kanavien sisäpinnoilta otettiin myös geeliteippinäytteitä teollisten mineraalikuitujen määrän ar-
vioimiseksi. Kuitunäytteiden tulokset on esitetty tarkemmin yhdessä sisäpintojen pölylaskeuma-
näytteiden kanssa kappaleen 5.1.2 taulukossa 5.1. 
 
Keittiön tuloilmakonetta lukuun ottamatta tuloilmakoneet vastaavat toisiaan sekä kunnon että 
puhtauden suhteen. Koneet on sijoitettu pääosin varasto- tai eteistilojen kattoon (kuva 4.1). 
Koneiden raitisilmapellit sulkeutuvat koneiden sammuessa (kuva 4.2). Suodattimet (G3) olivat 
hyväkuntoiset ja asentuivat tiiviisti (kuva 4.3). Suodattimet on pöytäkirjan mukaan vaihdettu 
säännöllisesti 2 kertaa vuodessa (kuva 4.4.). Tuloilmakoneet sekä -kanavat olivat puhtaat, mutta 
käytävien iäkkäissä, suorakulmaisissa tuloilman päätelaitteissa havaittiin avoimia villapintoja 
(kuvat 4.5 – 4.8). Myös ko. pääte-elimistä otettujen kuitunäytteiden pitoisuudet olivat korkeita, 
muissa kanavanäytteissä matalia (kappale 5.1.2).  
 

  
Kuva 4.1. Tuloilmakone T1 on asennettu varaston 
109 katossa.  

Kuva 4.2. Raitisilmapelti sulkeutuu automaatti-
sesti koneen sammuessa, kuten kuuluukin (T1). 
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Kuva 4.3. Suodattimet olivat hyväkuntoiset ja ne 
asentuvat tiiviisti (T3). 

Kuva 4.4. Suodattimet on vaihdettu säännöllisesti 
2 kertaa vuodessa (T4). 

  
Kuva 4.5. Tuloilmakoneiden sisäpinnat olivat puh-
taita. 

Kuva 4.6. Tuloilmakanavat olivat puhtaita. 

  
Kuva 4.7. Käytävillä olevat suorakulmaiset tuloil-
man päätelaitteet olivat ilmeisesti alkuperäiset, 
ja… 

Kuva 4.8. …niiden sisäpinnoilla oli avoimia villa-
pintoja, jotka voivat toimia teollisten mineraali-
kuitujen lähteinä. 

 
Keittiön tuloilmakone T2 sijaitsi lämmönjakohuoneen 126 katossa ja oli selvästi muita koneita 
iäkkäämpi ja huonokuntoisempi (Kuva 4.9). Koneen sisäpinnoilla oli runsaasti pinttynyttä likaa 
eivätkä suodattimet asentuneet tiiviisti (Kuvat 4.10 ja 4.11). Myös tuloilmakanavat olivat pölyi-
set, mikä vaikeutti teippinäytteiden kuitulaskentaa. Laboratoriossa pölystä tunnistettiin myös 
runsaasti siitepölyä osoituksena raitisilman suodatuksen puutteista. 
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Kuva 4.9. Tuloilmakone T2 on asennettu lämmön-
jakohuoneen kattoon.  

Kuva 4.10. Koneen sisäpinnoilla on pinttynyttä li-
kaa eivätkä suodattimet asentuneet tiiviisti. 

  
Kuva 4.11. Keittiön tuloilmakanavissa oli runsaasti 
pölyä ja siitepölyä (liite6),… 

Kuva 4.12. …mikä vaikeutti myös teippinäytteen 
kuitulaskentaa. 

 Ilmamäärät 

Rakennuksen tulo- ja poistoilmamäärät eivät huonetasolla vastaa toisiaan ja niiden suhde 
vaihtelee voimakkaasti tilasta toiseen. Suositusten mukaiset raitisilmamäärät eivät toteutu-
neet lasten lepohuoneissa. 
 
Rakennuksen tulo- ja poistoilmamääriä mitattiin pistokoemaisesti eri ilmanvaihtokoneiden pal-
velualuilta. Mittaukset tehtiin pääosin SwemaFlow 126 -huppumittarilla, yksittäisissä tuloilman 
päätelaitteissa paine-eromenetelmällä (Swema 3000 md). Yhteenveto mittaustuloksista on esi-
tetty taulukossa 4.1.  
 
Mittausten perusteella tulo- ja poistoilmamäärien suhde vaihtelee voimakkaasti eri tiloissa. Pää-
osin ryhmätilojen ilmanvaihto on säädetty selvästi ylipaineisiksi. Suositusten mukaiset raitisil-
mamäärät (6 l/s henkilöä kohti) eivät toteutuneet tiloissa, joita käytetään lasten lepotiloina. Le-
pohuoneissa on pääosin 20 sänkyä (henkilökunnalta saadun tiedon mukaan lapsia lepotiloissa 
nukkuu kerrallaan 12 – 21). Raitisilmamäärät ko. tiloissa sallisivat 6 – 10 henkilöä. 
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Taulukko 4.1. Pistokoemaisesti ilmamäärämittausten tuloksia (*suunnitteluarvoja ei ollut käytettävissä). 

 
 
 
 

Tila IV-alue Menetelmä
mitattu 

[l/s]
vaadittu 

[l/s] Menetelmä
mitattu 

[l/s]
vaadittu 

[l/s]
paine-ero 91,6 15 huppu -14,7

huppu -10,7
huppu -14,6

Yhteensä: 92 15 Yhteensä: -40
huppu 31,1 huppu -12,3

Yhteensä: 31 5 Yhteensä: -12
huppu 23,3 huppu -9,0
huppu 15,9 huppu -10,0

huppu -11,3
huppu -14,5

Yhteensä: 39 6 Yhteensä: -45
huppu 37,5 huppu -15,1
huppu 25,6 huppu -17,0

huppu -16,1
huppu -14,3

Yhteensä: 63 10 Yhteensä: -63
paine-ero 31,2 huppu -20,6
Yhteensä: 31 5 Yhteensä: -21

huppu 19,3 huppu -22
Yhteensä: 19 3 Yhteensä: -22

huppu 41,2 huppu -7,3
huppu 30,9 huppu -7,1

huppu -8,2
Yhteensä: 72 12 Yhteensä: -23

huppu 50,0 huppu -12,4
huppu 11,8 huppu -11,4

huppu -13,9
huppu -9,9

Yhteensä: 62 10 Yhteensä: -48

huppu 29,1 huppu -15,9
huppu 27,5 huppu -10,1

huppu -16,6
huppu -19,8

Yhteensä: 57 9 Yhteensä: -62
huppu 29,7 huppu -38,7
huppu 65,2 huppu

Yhteensä: 95 15 Yhteensä: -39
huppu 45,7 huppu -12,3

huppu -16,3
Yhteensä: 46 7 Yhteensä: -29

H167 T5

T5H177

T5H180

T3H127

H143 T3

T4H152

T1H108

T1H120

H123 T1

Sallittu hlö-
määrä ulkoilma-
virran mukaan                

(6 l/s/hlö)

TULOILMA POISTOILMA

H101 T1

H104 T1
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 Painesuhteet 

Rakennus on suositusten mukaisesti lievästi alipaineinen. Alipaineisuus estää sisäilman kul-
keutumista rakenteisiin, joissa sen sisältämää kosteutta voisi tiivistyä rakenteiden kylmille 
pinnoille. Toisaalta alipaineisuuden vuoksi rakenteiden vuotoilmareittien kautta voi kulkeu-
tua ilman mukana epäpuhtauksia sisäilmaan. 
 
Ilman kulkusuuntien sekä ilmanvaihdon yleisen toiminnan selvittämiseksi rakennuksessa tehtiin 
paine-eroseurantamittauksia rakennuksen ulkovaipan yli. Mittauksia tehtiin ulkoilman ja sisäti-
lan välillä kaikkien tuloilmakoneiden palvelualueilla. Kuvassa 4.13 on esitetty esimerkinomai-
sesti paine-eroseurannan tuloskuvaajat huoneista 127 (ulkoilma länteen) ja 177 (ulkoilma 
itään). Kuvaajassa suositusten mukainen alue on esitetty vihreällä taustavärillä. Kuvaajassa on 
lisäksi esitetty tuulen suunta ja voimakkuus nuolin sekä keli symbolein. Kaikki tuloskuvaajat on 
esitetty liitteessä 8 ja mittauspisteen liitteen 2 pohjakuvissa. 
 
Kuvan 4.13 perusteella paine-ero ulkoilmaan on molemmissa tiloissa suositusten mukaisesti lie-
vän alipaineinen ulkoilmaan. Koska mittauspisteet sijaitsivat eri puolilla rakennusta, näkyy tuu-
len vaikutus kuvaajissa eri suuntiin. Ilmanvaihtokoneiden mahdolliset käyntijaksot eivät juuri-
kaan näy mittauskuvaajissa.   
 

 
Kuva 4.13. Paine-eroseuranta 6. – 13.4.2021 rakennuksen eri puolella olevissa huoneissa 127 ja 127, 
jolloin tuulen vaikutus (nuolet) näkyy vastakkaisiin suuntiin tilojen paine-erossa ulkoilmaan. Suositus-
ten mukainen alue on esitetty vihreällä taustavärillä. 
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5 Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittaukset 

 Olosuhdeseurannat 

Sisäilman olosuhteiden (lämpötila, suhteellinen kosteus, hiilidioksidipitoisuus) selvittämiseksi ti-
loissa tehtiin olosuhdeseurantoja (8 kpl) rakennuksen eri osissa, eri ilmanvaihtokoneiden palve-
lualueilla. Mittauspisteet on esitetty liitteen 2 pohjakuvissa.  
 
Sisäilman lämpötilakuvaajat seurantajaksolta on esitetty kuvassa 4.14 yhdessä ulkoilman läm-
pötilan ja säätietojen kanssa. Lämpötilat nousevat selvästi tilojen käytön myötä, mutta ovat 
koko seurantajakson ajan kaikissa tiloissa suositusten mukaiset.  
 

 
Kuva 4.14. Sisäilman lämpötilat 6. – 13.4.2021 mittauspisteissä yhdessä ulkoilman lämpötilan ja sää-
tietojen kanssa. Suositusten mukainen alue on esitetty vihreällä taustavärillä. 

 
Kuvassa 4.15 on esitetty sisäilman suhteelliset kosteudet seurantajaksolla. Kuvaajassa on esi-
tetty myös ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus (alemman kuvaajan punainen ja sininen 
katkoviiva) sekä näistä saatu laskennallinen sisäilman suhteellinen kosteus eli suhteellinen kos-
teus säätietojen mukaiselle ulkoilmalle, joka lämmitetään sisäilman lämpötilaan (ylemmän ku-
vaajan musta katkoviiva). Mitatut sisäilman suhteelliset kosteudet ovat vuodenajalle tyypillisesti 
matalat ja seuraavat täysin ulkoilman olosuhteita. 
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Kuva 4.15. Sisäilman suhteelliset kosteudet olivat vuodenajalle tyypillisesti matalat ja seurasivat täysin 
ulkoilman olosuhteita, jotka on esitetty alemmassa kuvaajassa (ulkoilman lämpötila punaisella ja suh-
teellinen kosteus sinisellä katkoviivalla). Ylemmän kuvaajan musta katkoviiva (Ulko-RH) esittää ulkoil-
man olosuhteiden perusteella määräytyvää laskennallista sisäilman kosteutta ilman tilojen käytöstä 
aiheutuvaa kosteuslisää.  

 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet (Kuva 4.16) nousivat seurantajaksolla nopeasti tilojen käytön 
myötä. Hiilidioksidipitoisuudet alittivat kaikissa mittauspisteissä jatkuvasti Asumisterveysase-
tuksen toimenpiderajan, mutta pitoisuuksien nousu enimmillään lähelle toimenpiderajaa viittaa 
myös suosituksia pienempiin raitisilmamääriin. 
 
Sisäilman hengittyvien (PM10) ja pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuudet (kuvat 4.17 ja 4.18) olivat 
seurantajakson suuntaa antavien mittausten perusteella jatkuvasti alle Asumisterveysasetuksen 
toimenpiderajojen. Sisäilman suuntaa antavissa VOC-mittauksissa pitoisuudet vaihtelivat käy-
tön mukaan. Yöaikana pitoisuudet olivat pienet, mutta päiväaikaan tulokseen vaikuttaa mm. 
käsidesin käyttö. 
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Kuva 4.16. Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet nousivat käytön myötä nopeasti, mutta alittivat kaikissa 
mittauspisteissä jatkuvasti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. 

 

 
Kuva 4.17. Hengittyvien hiukkasten pitoisuudet olivat suuntaa antavan mittauksen perusteella jatku-
vasti alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan 50 µm/m3. 
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Kuva 4.18. Pienhiukkasten (PM2,5) pitoisuudet olivat suuntaa antavan mittauksen perusteella alle Asu-
misterveysasetuksen toimenpiderajan 25 µm/m3. 

 

 
Kuva 4.19. Haihtuvien orgaanisten yhdisteet pitoisuudet (TVOC) vaihtelivat suuntaa antavan mittauk-
sen perusteella tilojen käytön mukaan (mm. käsidesin käyttö). 

 Teolliset mineraalikuidut 

Teollisten mineraalikuitujen sisäilmapitoisuudet 14 vrk pölylaskeumasta määritettyinä olivat 
korkeita ja ylittivät Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Tuloilmakanavien kuitupitoi-
suudet olivat pieniä, joten kuidut ovat pääosin peräisin huoneiden iäkkäistä akustiikkalevyistä 
ja käytävien alkuperäisistä tuloilman päätelaitteista. 
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Teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet määritettiin laskeumamaljoin 15 mittauspisteestä. Yh-
teenveto tuloksista on esitetty taulukossa 5.1.  
 
Tulosten perusteella tuloilmakoneissa ja -kanavissa ei ole poikkeavasti teollisia mineraalikuituja. 
Käytävien vanhoissa päätelaitteissa on kuitenkin avoimia villapintoja, joista näytteiden KT4 ja 
KT9 perusteella myös irtoaa kuituja. 
 
Taulukko 5.1. Yhteenveto kuitunäytteistä 14 vrk pölylaskeumasta ja tuloilmakanavista. Kanavanäytteiden 
sekä laskeumanäytteiden toimenpiderajan ylittävät pitoisuudet on ilmoitettu numeerisina tuloksina.  
Näytteenottopaikka Näyte-

tunnus 
14 vrk laskeuma 
kpl/cm2 (liite 2) 

Tuloilmakanava 
kpl/cm2 Tila Kuvaus 

Tuloilmakone T1 (eteläpääty: Varpuset, Leivoset, Viherpeipot) 
101 Ryhmähuone, 14 vrk laskeuma, akustiikkalevyt K1 0,36  
104 Ryhmähuone, tuloilmakanava, PL/TL KT1  2,1 
107 Ryhmähuone, 14 vrk laskeuma K2 0,43  
108 Ryhmähuone, 14 vrk, akustiikkalevyt K3 0,36  
108 Tuloilmakanava, päätelaitteen kautta KT2  1,3 
123 Ryhmähuone, 14 vrk  K4 Yksittäisiä kuituja  
123 Tuloilmakanava, PL/TL KT3  1,9 
120 Ryhmähuone, 14 vrk, akustiikkalevyt K5 0,29  

Tuloilmakone T2 (keittiö) 
138 Keittiö, tuloilmakanava päätelaite, likainen KT6  8,8 

Tuloilmakone T3 (keskiosa, toimistot yms.) 
127 Tsto, 14 vrk laskeuma K6 0,21  
127 Tuloilmakanava, päätelaitteen kautta KT5  0,79 
131 Käytävä, tuloilman vanha päätelaite KT4  39 

Tuloilmakone T4 (Talitintit) 
149 Ryhmähuone, 14 vrk laskeuma K7 Yksittäisiä kuituja  
149 Tuloilmakanava, PL/TL KT7  6,7 
160 Työhuone, 14 vrk laskeuma K8 Yksittäisiä kuituja  
152 Ryhmähuone, 14 vrk laskeuma K10 0,36  
152 Tuloilmakanava, päätelaitteen kautta KT8  2,1 
161 Ryhmähuone, 14 vrk, akustiikkalevy K11 Ei kuituja  

Tuloilmakone T5 (Västäräkit, Rastaat) 
168 Käytävä, vanha päätelaite, vähän likaa KT9  37 
179 Käytävä, 14 vrk laskeuma K9 0,29  
179 Tuloilmakanava, PL/TL, vähän likaa KT10  6,9 
167 Ryhmähuone, 14 vrk, akustiikkalevyt K12 0,5  
171 Ryhmähuone, 14 vrk, akustiikkalevyt K13 Yksittäisiä kuituja  
177 Ryhmähuone, 14 vrk, akustiikkalevyt K14 Ei kuituja  
180 Pienryhmä, 14 vrk laskeuma K15 Ei kuituja  

 
Tuloilmakoneen T1 alueelta otetuista viidestä näytteestä teollisia mineraalikuituja havaittiin jo-
kaisessa, neljässä Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittävinä pitoisuuksina. Tuloksia ei 
voi verrata suoraan Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen päivityksen mukaisiin mittauk-
siin, koska näytteitä ei otettu samoista huoneista ja laskentatavoissa on vähäistä eroa. Labora-
toriolta saadun alustavan tiedon mukaan laskentatavan vaikutus teipiltä laskettavien kuitujen 
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määrään on vähäinen, myös lukemaepätarkkuuteen (n. 37 %) verrattuna. Näin ollen voidaan 
olettaa, että myös tuloilmakoneen T1 alueelta otettujen näytteiden keskiarvo ylittäisi mit-
tausepävarmuus huomioituna toimenpiderajan. Koska tuloilmakanavanäytteiden kuitupitoisuu-
det olivat matalia, ovat havaitut kuidut todennäköisesti peräisin tilojen iäkkäistä akustiikkale-
vyistä sekä käytävien vanhoista tuloilman päätelaitteista. 
 
Keittiötiloista ei otettu laskeumanäytteitä ja myös kanavanäytteen KT6 kuitupitoisuuteen liittyy 
kanavan pölyisyyden vuoksi tavanomaista suurempi epävarmuus.  Toimisto-osalta otetun las-
keumanäytteen K6 pitoisuus ylitti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. 
 
Tuloilmakoneen T4 palvelualueelta otetuista 4 näytteestä kuituja havaittiin kolmessa, yhdessä 
(K10) selvästi asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittävinä pitoisuuksina. Tuloilmako-
neen T5 alueen viidestä näytteestä kolmessa havaittiin kuituja, kahden näytteen (K9 ja K12) pi-
toisuudet ylittivät selvästi toimenpiderajan. 
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6 Altistumisolosuhteiden arviointi 
Tehdyn kuntotutkimuksen perusteella on arvioitu poikkeavan altistumisen todennäköisyyttä 
tutkituille altisteille. Altistumisolosuhteiden arviointi on toteutettu Työterveyslaitoksen ohjeis-
tusta soveltaen (11). Altistumisolosuhteiden arvio on tehty ensisijaisesti työterveyshuollon käyt-
töön haittatekijöiden terveydellisen riskin arvioimiseksi. Koska kaikkiin tutkittuihin tiloihin on 
sovellettu yhtenäistä arviointiasteikkoa, voidaan tiloja luokitella tämän perusteella. Arviointi-
taulukoista voidaan myös yleisellä tasolla katsoa, minkälaisilla toimenpiteillä altistumisriskiä voi-
daan pienentää. 
 
Työturvallisuuslain (738/2002/10 §) mukaan työpaikalla havaittujen haitta- ja vaaratekijöiden 
terveydellisen merkityksen arviointi tulee tehdä, jos näitä tekijöitä ei voida poistaa (12). Työn-
antaja vastaa siitä, että terveydellisen merkityksen arviointiin käytetään työterveyshuollon asi-
antuntijoita ja ammattihenkilöitä, siten kuin siitä säädetään Työterveyshuoltolaissa 5 pykälässä 
(13).  
 
Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan ennen terveydellisen merkityksen arviointia on selvitettävä 
altistumisolosuhteet rakennusterveyteen perehtyneen asiantuntijan johdolla. Terveydellisen 
merkityksen arviointia ei voida tehdä ilman altistumisolosuhteisiin liittyviä tietoja. Altistumis-
olosuhteiden arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden hallintaan, jossa otetaan huomioon ra-
kennus- ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin olevien epäpuhtauslähteiden vaikutus si-
säilmaston laatuun. Altistumisolosuhteiden arvioinnissa huomioidaan päästölähteiden laajuus, 
voimakkuus, sijainti ja ilmayhteys sisäilmaan sekä muut epäpuhtauksien leviämiseen vaikutta-
vat tekijät, kuten ilmanvaihto ja painesuhteet. Arvioon tulee sisältyä seuraavat tekijät: 

• Rakenteiden mikrobivaurioiden laajuuden arviointi 
• Ilmayhteydet ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteistä sisäilmaan  
• Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun 
• Rakennuksesta peräisin olevat muut sisäilman epäpuhtaudet 

 
Altistumisolosuhteiden arvioinnissa ei oteta kantaa tilojen käyttöön ja niissä vietettyyn aikaan 
(altistumisaika). Nämä huomioidaan työterveyslääkärin johdolla tehtävässä terveydellisen riskin 
arvioinnissa. 
 
Tehdyn kuntotutkimuksen perusteella seuraavissa kappaleissa on arvioitu rakennuksittain altis-
tumisen todennäköisyyttä tutkituille altisteille: mikrobeille (kappale 6.1) ja teollisille mineraali-
kuiduille (kappale 6.2). Altistumistodennäköisyyden arviointi on esitetty taulukoissa, joissa vau-
rioiden/epäpuhtauslähteiden laajuutta kuvaavat arviointikriteerit on sijoitettu pystyakselille ja 
ilmayhteyden merkitsevyys vaaka-akselille. 
  
Altistumisen todennäköisyys on esitetty neliportaisella asteikolla: 

1. Poikkeava altistuminen on epätodennäköistä, taulukossa vihreä pohjaväri 
2. Poikkeava altistuminen on mahdollista, taulukossa keltainen pohjaväri 
3. Poikkeava altistuminen on todennäköistä, taulukossa oranssi pohjaväri 
4. Poikkeava altistuminen on erittäin todennäköistä, taulukossa punainen pohjaväri 
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  Altistumisriski mikrobiepäpuhtauksille 

Mikrobiepäpuhtauksien osalta altistumisriskin arvio perustuu pääasiassa näyttein todennet-
tuun mikrobivaurioiden merkittävyyteen sekä epäpuhtauksien kulkeutumiseen vaurioalueelta 
sisäilmaan. Kumpikin osa-alue on jaettu neljään portaaseen. Mikrobivaurion merkittävyyden 
määrittelee tutkimuksin (materiaalinäyttein) todettu vaurion laajuus. Alin porras edellyttää, 
että näytteitä on otettu riittävästi. Epäpuhtauksien kulkeutumisen arviointi perustuu painesuh-
teisiin ja todettujen ilmavuotojen (RT 14-11197) merkittävyyteen. 
 
Tutkimuksissa havaitut kosteus- ja mikrobivauriot keskittyvät rakennuksen ulkoseinärakentei-
siin, joiden mineraalivillaeristeissä todettiin materiaalinäyttein laaja-alaisia kosteus- ja mikrobi-
vaurioita eri puolilla rakennusta. Lämmöneristeistä otetuista 29 materiaalinäytteestä poikkea-
vaa mikrobistoa havaittiin 15 näytteessä. Vaurioalueilta todettiin merkkiainetutkimuksin yksit-
täinen merkittävä sekä paikallisia, vähäisiä ilmavuotoreittejä sisätiloihin ja tilat olivat jatkuvasti 
lievän alipaineiset ulkoilmaan nähden. Rakennuksen eteläpäädyssä todettiin ryhmähuoneen 
120 ja WC:n 119 alueella alapohjassa kosteusvaurio, joka oli johtanut lattiapäällysteen kemialli-
sen vaurioitumisen lisäksi myös linoleum-päällysteen liiman sekä väliseinän kipsilevyn mikrobi-
vaurioon. Etelä- ja keskiosan tiloissa havaittiin myös merkittäviä ilmavuotoja ala- ja yläpohjasta. 
Rakennuksen ilmanvaihdon raitisilmamäärät eivät täytä henkilöperusteisia suosituksia. Tulos-
ten perusteella arvioitiin tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen mikrobiepäpuhtauk-
sien osalta olevan erittäin todennäköistä ryhmähuoneessa 120 ja todennäköistä rakennuksen 
muissa tiloissa (Taulukko 6.1). 
 
Taulukko 6.1. Altistumisen todennäköisyyden arviointi mikrobiepäpuhtauksille 
Mikrobivaurioiden merkittävyys         

4. Laaja-alaiset mikrobivauriot raken-
nuksessa ja poikkeava sisäilmapitoisuus 

    

3. Laaja-alainen mikrobivaurio raken-
nuksessa 

  Todennäköinen 
Erittäin toden-

näköinen, H120 
2. Paikallisia pienialaisia mikrobivauri-
oita rakenteissa 

    

1. Rakenteet tutkittu, ei todettuja mik-
robivaurioita 

    

Altistuminen todennäköistä.  
Ulkoseinärakenteet ovat materiaalinäyt-
teiden perusteella laaja-alaisesti kos-
teus- ja mikrobivaurioituneita. Vaurio-
alueilta on vähäisiä ilmavuotoja sisälle. 
Huoneessa 120 lisäksi paikallinen vaurio 
sisäpinnoilla. 

1. Ei ilmavuo-
toja, ei merkittä-
vää paine-eroa 
rakenteen yli 

2. Pistemäisiä il-
mavuotoja ra-
kenteista tai ra-
kennus voimak-
kaasti alipainei-
nen 

3. Vähäisiä ilma-
vuotoja raken-
teista ja raken-
nus on alipai-
neinen 

4. Merkittävät 
ilmavuodot ra-
kenteista tai 
merkittävä mik-
robivaurio sisä-
pinnoilla 

Epäpuhtauksien kulkeutuminen vaurioalueelta 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi-

nen 
mahdollinen todennäköinen 

erittäin toden-
näköinen 
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 Altistumisriski teollisille mineraalikuiduille 

Teollisten mineraalikuitujen osalta altistumisen arviointi perustuu näytetuloksiin ja kuitulähtei-
den merkittävyyteen. Kumpikin osa-alue on jaettu neljään portaaseen. Näytteenotossa huomi-
oidaan geeliteippi- ja pölynkoostumusnäytteet sekä sisäpinnoille laskeutuneesta pölystä että 
tuloilmakanavista. Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittyminen geeliteippinäyttein 
vastaa luokittelussa korkeinta porrasta. Kuitulähteiden määrän arvioinnissa huomioidaan ra-
kennuksen sisäpinnoilla ja ilmanvaihtojärjestelmässä todetut kuitulähteet sekä voimakkaat il-
mavuodot rakenteiden mineraalivillaeristeistä. 
 
Toimenpideraja ylittyi 8/15 näytteessä ja vain 3 näytteessä ei todettu lainkaan kuitua. Kuituläh-
teitä ovat tuloilmajärjestelmän vanhat päätelaitteet, vanhat akustiikkalevyt sekä mahdollisesti 
ulkovaipan ilmavuotojen mukana kulkeutuvat eristetilan kuidut. Tulosten perusteella arvioitiin 
tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen teollisten mineraalikuitujen osalta olevan 
erittäin todennäköistä koko rakennuksessa (Taulukko 6.2). 
 
 
Taulukko 6.2. Altistumisen todennäköisyyden arvion teollisille mineraalikuiduille. 
Teolliset mineraalikuidut, näytteet     
4. Toimenpiderajan ylittävät kuitupitoi-
suudet teippinäytteissä 

  erittäin 
todennäköinen 

 

3. IV-kanavanäytteissä runsaasti kui-
tuja, pinnoilla alle toimenpiderajan 

    

2. Yksittäisiä kuituja (alle 0,2/cm2 pin-
noilla, 10 - 30/cm2 kanavassa) teippi-
näytteissä tai pk-näytteessä 

    

1. Ei kuituja näytteissä (teippi/pölyn-
koostumus, laskeuma, iv-kanavat) 

    

Altistuminen todennäköistä.  
Toimenpideraja ylittyi 8/15 näytteessä ja 
vain 3 näytteessä ei todettu lainkaan kui-
tua. Kuitulähteitä ovat tuloilmajärjestel-
män vanhat päätelaitteet, vanhat akus-
tiikkalevyt sekä mahdollisesti ulkovaipan 
ilmavuotojen mukana kulkeutuvat eris-
tetilan kuidut. 

1 Ei kuituläh-
teitä sisäpin-
noilla tai ilman-
vaihdossa, ei 
merkittäviä il-
mavuotoja 

2. Vähäisiä kui-
tulähteitä sisä-
pinnoilla ja/tai 
IV:ssä. Vähäisiä 
ilmavuotoja ra-
kenteista (pai-
nesuhteet) 

3. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
joko ilmanvaih-
dossa tai sisä-
pinnoilla tai voi-
makkaat ilma-
vuodot 

4. Merkittäviä 
kuitulähteitä 
sekä sisäpin-
noilla että il-
manvaihdossa 

Havainnot kuitulähteistä 

altistumisen todennäköisyys: 
epätodennäköi-

nen 
mahdollinen todennäköinen 

erittäin toden-
näköinen 
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7 Johtopäätökset 
Pääskyvuoren (Keltasirkunpolun) päiväkodin vuonna 1978 valmistuneeseen rakennukseen on 
suunnitteilla korjauksia. Rakennuksessa on koettu sisäilmahaittaa ainakin ilmanvaihdon toimin-
nan ja tilojen tunkkaisuuteen liittyen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennetutkimuk-
sin olemassa olevat rakenteet ja niiden kunto sekä sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä. 
 
Tutkimusten perusteella koko rakennuksen sisäilman laadun kannalta merkittävimmät tekijät 
ovat ulkoseinien laaja-alaiset kosteus- ja mikrobivauriot sekä teolliset mineraalikuidut.  
 
Rakenteiltaan suunnitelmia vastaavista ulkoseinistä otetuista 29 materiaalinäytteestä joko mää-
rältään tai lajistoltaan poikkeavaa mikrobistoa havaittiin viidessätoista. Puurunkoiset, levytetyt 
ulkoseinärakenteet eivät ole täysin tiiviit, lämpökuvauksessa havaittiin kuitenkin vain yksittäi-
nen merkittävä ilmavuoto. Rakennus on jatkuvasti lievän alipaineinen, joten ilman kulkusuunta 
ilmavuotoreittien kautta on ulkoa sisälle. Erityisesti rakennuksen eteläpäädyssä havaittiin merk-
kiaine- ja lämpökameratutkimuksin merkittäviä ilmavuotoja myös ala- ja yläpohjasta. Ryhmä-
huoneen 120 sisäilmaan vaikuttaa myös todennäköisesti viereisen wc-tilan 119 putkivuodosta 
aiheutunut alapohjan kosteusvaurio. Lattian kastuminen on johtanut lattiapäällysteen kemialli-
seen vaurioitumiseen sekä mikrobivaurioon. Myös tilojen välisen seinän alaosassa todettiin pai-
kallinen mikrobivaurio.   
 
Rakennuksen eri osista 14 vuorokauden pölylaskeumasta otetuista 15 kuitunäytteestä Asumis-
terveysasetuksen toimenpideraja ylittyi kahdeksassa. Lisäksi yksittäisiä kuituja havaittiin nel-
jässä näytteessä. Tuloilmakoneissa ja -kanavissa ei havaittu kuitulähteitä ja myös kanavista otet-
tujen kuitunäytteiden pitoisuudet olivat matalat. Kuitulähteinä toimivat huoneiden iäkkäät 
akustiikkalevyt sekä käytävillä olevat alkuperäiset tuloilman päätelaitteet, joiden sisäpinnoilla 
havaittiin avoimia villapintoja. 
 
Alkuperäistä ilmanvaihtojärjestelmää on saneerattu 2010-luvun alussa uusimalla yhtä lukuun 
ottamatta rakennuksen ilmanvaihtokoneet. Uusitut koneet ovat hyväkuntoiset ja puhtaat, 
mutta ilmamäärämittausten perusteella henkilöperusteiset ilmamäärät (6 l/s henkilöä kohden) 
eivät täyty. Sisäilman olosuhdeseurannoissa hiilidioksidipitoisuudet nousivat tilojen käytön mu-
kana nopeasti lähelle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa, mutta eivät ylittäneet sitä. Use-
ammasta ilmanvaihtokoneesta havaittiin poikkeavan voimakasta ääntä, jonka alkuperää on saa-
dun tiedon mukaan pyritty selvittämään jo aiemmin. 
 
Keittiötä palveleva tuloilmakone T2 on muita vanhempi ja huonokuntoisempi. Koneen suodat-
timet eivät asennu tiiviisti ja sekä koneessa että tuloilmakanavistossa on runsaasti pinttynyttä 
likaa ja pölyä.  
 
Sisäilman olosuhteet (lämpötila ja suhteellinen kosteus) olivat seurantamittausten perusteella 
vuodenajalle tyypilliset ja suositusten mukaiset. Suuntaa antavissa hiukkas- ja VOC-mittauksissa 
ei havaittu poikkeavaa.   
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8 Toimenpidesuositukset 
Tässä kappaleessa esitetään yhteenvetona tutkimuksissa esiin nousseet toimenpidesuositukset. 
Esitetyt korjaukset edellyttävät erillistä korjaussuunnittelua. Korjausten onnistumisen arvioi-
miseksi on suositeltavaa laatia seuranta- ja laadunvarmistussuunnitelma jo korjaustöiden suun-
nitteluvaiheessa, jotta voidaan varmistua korjaussuunnitelman riittävästä laajuudesta ja kor-
jaustenaikaisesta laadunvarmennuksesta. Ennen korjausten aloittamista tulee tiloihin teettää 
kattava haitta-ainekartoitus. 
 
Koko korjaushanketta ja mm. hyväksi todettuja korjaustapoja sekä vaihtoehtoisten korjausta-
pojen etuja ja riskejä on koottu kattavasti Ympäristöministeriön korjausoppaaseen (13).   
 
Tehtyjen tutkimusten perusteella suosittelemme seuraavia toimenpiteitä: 
 
Välittömästi tehtävät toimenpiteet 

1. Toimenpiteet mikrobiepäpuhtauksille altistumisen pienentämiseksi tulee aloittaa välit-
tömästi: 

a. Rakennus on suositeltavaa ylipaineistaa, jotta rakenteissa olevat mikro-
biepäpuhtaudet eivät pääse sisäilmaan. Ilmamäärät on suositeltavaa mitoittaa 
käyttäjämäärien mukaan (6l/s/hlö) 

b. Korjausten käynnistymiseen asti tiloihin on suositeltavaa tuoda ilmanpuhdisti-
mia ja siivousta tehostaa. 

c. Korjaussuunnittelu ulkoseinien kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaamiseksi tu-
lee käynnistää. Korjaussuunnittelun lähtökohtana on suositeltavaa pitää vauri-
oituneiden materiaalien poistoa. Riittävän tiiveyden saavuttaminen levyraken-
teisissa seinissä ei välttämättä ole mahdollista tiivistyskorjauksin. Korjausten yh-
teydessä on suositeltavaa poistaa ulkoseinien todennäköisesti haitta-aineita si-
sältävät materiaalit (Luja-levy). 

d. WC-tilan 119 ja sen viereisten tilojen alapohjan kastumisen mahdollisesti ai-
heuttanut putkivuoto tulee paikallistaa. Kosteusvaurioituneet lattiapäällysteet 
tulee poistaa, rakenne kuivattaa ja lattiapäällysteet uusia. Samassa yhteydessä 
tulee korjata WC:n väliseinien kastuneet alaosat. 

e. Ilmavuodot alapohjasta viemärin tarkastuskaivon ja havaittujen ilmavuotoreit-
tien kautta tulee estää tiivistyskorjauksin 

2. Kuitulähteiden poisto 
a. Käytävien vanhojen tuloilman päätelaitteiden kuitulähteet tulee poistaa ja kor-

vata materiaaleilla, joista ei irtoa kuituja. Iäkkäät akustiikkalevyt tulee uusia. 
b. Ilmanpuhdistimilla ja siivouksen tehostamisella voidaan kuitualtistumista vä-

hentää väliaikaisesti 
c. Kuitusaneerauksen jälkeen tiloissa on suositeltavaa tehdä kuitusiivous, jossa 

käydään läpi rakennuksen kaikki sisäpinnat. 
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Myöhemmin tehtävät toimenpiteet 
3. Ilmavuodot yläpohjasta tulee estää tiivistyskorjauksin. Korjausten edellyttämien avaus-

ten yhteydessä yläpohjarakenteiden kunto tulee tarkistaa.  
4. Rakennuksen alkuperäiset, laajoilta alueilta alustastaan irronneet lattiapäällysteet on 

huonokuntoisina suositeltavaa uusia. 
5. Keittiön tuloilmakone on suositeltavaa uusia ja kanavat puhdistaa. Ilmanvaihtojärjestel-

män riittävyys tulee tarkistaa vastaamaan tilojen käyttötarkoitusta ja käyttäjämääriä. 
Syyt tuloilmakoneiden voimakkaalle äänelle tulee selvittää ja poistaa tai äänen kulkeu-
tumista käyttötiloihin estää muilla toimenpiteillä. 

6. Alapohjalaatan alle muodostuneen tilan kosteustekninen toimivuus tulee varmistaa 
esim. parantamalla tilan tuuletusta. Tilan alipaineistaminen estäisi myös maaperän epä-
puhtauksien kulkeutumisen sisälle alapohjan ilmavuotoreittien kautta. 

 
Korjauksissa tulee noudattaa Ratu 82-0383 (14) ja 1225-S (15) korttien ohjeita, joissa on esitetty 
turvallisia työmenetelmiä kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkamiseen ja pö-
lyntorjuntaan. 
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vesa.koskinen
Monikulmio

vesa.koskinen
Monikulmio

vesa.koskinen
Suorakulmio

vesa.koskinen
Suorakulmio

vesa.koskinen
Nosto
R6 VS, kipsilevyn paperi tummunut-kipsilevy (M1)-puurunko-kipsilevy

vesa.koskinen
Nosto
R1, AP -Linoleum (M2)-betoni 50-betoni 150-EPS-ilmatila

vesa.koskinen
Nosto
AP, linoleum (M3)

vesa.koskinen
Nosto
R5, VS -muovimatto, nosto seinälle-2xkipsilevy -min.villa 155, puurunko, alaohjauspuu pintalaatan alle-kipsilevyVanhan ja korjatun osan raja:-kivivilla (M4)-lasivilla (M5)

vesa.koskinen
Nosto
R3, US, alaosa, ulkoapäin -paneeli 18-ilmarako 18 -kivilevy (asbesti)-paperi-min.villa 150 (M6)-höyrynsulkumuovi-levy

vesa.koskinen
Nosto
M15 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M16 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M17 USikkunaväli

vesa.koskinen
Nosto
M18 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M19 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M20 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M23 USAO

vesa.koskinen
Nosto
K3

vesa.koskinen
Nosto
M22 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M21 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M24 USikkunan alle

vesa.koskinen
Nosto
M25 USAO

vesa.koskinen
Nosto
R4, US, sokkeli -betoni 130-EPS

vesa.koskinen
Nosto
M26 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M27 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M28 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M29 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M31 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M30 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M34 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M32 USAO

vesa.koskinen
Nosto
M33 USAO

vesa.koskinen
Nosto
R2, AP -Linoleum -betoni 200-EPS 100-ilmatila n. 100-sora

vesa.koskinen
Tekstiruutu
Liite 2, Pohjakuva: Rakenneavaukset, näytteet ja seurantamittaukset             IV-palvelualueet merkattu taustavärein



vesa.koskinen
Tekstiruutu
VARPUSET

vesa.koskinen
Tekstiruutu
LEIVOSET

vesa.koskinen
Tekstiruutu
VIHERPEIPOT

vesa.koskinen
Tekstiruutu
TALITINTIT

vesa.koskinen
Tekstiruutu
RASTAAT

vesa.koskinen
Tekstiruutu
VÄSTÄRÄKIT

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H102

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H103

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H104

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H101

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H105

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H106

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H107

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H108

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H109

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H110

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H112

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H111

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H113

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H116

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H118

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H012

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H121

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H123

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H120

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H119

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H122

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H124

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H127

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H133

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H139

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H131

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H125

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H126

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H128

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H129

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H143

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H134

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H135

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H138

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H144

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H145

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H146

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H149

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H153

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H160

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H162

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H164

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H169

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H170

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H174

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H150

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H151

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H152

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H158

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H156

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H161

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H166

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H165

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H167

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H171

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H177

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H180

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H181

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H168

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H176

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H172

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H175

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H178

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H163

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H159

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H132

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H140

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H141

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H142

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H136

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H137

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H147

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H148

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H154

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H155

vesa.koskinen
Tekstiruutu
H179

vesa.koskinen
Tekstiruutu

vesa.koskinen
Tekstiruutu
                         Lämpökuva nro                   Merkkiaineen lasku                  Ilmavuoto

suvi.kajanen
Nosto
1

suvi.kajanen
Nosto
1

suvi.kajanen
Nosto
3

suvi.kajanen
Nosto
2

suvi.kajanen
Nosto
4

suvi.kajanen
Nosto
5

suvi.kajanen
Nosto
6

suvi.kajanen
Nosto
7

suvi.kajanen
Nosto
9

suvi.kajanen
Nosto
10

suvi.kajanen
Nosto
11

suvi.kajanen
Nosto
12

suvi.kajanen
Nosto
8

vesa.koskinen
Tekstiruutu
Liite 3, Pohjakuva: lämpökuvaus ja merkkiainetutkimukset

vesa.koskinen
Viiva    

vesa.koskinen
Viiva    

vesa.koskinen
Monikulmio

vesa.koskinen
Monikulmio

vesa.koskinen
Monikulmio

vesa.koskinen
Monikulmio

vesa.koskinen
Monikulmio

vesa.koskinen
Viiva    

vesa.koskinen
Viiva    
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 7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421
Pohja: Pessi, 26.1.2021, Tark.:Mäkiranta, Ilmanen; Päivitys: 8.4.2021, Pessi

TESTAUSSELOSTE: materiaalinäyte, suoraviljely (Valvira, 2016)
Tilaaja: Sirate Group Oy

Kutterintie 5, 20900 Turku
Laskutus: sama, viite: 7010 Pääskyvuoren päiväkoti
Toimitusosoite: vesa.koskinen@sirategroup.fi

Selosteen sisältö: rakennusmateriaalinäytteen suoraviljely (Valvira) 34 kpl, suoramikroskopointi 1 kpl
Tiedot näytteenotosta:
Kohde: 7010 Pääskyvuoren päiväkoti
Näytteenottaja: Ville Norri, Suvi Kajanen ja Vesa Koskinen
Näytteenottopvm 21-22.4.2021, näytteet saapuneet 22.4.2021

Näytteet: Kuvaus (materiaali) Lab. tunniste
M1. H120 VS, KVE (kipsilevy) BP890, BP924

M2. H120 AP, URT (lino) BP891

M3. H120, AP, KVM (lino) BP892

M4. H150, VS (mineraalivilla) BP893

M5. H150, VS (mineraalivilla) BP894

M6. H181, US (mineraalivilla) BP895

M7. H180, US (mineraalivilla) BP896

M8. H179, US (mineraalivilla) BP897

M9. H169, US (mineraalivilla) BP898

M10. H164, US (mineraalivilla) BP899

M11. H160, US (mineraalivilla) BP900

M12. H149, US (mineraalivilla) BP901

M13. H149, US (mineraalivilla) BP902

M14. H143, US (mineraalivilla) BP903

M15. H140, US (mineraalivilla) BP904

M16. H139, US (mineraalivilla) BP905

M17. H127, US (mineraalivilla) BP906

M18. H127, US (mineraalivilla) BP907

M19. H108, US (mineraalivilla) BP908

M20. H108, US (mineraalivilla) BP909

M21. H101, US (mineraalivilla) BP910

M22. H101, US (mineraalivilla) BP911

M23. H101, US (mineraalivilla) BP912

M24. H120, US (mineraalivilla) BP913

M25. H120, US (mineraalivilla) BP914

M26. H152, US (mineraalivilla) BP915

M27. H161, US (mineraalivilla) BP916

M28. H167, US (mineraalivilla) BP917
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M29. H171, US (mineraalivilla) BP918

M30. H177, US (mineraalivilla) BP919

M31. H103, US (mineraalivilla) BP920

M32. H107, US (mineraalivilla) BP921

M33. H121, US (mineraalivilla) BP922

M34. H123, US (mineraalivilla) BP923

Analyysi:
Menetelmä:

Viljelypvm: 23.4.2021 / Kirsi Mäkiranta
Analysoijat: 

Lisäanalyysi:

x Preparointi: 23.4.2021 / Kirsi Mäkiranta
x Analysointi: 23.4.2021 / Kirsi Mäkiranta

Isabelle Aaltonen, Satu Saaranen, Marika Viljanen

Lisäanalyysit:
Näytteistä, joiden kasvua ei voitu varmasti selvittää viljelymenetelmällä, tehtiin suoramikroskopointi, mikäli se oli
näytemateriaalin / näytemäärän puolesta mielekästä.

Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljely: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinomykeetit), 
semikvantitatiivinen määritys ja mikrosienilajiston tunnistus. 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira Ohje 8/2016; Pessi ja Jalkanen, 2018. Laboratorio-opas, 
Mikrobiologisten asumisterveystutkimuksien näytteenotto ja analyysimenetelmät)

Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta. Mikrobien viljelyyn perustuvana menetelmä selvittää vain 
käytetyillä kasvualustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Analyysi sisältää viljelyyn perustuvan suku/lajitason 
tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion. Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *.
Menetelmän kuvaus sekä tulkinnan perusteet ovat liitteessä. Menetelmä on akkreditoinnin piirissä ja Ruoka-
viraston hyväksymä.

Homekasvuston toteaminen. Suora mikroskopointi (natiivitarkastelu): ISO 16000-21:2013 ja
laboratorion sisäinen menetelmä. 
Sienirihmaston ja itiöiden havainnointi; rajoitettu tunnistus (enimmillään sukutason tunnistus). 
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:

x BP890
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++++
         Aktinomykeetit * ++ 20 kpl

         Muut bakteerit ++++
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus usti l.r. * +++

Mucor + ylikasvu
Penicillium +
Stachybotrys * +

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus usti l.r. * +++

Mucor + ylikasvu
Penicillium +
Stachybotrys * +

Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus usti l.r. * +++

Penicillium ++
Aspergillus ochraceus l.r. * +
Mucor + ylikasvu
Stachybotrys * +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtaiset huomiot

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP924

Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.  Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon viittaavaa 
sienilajistoa. Lisäksi havaittiin kohtalaisia määriä kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa ja toimenpideraja ylittyy. 

Visuaalinen tarkastelu: Näytekappaleen pinnalla oli silmämääräisesti tummaa, sienikasvustotyyppistä 
rakennetta.
Preparointi: Näyte preparoitiin muutosalueelta.

Näytemateriaalissa oli tummapilkkuisuutta ja näkyvää sienikasvustoa. 

Lajistosta on erityisesti huomioitava Stachybotrys-suvun esiintyminen. 
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky joten käytetty 
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.

Näytteessä havaittu erittäin runsas muiden bakteerien kasvu saattaa heikentää aktinomykeettien kasvua ja/tai 
havaittavuutta. 
Ylikasvu sienialustalla; merkitty nopeakasvuinen sieni on saattanut peittää alleen samalla kasvualustalla 
kasvaneita muita pesäkkeitä. 

BP890, BP924

Varmistava suoramikroskopointi (natiivitarkastelu) samasta näytteestä

M1.   H120 VS, KVE (kipsilevy)
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BP890, BP924

Suoramikroskopoinnin perusteella näytteessä on sienikasvusto ja toimenpideraja ylittyy.

Mikroskopointi: Näytteessä havaittiin erittäin runsaita määriä sienirihmastoa sekä erittäin runsaasti sieni-
itiöitä (Stachybotrys, Chaetomium ja Scopulariopsis). Näytteessä on Stachybotrys-, Scopulariopsis- ja 
Chaetomium- kasvusto.
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x BP891
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Scopulariopsis s.r. * + 1 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  –
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Scopulariopsis s.r. * + 1 kpl

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP891

M2.   H120 AP, URT (lino)

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 
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x BP892
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 3 kpl

         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolores l.r. * (A. sydowii-tyyppi) + 1 kpl

Chaetomium s.r. * + 6 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Chaetomium s.r. * + 5 kpl

Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolores l.r. * (A. sydowii-tyyppi) + 1 kpl

         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP892

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), mutta lajistossa 
havaitut useat eri kosteusvaurioindikaattorit viittaavat mikrobikasvustoon. 
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava 
suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on 
epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.

M3.   H120, AP, KVM (lino)
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x BP893
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Scopulariopsis s.r. * + 1 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Beauveria +

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP893

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M4.   H150, VS (mineraalivilla)
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x BP894
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolores l.r. * + 1 kpl

Chaetomium s.r. * + 1 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  –
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus versicolores l.r. * + 1 kpl

Penicillium +
Scopulariopsis s.r. * + 1 kpl

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP894

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Usean indikaattorin esiintyminen 
yksittäisinä pesäkkeinä saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan 
kuivuneeseen vaurioon.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M5.   H150, VS (mineraalivilla)
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x BP895
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  –
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  –
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 1 kpl

Cladosporium +
Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP895

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M6.   H181, US (mineraalivilla)
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7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP896
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  –
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 5 kpl

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP896

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M7.   H180, US (mineraalivilla)



11/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP897
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 15 kpl

Cladosporium +
Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP897

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M8.   H179, US (mineraalivilla)



12/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP898
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl

         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
         Hiivasienet Sporobolomyces * + 1 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  ++
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 4 kpl

Cladosporium +
Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP898

Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Usean indikaattorin esiintyminen 
yksittäisinä pesäkkeinä saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan 
kuivuneeseen vaurioon.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M9.   H169, US (mineraalivilla)



13/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP899
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Aureobasidium +

Cladosporium +
         Hiivasienet Sporobolomyces * + 5 kpl

muu hiiva +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
         Hiivasienet Sporobolomyces * + 4 kpl

muu hiiva +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 3 kpl

Aureobasidium +
Cladosporium +
Penicillium +

         Hiivasienet muu hiiva +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP899

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), mutta lajistossa 
havaitut useat eri kosteusvaurioindikaattorit viittaavat mikrobikasvustoon. 

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava 
suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on 
epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.

M10.   H164, US (mineraalivilla)



14/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP900
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 6 kpl

Cladosporium +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP900

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M11.   H160, US (mineraalivilla)



15/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP901
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aureobasidium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Cladosporium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP901

Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
tavattu selkeästi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M12.   H149, US (mineraalivilla)



16/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP902
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 9 kpl

         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aureobasidium +
Coelomycetes s.r. * + 2 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +++
         Homesienet Penicillium +++

Cladosporium ++
Aspergillus restricti l.r. * +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP902

Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.  Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon viittaavaa 
sienilajistoa. Lisäksi havaittiin pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa ja toimenpideraja ylittyy. 

M13.   H149, US (mineraalivilla)



17/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP903
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl

         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  –
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus sp. +

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 3 kpl

Cladosporium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP903

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M14.   H143, US (mineraalivilla)



18/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP904
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Aspergillus restricti l.r. * + 3 kpl
Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP904

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M15.   H140, US (mineraalivilla)



19/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP905
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * + 4 kpl

         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aspergillus usti l.r. * + 1 kpl
Stachybotrys * + 1 kpl

         Hiivasienet muu hiiva +
Sporobolomyces * + 4 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  ++
         Homesienet Cladosporium ++

Penicillium ++
Aspergillus restricti l.r. * + 3 kpl
Aspergillus versicolores l.r. * + 1 kpl

         Hiivasienet muu hiiva +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtaiset huomiot

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP905

Lajistosta on erityisesti huomioitava Stachybotrys-suvun esiintyminen. 
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky joten käytetty 
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.

Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), mutta lajistossa 
havaitut useat eri kosteusvaurioindikaattorit viittaavat mikrobikasvustoon. 

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava 
suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on 
epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.

M16.   H139, US (mineraalivilla)



20/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP906
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
         Hiivasienet muu hiiva +

Sporobolomyces * + 1 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Paecilomyces variotii * + 1 kpl

Penicillium +
         Hiivasienet Sporobolomyces * + 1 kpl

Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 2 kpl

Penicillium +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP906

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Usean indikaattorin esiintyminen 
yksittäisinä pesäkkeinä saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan 
kuivuneeseen vaurioon.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M17.   H127, US (mineraalivilla)



21/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP907
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * ++ 34 kpl

         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aspergillus usti l.r. * + 1 kpl
Aureobasidium +

         Hiivasienet Sporobolomyces * + 2 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Aspergillus restricti l.r. * + 2 kpl
Cladosporium +

         Hiivasienet muu hiiva +
*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP907

Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), mutta 
kohtalaisina määrinä havaitut kosteusvauriota indikoivat aktinomykeetit viittaavat mikrobikasvustoon.  
Lisäksi havaittiin pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava 
suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on 
epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.

M18.   H127, US (mineraalivilla)



22/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP908
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Sporobolomyces * + 1 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Aureobasidium +

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 8 kpl

Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP908

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M19.   H108, US (mineraalivilla)



23/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP909
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 1 kpl

Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP909

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M20.   H108, US (mineraalivilla)



24/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP910
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 9 kpl

Cladosporium +
Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP910

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M21.   H101, US (mineraalivilla)



25/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP911
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl

         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * ++

Penicillium +
Cladosporium +

         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP911

Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.  Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon viittaavaa 
sienilajistoa. Lisäksi havaittiin pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.

Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa ja toimenpideraja ylittyy. 

M22.   H101, US (mineraalivilla)



26/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP912
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  –
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 6 kpl

Penicillium +
Cladosporium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP912

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M23.   H101, US (mineraalivilla)



27/43 (sis. liite, 3 s.)

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
7010Pääskyvuoren päiväkoti_VALMAT_Sirate_21-220421

x BP913
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  ++
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * ++ 27 kpl

Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP913

Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), mutta 
kohtalaisina määrinä havaitut kosteusvaurioindikaattorisienet viittaavat mikrobikasvustoon. 

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava 
suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on 
epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.

M24.   H120, US (mineraalivilla)
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x BP914
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 9 kpl

Penicillium +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP914

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M25.   H120, US (mineraalivilla)
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x BP915
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Cladosporium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Cladosporium +
Exophiala s.r. * + 1 kpl

Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  ++
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * ++ 26 kpl

Cladosporium +
Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtaiset huomiot

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP915

Näytemateriaali oli tummentunutta.

Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), mutta 
kohtalaisina määrinä havaitut kosteusvaurioindikaattorisienet viittaavat mikrobikasvustoon. 

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava 
suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on 
epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.

M26.   H152, US (mineraalivilla)
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x BP916
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 1 kpl

         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 5 kpl

Cladosporium +
Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtaiset huomiot

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP916

Näytemateriaali oli tummentunutta.

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M27.   H161, US (mineraalivilla)
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x BP917
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * + 5 kpl

         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  ++
         Homesienet Penicillium ++

Thysanophora +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  ++
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 5 kpl

Cladosporium +
Penicillium +

         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtaiset huomiot

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP917

Näytemateriaali oli tummentunutta.

Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), mutta lajistossa 
havaitut useat eri kosteusvaurioindikaattorit viittaavat mikrobikasvustoon. 

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava 
suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on 
epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.

M28.   H167, US (mineraalivilla)
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x BP918
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus ochraceus l.r. * + 1 kpl

Chaetomium s.r. * + 4 kpl
Cladosporium +
Penicillium +

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  ++
         Homesienet Cladosporium ++

Aureobasidium +
Penicillium +

Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +++
         Homesienet Cladosporium +++

Penicillium +
*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtaiset huomiot

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP918

Näytemateriaali oli tummentunutta.

Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.  Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon viittaavaa 
sienilajistoa.
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa ja toimenpideraja ylittyy. 

M29.   H171, US (mineraalivilla)
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x BP919
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Exophiala s.r. * + 1 kpl

Penicillium +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 17 kpl

Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP919

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M30.   H177, US (mineraalivilla)
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x BP920
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  –
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit –
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Aureobasidium +

Cladosporium +
Penicillium +
Sporobolomyces * + 7 kpl

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +

Sporobolomyces * + 2 kpl

Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +++

         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * +++
Cladosporium ++
Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP920

Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.  Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon viittaavaa 
sienilajistoa.
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa ja toimenpideraja ylittyy. 

M31.   H103, US (mineraalivilla)
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x BP921
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Coelomycetes s.r. * + 1 kpl

Exophiala s.r. * + 1 kpl
Geomyces s.r. * + 1 kpl
Penicillium +

Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Aureobasidium +

Penicillium +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Cladosporium +

Penicillium +
*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP921

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Usean indikaattorin esiintyminen 
yksittäisinä pesäkkeinä saattaa viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä tai vanhaan 
kuivuneeseen vaurioon.

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M32.   H107, US (mineraalivilla)
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x BP922
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  +
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit +
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  –
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  +
         Homesienet Penicillium +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * + 7 kpl

Penicillium +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP922

Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja (sieniä tai aktinomykeettejä), eikä lajistossa 
havaittu merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa. Toimenpideraja ei ylity. 

M33.   H121, US (mineraalivilla)
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x BP923
Alusta lajisto määrä pmy_huom yht huom1 huom

Bakteerit, THG-alusta Yht.  ++
         Aktinomykeetit * –
         Muut bakteerit ++
Sienet, mesofiiliset (M2-alusta) Yht.  +
         Homesienet Coelomycetes s.r. * + 1 kpl

Mucor  + ylikasvu
Penicillium +

         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, mesofiiliset (Hagem) Yht.  ++
         Homesienet Exophiala s.r. * + 3 kpl

Penicillium +
         Itiöimättömät ryhmät steriili rihma +
Sienet, kserofiiliset (DG-18) Yht.  +++
         Homesienet Aspergillus restricti l.r. * +++

Cladosporium +
Penicillium +

         Hiivasienet  +

*  Kosteusvauriota indikoiva ryhmä

Näytekohtaiset huomiot

Näytekohtainen tulkinta viljelystä

BP923

Ylikasvu sienialustalla; merkitty nopeakasvuinen sieni on saattanut peittää alleen samalla kasvualustalla 
kasvaneita muita pesäkkeitä. 

Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.  Näytteessä havaittiin kosteusvaurioon viittaavaa 
sienilajistoa.
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa ja toimenpideraja ylittyy. 

M34.   H123, US (mineraalivilla)
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Lausunto

M10. /BP899

M11. /BP900

M12. /BP901

M13. /BP902

M14. /BP903

M15. /BP904

M16. /BP905

M17. /BP906

M18. /BP907

M19. /BP908

Viljelyn tulos viittaa mikrobikasvustoon.
Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista 
ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.
Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
Käytetyllä viljelymenetelmällä havaittiin mikrobikasvusto.  
Toimenpideraja ylittyy.
Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.

Viljelyn tulos viittaa mikrobikasvustoon.
Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista 
ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.
Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
Viljelyn tulos viittaa mikrobikasvustoon.
Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista 
ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.
Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.

M7. /BP896 Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.

M8. /BP897 Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.

M9. /BP898 Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.

Yhteenveto tuloksista

 Näyte /Lab.tunniste
M1. /BP890, BP924

M2. /BP891

M3. /BP892

 Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin
Käytetyllä viljelymenetelmällä havaittiin mikrobikasvusto. 
Suoramikroskopoinnin perusteella näytteessä esiintyy sienikasvustoa. 
Toimenpideraja ylittyy.
Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
Viljelyn tulos viittaa mikrobikasvustoon.
Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista 
ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.

M4. /BP893 Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.

M5. /BP894 Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.

M6. /BP895 Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.

Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
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M20. /BP909

M21. /BP910

M22. /BP911

M23. /BP912

M24. /BP913

M25. /BP914

M26. /BP915

M27. /BP916

M28. /BP917

M29. /BP918

M30. /BP919

M31. /BP920

M32. /BP921

M33. /BP922

M34. /BP923

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys 

Käytetyllä viljelymenetelmällä havaittiin mikrobikasvusto.  
Toimenpideraja ylittyy.

Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
Viljelyn tulos viittaa mikrobikasvustoon.
Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista 
ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.
Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
Viljelyn tulos viittaa mikrobikasvustoon.
Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista 
ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.

Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
Käytetyllä viljelymenetelmällä havaittiin mikrobikasvusto.  
Toimenpideraja ylittyy.

Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai 
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. 
Toimenpideraja ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle 
mikrobikasvulle. (STM:n asetus 545/2015) 

Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen 
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta 
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai 
sen osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen 
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)

Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.

Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
Käytetyllä viljelymenetelmällä havaittiin mikrobikasvusto.  
Toimenpideraja ylittyy.

Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
Viljelyn tulos viittaa mikrobikasvustoon.
Toimenpiderajan ylittymistä on harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista 
ja muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, mikäli on epäiltävissä, että löydös selittyy muutoin.
Käytetyllä viljelymenetelmällä havaittiin mikrobikasvusto.  
Toimenpideraja ylittyy.

Käytetyllä viljelymenetelmällä ei havaittu mikrobikasvustoa.  
Toimenpideraja ei ylity.
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Turun yliopisto, Aerobiologian laboratorio 10.5.2021

Raisa Ilmanen
FL, laboratoriopäällikkö FM, projektitutkija

Suoramikroskopointimenetelmä selvittää elinkyvyttömän sienirihmaston tai sieni-itiöiden esiintymisen, mutta 
vain preparoidun osanäytteen osalta. Edustava osanäyte onnistuu parhaiten kovilta materiaaleilta. 
Aktinomykeettien esiintymistä ei havaita tässä tarkastelussa.

Näytekokonaisuudessa on toimenpiderajan ylittävä näyte / näytteitä. Analyysillä vahvistettua, normaalista
poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan pitää toimenpiderajan ylittymisenä
ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valviran ohje 8/2016). 

Rajaus: 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee 
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville 
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat 
ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai 
maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää 
esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.
Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa 
puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016).

Testausselosteeseen liittyvät laboratorion kirjaamat poikkeamat tai huomiot on esitetty etusivulla. Mahdolliset 
näytekohtaiset huomiot tai poikkeamat on esitetty näytekohtaisten tulosten yhteydessä.

Huomioitavaa

Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava 
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa. 

Menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. 
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RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEEN SUORAVILJELY (Valvira, 2016): ANALYYSIMENETELMÄ JA 
TULKINTAPERIAATTEET

Akkreditoitu menetelmä: Asumisterveys, mikrobiologia. 
Rakenteen mikrobikasvua selvittävä menetelmä. 

Testattava materiaali: Rakennusmateriaali  
Testityyppi, mittausalue: Mikrobit (homeet, hiivat, 
bakteerit ja aktinomykeetit), semikvantitatiivinen 
määritys ja mikrosienilajiston tunnistus.
Testausmenetelmä: Suoraviljely. 
- Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira 
Ohje 8/2016, päivitys 2020.
- Pessi ja Jalkanen, 2018. Laboratorio-opas, Mikrobiolo-
gisten asumisterveystutkimuksien näytteenotto- ja 
analyysimenetelmät.

Analysointi ja tulosten tulkinta perustuvat Asumis-
terveysasetuksen soveltamisohjeeseen (Valvira, 2016) ja 
sitä tukevaan Laboratorio-oppaaseen (Pessi ja Jalkanen, 
2018).  Menetelmä on laboratorion akkreditoidussa 
pätevyysalueessa. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin 
piiriin. Menetelmä on Ruokaviraston hyväksyttyjen 
menetelmien rekisterissä. 

Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat

Taulukko 2. 

Käyttötarkoitus ja merkitys terveyshaitan 
selvittämisessä 
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan 
toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta 
kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja 
tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua 
rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai 
lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole 
kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka 
mikrobikasvua muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa 
oleva voi sille altistua. 
Toimenpideraja on terveydensuojeluvalvonnan kynnysarvo 
sille, milloin on ryhdyttävä toimenpiteisiin terveyshaitan 
selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai 
rajoittamiseksi. Terveyshaittaa arvioitaessa ja siihen liittyvää 
toimenpiderajaa sovellettaessa on huomioitava altistumisen 
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä 
altistumiselta sekä muut vastaavat tekijät. 

Näytteenotto ja analyysi: 
Näytteenotto: Ks. Pessi ja Jalkanen, 2018 
Viljely: Osanäyte rakennusmateriaalista viljellään suoraan 
kasvualustoille, kullekin kasvualustatyypille kahtena 
rinnakkaisena toistona. Viljely tehdään 5 vrk sisällä näytteen-
otosta. Kasvatuslämpötila: 25±3 °C. Kasvatusajat: 
pesäkelaskenta 7±1 vrk, sienimääritys 7–14 vrk, 
aktinomykeettilaskenta 14±1 vrk. Kasvualustat: Taulukko 1. 

Analysointi: Materiaalin mikrobimäärä määritetään 
kasvattamalla mikrobit, jolloin vain käytetyillä kasvualustoilla 
kasvavat, elinkykyiset mikrobit ovat laskettavissa. Menetelmä 
on semikvantitatiivinen eli tulos ilmoitetaan 
runsaussuhdeasteikolla (ks. Taulukko 2.). Sienilajisto 
tunnistetaan viljelmästä mikroskopoimalla. Bakteereista 
tyypitetään ryhmänä aktinomykeetit. Jos näyte on 
tulkittavissa vaurioituneeksi ennen määräaikaa, voidaan 
näyte tarvittaessa raportoida alustavasti. 

Epävarmuutta lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa 
tulkinnassa. Ylikasvutilanteessa jonkun mikrobin kasvu-
nopeus käytetyllä kasvualustalla on muita huomattavasti 
nopeampi, jolloin kyseinen mikrobi voi peittää alleen muita 
pesäkkeitä. Ylikasvu heikentää pesäkemääräarvion tarkkuut-
ta. Ylikasvu ei tarkoita ko. mikrobin vallitsevuutta. 

Tulosten esittäminen: Tulokset ilmoitetaan suhteellisella 
asteikolla (Taulukko 2.). Kosteusvauriota indikoivat mikrobit 
(Taulukko 3.) on merkitty *. Mikäli sienien tai aktinomykeet-
tien määrät alittavat runsaan rajan (<50 pesäkettä / malja), 
raportoidaan kosteusvaurioindikaattorien pesäkemäärät. 
Muiden bakteerien kuin aktinomykeettien määriä ei käytetä 
tulkinnassa, mutta niiden pesäkemäärät ilmoitetaan vastaa-
valla asteikolla. 

  Pesäkemäärä/malja (tulkinta) 
-  0 kpl (ei mikrobeja) 
+  1–19 kpl (niukasti mikrobeja)  
++  20–49 kpl (kohtalaisesti mikrobeja) 
+++  50–199 kpl (runsaasti mikrobeja) 
++++  ≥ 200 kpl (erittäin runsaasti mikrobeja) 
 

 Kasvualusta ja sillä kasvavat mikrobit 
THG Tryptoni-hiivauute-glukoosialusta; 

aktinomykeetit ja muut bakteerit 
M2 2 % mallasuutealusta; mesofiiliset sienet 
Hagem Hagem-alusta; mesofiiliset sienet 
DG18 Dikloraani-glyseroli-18-alusta; kserofiiliset, 

muita sieniä kuivemmassa kasvavat sienet; 
vesiaktiivisuusvaatimus aw = 60 – 80)   
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analyysimenetelmät. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan 
kustannus Oy, Pori. 2018. 76 ss.

Suoramikroskopointi lisäanalyysinä:  
Viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa osoittamaton ra-
kennusmateriaalinäyte voi olla vaurioitumaton, mutta kas-
vusto voi olla myös kuivunut tai ko. sieni ei kasva käytetyillä 
alustoilla. Tällainen kasvusto voidaan mahdollisesti havaita 
suoramikroskopoimalla. Laboratorio tekee analyysin erilli-
sestä tilauksesta (tutkimuspyyntö). 
Suoramikroskopointi onnistuu luotettavasti vain kovilta 
materiaaleilta, kuten puu. Materiaalin mahdolliselta väri- 
muutosalueelta tai satunnaisesti valituista kohdista tehdyiltä 
valomikroskooppipreparaateilta havainnoidaan sienirihmas-
to ja -itiöt. Kattava tai laikuittainen rihmasto näytepinnassa 
osoittaa sienikasvustoa. Mikroskoopilla varmennettu sieni-
rihmasto useassa kohden näytettä viittaa sienikasvustoon 
näytteessä. Menetelmällä ei havaita aktinomykeetti-
kasvustoja. 

Tulkinnan perusteet 
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän ja rakennusmate-
riaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun sienien 
tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat runsaat (+++./ 
++++). Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon, kun sieniä 
tai aktinomykeettejä on kohtalaisesti tai niukasti (++/+), 
mutta lajistossa on useita kosteusvaurio-indikaattoreita 
(muuten kuin yksittäisinä pesäkkeinä). Toimenpiderajan 
ylittymistä on tällöin harkittava suhteessa tietoon 
näytteenottokohdan sijainnista ja muihin taustatietoihin. 
Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että niukat tai kohtalaiset 
mikrobimäärät selittyvät muutoin. Suoramikroskopoinnilla 
voidaan vahvistaa tulkintaa. 
Usean indikaattorin esiintyminen pieninä määrinä saattaa 
viitata itiöiden kerääntymiseen näytemateriaaliin ajan myötä 
tai vanhaan kuivuneeseen vaurioon. 
Semikvantitatiiviselle tulokselle ei voida antaa laskennallista 
mittausepävarmuusarviota. Epävarmuutta tulokseen labora-
toriossa aiheuttavat näytteen käsittely ja osanäytteen viljely 
maljoille sekä pesäkelaskennan epävarmuus (pesäke-
laskennan epävarmuus, n. 6–10 %). Näytekohtaisessa tulos-
ten tulkinnassa otetaan huomioon tuloksen muut luotetta-
vuuteen vaikuttavat tekijät. 

Kosteusvauriota indikoiva lajisto  
Kosteusvaurioon viittaavina on esitetty Valviran soveltamis-
ohjeen (2016) mukaisesti kosteusvauriolle tyypilliset 
mikrobiryhmät (Taulukko 3.). Tuloksissa kosteusvaurioon 
viittaava lajisto on yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen 
perässä *-merkillä. Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu 
lisäksi mainita muu poikkeava lajisto. Ohjeen kosteus-
vauriota indikoivan lajiston taulukkoon tehtiin 19.2.2020 
päivityksessä sieninimistön muutoksista johtuvia tar-
kennuksia. Nimistöselkiytyksellä on pyritty välttämään virhe-
tulkintoja esimerkiksi verrattaessa DNA-pohjaisiin tai kemial-
lisiin tunnistusmenetelmiin  

kennuksia. Nimistöselkiytyksellä on pyritty välttämään virhe-
tulkintoja esimerkiksi verrattaessa DNA-pohjaisiin tai kemial-
lisiin tunnistusmenetelmiin. 

Rajaukset 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukai-set 
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työ-
paikkakäytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista 
tuotantoon tai toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka 
vaikutusta ei voida sulkea pois tulosten tulkinnasta. 
Eristemateriaaleissa todettua mikrobikasvua pidetään 
asetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaisena toimen-
piderajan ylityksenä vain, jos rakenteesta on varmistettu 
ilmayhteys sisätiloihin. Maaperän tai ulkoilman kanssa 
suorassa kosketuksessa oleviin eristemateriaaleihin (ala-
pohjarakenteet ja lämmöneristeet), voi kertyä maaperästä 
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä muodostamatta varsi-
naista kasvustoa. Rakenteiden sisällä olevissa lämmön-
eristeissä havaittu mikrobikasvu liittyy kuitenkin yleensä 
todellisiin kosteusvaurioihin. Pesuhuoneen ja muiden 
kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä 
mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa puhdistamalla 
pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöinkään ei ole kyse 
toimenpiderajan ylittymisestä. (Valvira, 2016) 

Mikrobikasvun merkitys rakennuksessa 
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeu-
tua sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana 
mikrobeja (esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden 
hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oles-
kelevat voivat altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, 
se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun 
rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Kosteus-
vaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt 
poistettava.   
Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia. 
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde 
eli mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveys-
haittaa. Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukai-
sesti aina toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen ar-
viointia. Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa 
kokonaisuus huomioiden. Terveyshaitan arvioinnissa 
huomioidaan mikrobikasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys 
sisäilmaan ja painesuhteet, jotka kaikki vaikuttavat 
altistumisen todennäköisyyteen ja määrään. 
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Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun 
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi)

Valvira, 2016. Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Osa IV, 
Valvira Ohje 8/2016 Dnro 2731/06.10.01/2016 (päivitetty 
19.2.2020)

Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveys-
asetuksen soveltamisohje 2016; päivitetty 19.2.2020). Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on yksilöity ryhmän,
suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä. Suku- / lajiryhmätarkkuus noudattelee mikroskooppisesti toteutettavissa olevaa
tunnistustarkkuutta viljelyistä pesäkkeistä. Taulukossa on esitetty myös aiemmin käytetty nimitys
kosteusvaurioindikoiviksi todetuista suvuista sekä esimerkkejä ryhmiin sisällytetyistä lajeista tai suvuista. 
Lyhenteet:  sr. = sukuryhmä, lr. = lajiryhmä.

 Selosteessa käytetty nimitys Aiemmin käytetty nimitys; ryhmään kuuluvia sukuja tai lajeja  

 aktinomykeetit  aktinomykeetit; mm. suvut Streptomyces, Nocardia, Pseudonocardia, Nocardiopsis  
 Acremonium sr.  Acremonium; mm. Sarocladium, Gliocladium, Acremonium; aiemmat Acremonium -

lajit  
 Alternaria, Ulocladium lr. Ulocladium; Alternaria sektiot Ulocladioides, Ulocladium, Pseudoulocladium = 

aiempi Ulocladium-suku  
 Aspergillus fumigatus lr. Aspergillus fumigatus; A. fumigatus ja lähilajit  

 Aspergillus ochraceus lr. Aspergillus ochraceus; mm. A. ochraceus, A. westerdijkiae ja lähilajit  
 Aspergillus restricti lr. Aspergillus penicillioides / Aspergillus restrictus; Aspergillus sektio restricti mm. A. 

penicillioides, A. restrictus ja lähilajit  
 Aspergillus versicolores lr. Aspergillus sydowii, Aspergillus versicolor; mm. A. jensenii, A. puulaauensis, A. 

sydowii, A. versicolor ja lähilajit  
 Aspergillus terreus lr. Aspergillus terreus; A. terreus ja lähilajit  
 Aspergillus usti lr. Aspergillus ustus; A. sektio usti mm. lajit A. ustus, A. puniceus  
 Aspergillus, Eurotium lr. Eurotium; Aspergillus sektio Aspergillus, aiempi Eurotium -suku  
 Engyodontium sr.  Engyodontium; suvut Engyodontium ja Parengyodontium  
 Chaetomium sr. Chaetomium; Chaetomium -tyyppiset homeet; suvut Chaetomiaceae; mm. 

Chaetomium, Botryotrichum, Humicola  
 Exophiala sr. Exophiala; Exophiala-tyyppiset homeet; mm. suvut Exophiala, Phaeococcomyces, 

Rhinocladiella, Ramichloridium  
 Fusarium sr. Fusarium; Fusarium ja Neocosmospora –suvut 
 Geomyces sr. Geomyces; Pseudogymnoascus-suku, ja suvuton muoto Geomyces  
 Oidiodendron Oidiodendron –suku 
 Paecilomyces  

Purpureocillium  
Paecilomyces; Paecilomyces -suku ja suvusta erotettu Purpureocillium –suku 

 Phialophora sr. Phialophora sensu lato; mm. suvut Phialophora, Cadophora, Coniochaeta  
 Scopulariopsis sr. Scopulariopsis; suvut Scopulariopsis, Microascus  
 Sporobolomyces  Sporobolomyces -suku 
 Coelomycetes sr. Sphaeropsidales; mm. Didymella, Phoma  
 Stachybotrys, Memnoniella  Stachybotrys -suku; nyt Stachybotrys ja Memnoniella -suvut 
 Trichoderma Trichoderma –suku 
 Tritirachium. Tritirachium –suku 
 Wallemia  Wallemia –suku 

 

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=545%2F2015
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=545%2F2015
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=545%2F2015
http://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1
http://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1
http://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1
http://www.valvira.fi/-/asumisterveysasetuksen-soveltamisoh-1
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TESTAUSSELOSTE: Teolliset mineraalikuidut, laskeutunut pöly 14 vrk

Tilaaja: Sirate Group Oy / Vesa Koskinen

Kutterintie 5, 20900  Turku
Laskutus: verkkolaskuna, viite 7010 Pääskyvuoren päiväkoti
Toimitusosoite: vesa.koskinen@sirategroup.fi
Sisältö: Laskeutuneen pölyn (14 vrk) teippinäytteitä 15 kpl
Tiedot näytteenotosta:
Kohde: 7010 Pääskyvuoren päiväkoti
Näytteenottaja: Sirate Group Oy / Suvi Kajanen
Näytteenottopvm: 6.4. - 20.4.2021, näytteet saapuneet 20.4.2021
Analyysi:
Menetelmä: Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla laskeutuneesta pölystä (14 vrk)

Analyysipvm: 26.4.2021
Analysoija(t): 

Näytekoodi Mittauskohde Tulos Huom.
           (labtunniste) Mittauskohde  kpl/cm² (havaintoraja) huom no

K1  (Bk794) H 101 0,36 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K2  (Bk795) H 107 0,43 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K3  (Bk796) H 108 0,36 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K4  (Bk797) H 123 < 0,20 (0,07)  
K5  (Bk798) H 120 0,29 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K6  (Bk799) H 127 0,21 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K7  (Bk800) H 149 < 0,20 (0,07)  
K8  (Bk801) H 160 < 0,20 (0,07)  
K9  (Bk802) H 179 0,29 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  
K10  (Bk803) H 152 0,36 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  

K11  (Bk804) H 161 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan  
K12  (Bk805) H 167 0,5 (0,07) Ylittää toimenpiderajan  

Tulokset:

Menetelmä on tarkoitettu mittaamaan pinnoille laskeutuneen pölyn kuitumäärää STM:n
asetuksen 23.4.2015/545, 19 § ja asetusta soveltavan Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen
(Valvira, 2016) mukaisen toimenpiderajan ylittymisen arvioimiseksi.

Geeliteipillä kerätystä laskeutuneesta pölystä lasketaan valomikroskoopin avulla kaikki yli 20 µm
kokoiset teolliset mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan pinta-alayksikköä kohden. Laskenta
suoritetaan kahden viikon laskeutuneesta pölystä. Menetelmällä saadaan selville teollisten
mineraalikuitujen kokonaismäärä, mutta ei niiden kuitutyyppiä. (Tossavainen, 2006).

Marika Viljanen
Tulosten tulkinta 
ja esitystapa:

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa
pölyssä on 0,2 kuitua/cm² (STM, asetus 23.4.2015/545, 19 § Hiukkasmaiset epäpuhtaudet).
Mainitun pitoisuuden ylittävät näytteet ilmoitetaan toimenpiderajan ylittäviksi. Näytekohtainen
havaintoraja perustuu mikroskopoituun pinta-alaan.
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K13  (Bk806) H 171 < 0,20 (0,07)  
K14  (Bk807) H 177 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan  
K15  (Bk808) H 180 < 0,07 (0,07) Alle havaintorajan  

Rakennuksessa esiintyvien teollisten mineraalikuitujen merkitys

Anna-Mari Pessi
FM, erikoistutkija

Tossavainen, A. ym. 2006. Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt: terveyshaitat, mittaaminen ja
tuotekehitys. Teoksessa: FINE – Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys 2002–2005
loppuraportti. Teknologiaohjelmaraportti 9/2006. Helsinki: Tekes, 153-163.

Sirkku Häkkilä
FM, rakennusterveysasiantuntija, laboratorion 
esimies

Tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen (Valvira, 2016). Tulkinnassa ei
ole huomioitu näytteenottoon liittyviä virhelähteitä.

Tulosten merkitystä pohdittaessa on tärkeää nähdä kokonaiskuva näytteenottokohteesta ja
harkita sen perusteella toimenpiteitä. Korjaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:
-  mineraalivillojen pinnoitus lasikuitukankaalla tai sideaineella
-  ilmastointi- ja ilmanvaihtoputkien puhdistaminen
-  mineraalivillojen poistaminen tai korvaaminen

Lopullinen analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja
tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on
näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla.

Turussa,  27.4.2021

Tulosten tulkinta 
Osassa näytteitä kuitupitoisuus ylitti toimenpiderajan. 

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa
pölyssä on 0,2 kuitua/cm². Teolliset mineraalikuidut ovat ensisijaisesti muiden oleskelutilojen
kuin asuinympäristöjen olosuhteita heikentävä tekijä. Kuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat
esimerkiksi ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai
rikkoutuneet akustiikkalevyt sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen
kautta kulkevat ilmavuodot. (Valvira, 2016). 

Viitteet
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III, Asumisterveysasetuksen pykälä 19, Valvira
8/2016
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 23.4.2015/545.
www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20150545
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7010PääskyvuorenPvk_TkKuitu_Sirate_210421.xlsb
Pohja: Pessi, 2020

TESTAUSSELOSTE: teolliset mineraalikuidut, laskeutunut pöly; tuntematon laskeuma-aika

Tilaaja: 

Laskutus: verkkolaskuna, viite 7010 Pääskyvuoren päiväkoti
Toimitusosoite:
Sisältö: Laskeutuneen pölyn teippi-näytteitä (laskeuma-aika tuntematon)   10  kpl
Tiedot näytteenotosta:
Kohde: 7010 Pääskyvuoren päiväkoti; IV-kanavat
Näytteenottaja: Sirate Group Oy / Suvi Kajanen
Näytteenottopvm: 21.4.2021, näytteet saapuneet 22.4.2021
Analyysi:
Menetelmä:

Analyysipvm: 26.4.2021
Analysoija(t): 

Tulokset:

Näytekoodi Mittauskohde Huom.
(lab.tunniste) Column4  kpl/cm² (hav.raja) Huom

KT1  (Bk925) H 104, L0 2,1 (0,07)

KT2  (Bk926) H 108, L0 1,3 (0,07)

KT3  (Bk927) H 123, L0 1,9 (0,07)

KT4  (Bk928) H 131, L0 39 (0,07)

KT5  (Bk929) H 127, L0 0,79 (0,07)

KT6  (Bk930) H 138, L2 8,8 (0,07) ⁽* 
KT7  (Bk931) H 149, L0 6,7 (0,07)

KT8  (Bk932) H 152, L0 2,1 (0,07)

KT9  (Bk933) H 168, L1; päätelaite 37 (0,07)

KT10  (Bk934) H 179, L1 6,9 (0,07)

*

Tulosten tulkinta 
Näytteistä ei anneta tulkintaa. 

Tulos

Näytteessä mm. runsaasti männyn siitepölyä. 

Näytekohtainen havaintoraja perustuu mikroskopoituun pinta-alaan. Mikäli kuitupitoisuus on 
korkea, mikroskopoidaan näyteteipin pinta-alasta osanäyte.  
Tuntemattoman laskeuma-ajan laskeutuneelle pölylle ei ole toimenpiderajoja. 
Työterveyslaitoksen arvion mukaan teollisten mineraalikuitujen keskimääräinen pitoisuus 
tuloilmakanavan pinnalla on 10-30 kuitua / cm² (Työterveyslaitoksen kooste, 2016).

Sirkku Häkkilä

Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla laskeutuneesta pölystä (tuntematon
laskeuma-aika). Geeliteipillä kerätystä laskeutuneesta pölystä lasketaan mikroskoopin avulla
kaikki yli 20 µm kokoiset teolliset mineraalikuidut. Tulos ilmoitetaan pinta-alayksikköä kohden.
Laskenta suoritetaan tuntemattoman ajan laskeutuneesta pölystä. Menetelmällä saadaan selville
teollisten mineraalikuitujen kokonaismäärä, mutta ei niiden kuitutyyppiä. (Tossavainen, 2006.)

Sirate Group Oy / Vesa Koskinen
Kutterintie 5, 20900  Turku

vesa.koskinen@sirategroup.fi

Geeliteipille tarttunut runsas pölymäärä vaikeutti kuitupitoisuuden tarkkaa määrittämistä.

Tulosten tulkinta ja
esitystapa:

Laboratorion  huomioita:
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Testausseloste: teolliset mineraalikuidut, laskeutunut pöly; 
tuntematon laskeuma-aika

7010PääskyvuorenPvk_TkKuitu_Sirate_210421.xlsb

Rakennuksessa esiintyvien teollisten mineraalikuitujen merkitys 

Anna-Mari Pessi
FM, erikoistutkija

Sirkku Häkkilä
FM, rakennusterveysasiantuntija, 
laboratorion esimies

Turussa,  27.4.2021

Menetelmälle (kuitupitoisuus laskeutuneessa pölyssä, tuntematon laskeuma-aika) ei ole
määritetty toimenpiderajaa. Keskimääräinen kuitupitoisuus tuloilmakanavien pinnalla on 10 – 30
kuitua/cm² (Työterveyslaitos, 2016).

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa III, Asumisterveysasetuksen pykälä 19, Valvira 8/2016

Tulosten merkitystä pohdittaessa on tärkeää nähdä kokonaiskuva näytteenottokohteesta ja
harkita sen perusteella toimenpiteitä. Korjaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi:
-  mineraalivillojen pinnoitus lasikuitukankaalla tai sideaineella
-  ilmastointi- ja ilmanvaihtoputkien puhdistaminen
-  mineraalivillojen poistaminen tai korvaaminen

Lopullinen analyysitulosten tulkinta, jossa on huomioitu siihen vaikuttavat tekijät (virhelähteet ja
tilan erityispiirteet) sekä muuna ajankohtana tehdyt mittaukset ja muut tutkimukset, on
näytteenottosuunnitelman tekijän, näytteenottajan tai tutkimuksen teettäjän vastuulla.

Viitteet
Tossavainen, A. ym. 2006. Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt: terveyshaitat, mittaaminen ja tuotekehitys.
Teoksessa FINE – Pienhiukkaset – Teknologia, ympäristö ja terveys 2002–2005 loppuraportti. Teknologia-
ohjelmaraportti 9/2006. Helsinki: Tekes, 153-163.
Työterveyslaitos, 2016. Kooste toimistoympäristöjen sisäilman epäpuhtauksien ja olosuhteiden viitearvoista.
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/09/sisaympariston-viitearvoja.pdf 

Teolliset mineraalikuidut ovat ensisijaisesti muiden oleskelutilojen kuin asuinympäristöjen
olosuhteita heikentävä tekijä. Kuitujen lähteitä sisäympäristössä ovat esimerkiksi
ilmanvaihtolaitteistojen rikkoutuneet äänenvaimentimet, vanhentuneet tai rikkoutuneet
akustiikkalevyt sekä avonaiset mineraalivillaeristeet tai lämmöneristekerroksen kautta kulkevat
ilmavuodot. (Valvira, 2016). 
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Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

1

87,3

87,3

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2031.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

19,2 °C

21,2 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

21,3 °C

40,7 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

WC 113

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
11.24.15 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa yhläpohjasta

vesa.koskinen
Tekstiruutu
Ilmavuotoa yläpohjasta
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Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

2

65,4

65,4

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2032.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

15,8 °C

21,6 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

21,5 °C

40,8 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

Ryhmähuone 108

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
11.26.18 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa yläpohjasta



Lämpökuvasivu 3 / 12

Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

3

73,8

73,8

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2034.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

17,8 °C

20,8 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

22,3 °C

39,2 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

H105 Putkikuilu

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
11.31.33 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa putkikuilusta
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Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

4

18

18

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2036.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

8,2 °C

11,6 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

22,9 °C

37,6 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

102 eteinen

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
11.36.29 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa ovi ivisteestä
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Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

5

77,1

77,1

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2037.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

19,0 °C

19,5 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

23,1 °C

38,5 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

102 eteinen

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
11.38.29 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa yläpohjasta.



Lämpökuvasivu 6 / 12

Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

6

41,5

41,5

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2040.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

12,9 °C

15,6 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

24 °C

34 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

Ryhmähuone 120

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
11.50.49 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa yläpohjasta.
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Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

7

58,2

58,2

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2041.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

16,1 °C

18,8 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

24,1 °C

33,9 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

Ryhmähuone 120

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
11.51.57 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa ulkonurkasta
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Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

8

56

56

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2042.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

15,9 °C

16,1 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

24,4 °C

32,2 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

Varasto 145

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
11.57.26 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa yläpohjasta.
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Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

9

62,5

62,5

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2050.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

17,8 °C

19,2 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

25,5 °C

30,4 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

Henkilökunta 143

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
12.23.37 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa yläpohjasta
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Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

10

69,8

69,8

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2051.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

18,0 °C

19,0 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

23,7 °C

30,7 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

Pukuhuone 139

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
12.27.44 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa yläpohjasta.
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Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

11

73,5

73,5

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2052.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

18,4 °C

18,9 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

23,3 °C

31,5 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

Toimisto 127

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
12.30.03 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmavuotoa yläpohjasta
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Sirate Group Oy                                                                            Lämpökuvarapor  
Tampereen e 495    
33880 Lempäälä   
Ytunnus: 24969844

Projek nro.
7010

12

66,6

66,6

KUVA

Lämpö laindeksi

Paineerokorja u lämpöindeksi

Kameran edot
Kameran malli FLIR T600bx

Kameran sarjanumero 55910627

Tiedostonimi FLIR2053.jpg

Mi ausparametrit
Emissiivisyys 0,95

Heijastuva lämpö la 20,0 °C

Etäisyys 2,0 m

Alue minimilämpö la (Bx1)

Pisteen lämpö la (Sp1)

Paineero

Sisäilman lämpö la

Suhteellinen kosteus

17,4 °C

18,4 °C

2

5,0 °C

Pa

Kommen t:

Kohde / huone: 

23,6 °C

31,3 %

Ulkoilman lämpö la 

Ulkoilman olosuhteet

Tuulen nopeus / suunta

Pilvisyys

5 m/s Pohjoinen

Puolipilvinen

Toimenpidehuone 124

Lämpökuva

Luotu 13.4.2021 
12.31.29 Valokuva

Korjaussuositukset:

Ilmvauotoa yläpohjasta.

vesa.koskinen
Tekstiruutu
Ilmavuotoa yläpohjasta



LIITE 8. Paine‐eroseurantojen kuvaajat 

Sirate Group Oy    Tutkimusraportti – Liite 8  Projektinumero 
Kutterintie 5     Pääskyvuoren päiväkoti  7010 
20900 Turku    Keltasirkunpolku 3 
Y‐tunnus: 2496984‐4    20610 TURKU  

 

 
Kuva L8.1. Paine‐eroseuranta, H177 – ulkoilma. 

 
Kuva L8.2. Paine‐eroseuranta, H149 – ulkoilma. 
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Kuva L8.3. Paine‐eroseuranta H177 – ulos. 
 

 
Kuva L8.4. Paine‐eroseuranta H120 – ulos. 
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Kuva L8.5. Paine‐eroseuranta H107 – ulos. 
 




