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1 KOHDETIEDOT
1.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Heikkilän päiväkoti ja neuvola
Heikkiläntie 6
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan Kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Elisa Keto, tutkimusinsinööri (DI, MSc)
Elli Laine, tutkimusinsinööri (DI, RTA)
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija
Petri Autio, rakennustekninen asiantuntija (RI)

1.2

Työn kuvaus ja taustat

Kiinteistössä Heikkilän päiväkoti ja neuvola on neuvolan tiloissa esiintynyt mahdollisesti sisäilman
laatuun liittyviä oireita. Koettujen sisäilmaongelmien sekä tulevien korjausten suunnittelua varten tiloissa on toteutettu tässä raportissa esitetty kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus.
Kohteessa on vuonna 2008 tehty rakennus- ja talotekninen kuntoarvio. Kuntoarvion mukaan rakennus oli tarkastushetkellä yleiskuntoluokaltaan KL2/KL3 (välttävä - tyydyttävä kunto). Kohteessa ei
ole tehty aiemmin kosteus- ja sisäilmateknisiä tutkimuksia.

1.3

Käytössä olleet asiakirjat

Päiväkodin vanha osa on rakennettu 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä (arviolta vuonna
1900) ja sitä on laajennettu vuosina 1985-1986. Vanha osa on hirsi-/puurakenteinen ja laajennusosa
betoni- ja puurakenteinen.
Käytettävissä oli rakennuksen pohja- ja julkisivukuvia, rakenneleikkauskuvia, rakennustekninen kuntoarvioraportti (Heikkilän päiväkoti, Heikkiläntie 6, 04200 Kerava, Rakennustekninen kuntoarvio, Rakennuttajatoimisto-HTJ Oy, 10.12.2008) sekä tietoja korjaushistoriasta.
Saatujen tietojen mukaan rakennuksessa on tehty vuosihuoltojen lisäksi seuraavia korjaustoimenpiteitä:

▪
▪
▪
▪
1.4

vanhan osan saneeraus laajennusosan toteutuksen yhteydessä vuosina 1985-1986
muutostöitä neuvolan puolella v .2012
pihakorjaus v. 2017
julkisivumaalaus v. 2018

Työn tarkoitus

Työn tarkoituksena oli tutkia rakennuksen kaikki rakenneosat ja toteuttaa kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus.
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2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA VIITEARVOT
2.1

Kosteusmittaukset

Pintakosteusmittauksissa käytiin läpi kaikki rakennuksen lattiapinnat ja seinien alaosat sekä tarpeen
mukaan kattopinnat. Pintakosteusmittaukset toteutettiin käyttäen Gann Hydromette HB30 -pintakosteudenosoitinta ja B50-mittapäätä. Pintakosteudenosoittimen lukemat kertovat rakenteen kosteusrasituksesta 0-70 mm:n syvyydeltä, mutta eivät kerro materiaalin kunnosta.
Pintakosteusmittausten tulosten perusteella sekä aistinvaraisen arvioinnin perusteella valittiin alueet, joihin tehtiin porareikä- ja viiltomittauksia syvemmällä olevien rakennekerrosten kosteuspitoisuuden määrittämiseksi. Porareikä- ja viiltomittaukset toteutettiin käyttäen Vaisalan HM40-mittalaitetta ja HM42Probe-mittapäätä. Tarkemmat rakennekosteusmittaukset tehtiin kohtiin, joissa pintakosteudenosoittimella havaittiin kohonneita kosteuslukemia. Porareiät imuroitiin ja tulpattiin asianmukaisesti ja niiden annettiin tasaantua kolme vuorokautta ennen mittausta. Ennen mittaustuloksen
ylöskirjausta mittapään annettiin tasaantua 15-20 minuuttia.
Rakenteellinen kosteus ei saisi ylittää 80 RH-% tai 20 p-% (puun kosteus). Betonilaatan suhteellinen
kosteus ei laatan pinnassa saisi ylittää 85 RH-% eikä syvemmällä 75 RH-%.
Eristetilan (alapohja, välipohja ja ulkoseinät) suhteellinen kosteus mitattiin pistokoemaisesti. Eristetilan suhteellinen kosteus ei saisi ylittää 90 RH-%.

2.2

Olosuhdeseurannat (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi ja painesuhteet)

Tilojen olosuhteita ja painesuhdetta ulko- ja sisäilman välillä seurattiin 14 vuorokauden ajan. Olosuhdemittarina käytettiin Trotec BZ30 C02 dataloggeria. Ulko- ja sisäilman välistä paine-eroa seurattiin Beck Differential Pressure Transmitter 984 -paine-eromittarin ja siihen liitettävällä Tinytag
View -loggerin avulla.
Asumisterveysasetuksen mukaan sisäilman lämpötilan tulee olla lämmityskaudella päiväkodeissa,
kouluissa ja vastaavissa paikoissa +20…+26°C.
Sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole annettu toimenpiderajoja, mutta suositus on 20…60
RH-%. Talviaikaan sisäilman suhteellinen kosteus laskee helposti alle 20 RH-% ulkoilman vähäisen
vesipitoisuuden vuoksi. Kosteusprosentti korreloi lämpötilan kanssa: kosteusprosentti vähenee lämpötilan noustessa.
Asumisterveysasetuksen mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuus ei saa nousta yli 1 150 ppm ulkoilman hiilidioksiditasosta. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on noin 400 ppm. Sisäilmastoluokituksessa
2018 on esitetty hiilidioksidipitoisuudelle kolme raja-arvoa:

▪
▪
▪

<750 ppm yksilöllinen taso (S1)
<950 ppm hyvä taso (S2)
<1200 ppm tyydyttävä taso (S3).

Hiilidioksidipitoisuus kuvaa ilmanvaihdon riittävyyttä tilan käyttäjämääriin nähden.
Sisätilojen tulee olla hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Suositusarvot koneelliselle tulo-poistoilmanvaihdolle ovat 0…-2 Pa ja koneelliselle poistoilmanvaihdolle -5…-10 Pa. Asumisterveysasetuksen mukaan yli -15 Pa alipaineen syy tulee selvittää ja mahdollisuuksien mukaan korjata ilmanvaihtoa säätämällä.
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Paine-eron ollessa alipaineinen ilmavirta kulkeutuu ulkoa sisätiloihin. Vastaavasti jos paine-ero on
ylipaineinen, ilmavirta kulkeutuu sisältä rakenteiden läpi ulos, mikä aiheuttaa kosteusvaurioriskiä rakenteisiin sisäilman kosteuspitoisuuden takia.
Sisätilojen tulee olla aina ylipaineisia alapohjatilaan / putkikanavaan nähden, jolloin ilmavirran suunta
on sisätiloista alapohjatilaan / putkikanavaan päin.

2.3

Näytteet sisäilmasta (VOC, kuidut)

Rakennuksen sisäilman laatua tutkittiin ilma- ja kuitunäytteiden avulla. Ilmanäytteistä analysoitiin
VOC-yhdisteet (Volatile Organic Compunds, haihtuvat orgaaniset yhdisteet). Teolliset mineraalivillakuidut tutkittiin 14 vuorokauden pölylaskeumasta otetuista geeliteippinäytteistä. Näytteiden tarkempi analysointitapa on esitetty liitteissä olevissa laboratorioiden analyysiraporteissa.
Sisäilmanäytteet kerättiin aktiivisella pumppauksella kvartsivilla-Tenax TA-Carbograph 5TD -adsorptioputkiin. Näytteenottoaika oli 45 minuuttia. Näytteet analysoitiin FINAS-akkreditoidussa Kiwa
Inspecta Oy:n (Kiwalab) laboratoriossa.
Sisäilmanäytteiden VOC-tuloksia tulkitaan asumisterveysasetuksessa (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 545/2015) esitettyjen VOC-yhdisteiden suosituspitoisuuksien mukaisesti. Asumisterveysasetuksessa annetaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella
lasketun kokonaispitoisuuden toimenpiderajaksi huoneilmassa 400 µg/m3.
Asumisterveysasetuksessa on annettu lisäksi toimenpiderajat seuraaville orgaanisille yhdisteille:

▪
▪
▪
▪

TXIB 10 µg/m3
2-etyyli-1-heksanoli 10 µg/m3
naftaleeni 10 µg/m3
styreeni 40 µg/m3

Yksittäisen yhdisteen toimenpideraja tolueenivasteella laskettuna pitoisuutena huoneilmassa on
50 µg/m3.
TXIB ja 2-etyyli-1-heksanoli ovat muovimaton/liiman hajoamistuotteita, joita syntyy emäksisen kosteuden vaikutuksesta. Naftaleenia pidetään kreosootin indikaattoriyhdisteenä.
Teolliset mineraalivillakuidut on laskettu 14 vuorokauden pölylaskeumasta geeliteipillä otetusta näytteestä. Asumisterveysasetuksen mukainen sisäilman kuitujen toimenpideraja on 0,2 kpl/cm 2. Teollisia mineraalivillakuituja voi kulkeutua sisäilmaan ilmanvaihtojärjestelmästä, rikkoutuneista akustiikkalevyistä tai rakenteiden ilmavuotokohdista.

2.4

Merkkiainekokeet

Ulkovaipparakenteiden tiiveyttä ja mahdollisia ilmavuotokohtia selvitettiin merkkiainekokeen avulla.
Merkkiainekoe tehtiin RT-kortin RT 14-11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein -ohjeen mukaisesti.
Ennen merkkiainekaasun syöttämistä mitattavan tilan ja ulkoilman välinen paine-ero mitattiin ja tarvittaessa tila alipaineistettiin, jotta ilmavirrat kulkisivat tilaa kohti. Merkkiainetta syöttiin rakenteisiin
rakenteen toiselta puolelta joko suoraan tai erillisten syöttöreikien kautta. Merkkiaineena käytettiin
typpi-vetyseosta, jossa on typpeä 95 % ja vetyä 5 %. Mittari havaitsee vuotokohdista läpi pääsevän
vedyn.
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Rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otto

Rakenneavauksien avulla selvitettiin vanhemman ja uudemman osan rakenteiden kuntoa. Rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Materiaalinäytteet otettiin aseptisesti minigrip-tyyppiseen pussiin, joka suljettiin ilmatiiviisti. Materiaalinäytteet toimitettiin analyysilaboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.
Materiaalinäytteet tutkittiin akkreditoidussa Kiwa Inspecta Oy:n (Kiwalab) laboratoriossa suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteistä analysoitiin sieni-itiöiden ja bakteerien määrät ja lajisto. Tarkempi kasvatustapa on esitetty liitteenä olevassa laboratorion analyysiraportissa.
Suoraviljelymenetelmässä mikrobien määrät ilmoitetaan asumisterveysasetuksen soveltamisoppaan osan IV (Valvira, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Asumisterveysohjeen soveltamisohje, Osa IV, Asumisterveysasetus § 20, Ohje 8/2016) mukaisella suhteellisella asteikolla:
+
++
+++
++++

ei kasvua
vähäinen kasvusto
kohtalainen kasvusto
runsas kasvusto
erittäin runsas kasvusto

Kasvuston ollessa runsas tai erittäin runsas näyte tulkitaan mikrobivaurioituneeksi. Kasvuston määrän lisäksi tarkastellaan kasvuston lajistoa. Jos lajistossa esiintyy useampia eri kosteusvaurioon indikoivia lajeja, näyte tulkitaan mikrobivaurioituneeksi, vaikka yksittäisiä lajeja olisi määrällisesti vain
vähän tai kohtalaisesti.

3 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
3.1

Kosteusmittaukset

Pintakosteusmittausten perusteella kohteessa todettiin lievästi kohonneita tai kohonneita pintakosteuksia useissa tiloissa. Pääosa alueista, joilla kohonneita pintakosteuslukemia todettiin, olivat yksittäisiä, pistemäisiä alueita, jotka eivät viittaa rakenteelliseen kosteusvaurioon. Seuraavassa on lueteltu tilat, joissa pintakosteuskartoituksen yhteydessä todettiin laajempia pintakosteita alueita sekä
kosteusaste (lievästi kohonnut / kohonnut):

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

päiväkodin vanhan osan vesileikkitilan edessä lattia (kohonnut)
päiväkodin laajennusosan keittiöpäädyn kuraeteisen lattia (kohonnut)
päiväkodin laajennusosan käytävän sähkökaapin lattia (lievästi kohonnut)
päiväkodin laajennusosan eteistilan lattia (lievästi kohonnut)
päiväkodin laajennusosan siivouskomeron lattia (kohonnut)
päiväkodin laajennusosan saunan löylyhuoneen, pesuhuoneen ja vesileikkihuoneen lattia
(lievästi kohonnut / kohonnut, paikallisia kohtia)
päiväkodin laajennusosan lepohuoneen 2 seinien yläosat ikkunan molemmin puolin (lievästi
kohonnut)
neuvolan tiloista päiväkodin tiloihin johtavan portaikon maanvarainen seinä ja lattia (lievästi
kohonnut)
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neuvolan wc-tilojen ja siivouskomeron lattia (kohonnut)
neuvolan odotushuoneen erkkeri-ikkunan edustan lattia (lievästi kohonnut)
neuvolan henkilökunnan pukuhuoneen lattia, pohjapiirustuksessa merkintä taukohuone (lievästi kohonnut)
neuvolan odotushuoneen katossa kaksi vauriojälkeä (lievästi kohonnut)

Pintakosteuskartoitusraportti on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 2.
Pintakosteusmittausten tulosten perusteella sekä aistinvaraisen arvioinnin perusteella valittiin alueet, joihin tehtiin porareikä- ja viiltomittauksia syvemmällä olevien rakennekerrosten kosteuspitoisuuden määrittämiseksi. Porareikä- tai viiltomittauksia ei kuitenkaan tehty märkätiloihin vesieristyksen vaurioitumisen välttämiseksi. Porareikä- tai viiltomittauksia tehtiin ainoastaan alueille tai niiden
lähiympäristöön, joissa oli pintakosteusmittauksin todettu kohonnut kosteuspitoisuus. Lievästi kohonneet pintakosteuslukemat viittaavat yleensä tilojen hetkelliseen normaalista runsaampaan vedenkäyttöön ja pintojen kostumiseen, ei rakenteiden kohonneeseen kosteuspitoisuuteen. Alueista,
joilla todettiin kohonneita pintakosteuslukemia, jätettiin tutkimusten ulkopuolelle lisäksi tilat, joissa
vedenkäyttö on runsasta ja lattiapinnat ovat yleisesti kosteita (siivouskomerot ja wc-tilat).
Viiltomittaukset lattiapinnoitteena olevan muovimaton ja sen alapuolisen betonilaatan välisen kosteuden määrittämiseksi tehtiin päiväkodin laajennusosan keittiöpäädyn kuraeteiseen (VM1) ja neuvolasta päiväkotiin johtavan kierreportaikon lattiaan (VM2).
Keittiöpäädyn kuraeteisen lattia muovimatto oli kovettunut ja haurastunut, mikä saattaa viitata aiempaan pitkäaikaiseen kosteusrasitukseen. Maton tartunta alustaan oli kuitenkin hyvä eikä avauskohdassa havaittu mikrobiperäistä hajua. Suhteellinen kosteus muovimaton ja betonilaatan välissä oli
RH-% 72.
Kierreportaikon lattian muovimatto oli hyväkuntoinen. Maton tartunta alustaan oli hyvä eikä avauskohdassa havaittu mikrobiperäistä hajua. Suhteellinen kosteus muovimaton ja betonilaatan välissä
oli RH-% 62.
Kumpikaan viiltomittaustulos ei viittaa muovimaton ja betonilaatan väliseen kohonneeseen kosteuspitoisuuteen.
Päiväkodin laajennusosan maanvaraiseen betonilaattaan tehtiin kaksi porareikämittausta (PM1 ja
PM2). Molemmat mittauspisteet sijoitettiin käytävän sähkökaappiin. Sähkökaapin kohdalla alapohjan rakenne muuttuu. Mittaustulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Porareikä- ja viiltomittauspisteiden sijainti on esitetty liitteen 2 pohjapiirustuskuvissa.
Taulukko 1. Porareikämittausten tulokset.
Piste

Tila

PM1

Laajennusosa, käytävä, sähkökaappi

PM2

Laajennusosa, käytävä, sähkökaappi

Mittaussyvyys
(mm)

RH-%

Tulkinta

25

57

kosteus normaali

65

81

kosteus hieman kohonnut

35

69

kosteus normaali

145

97

kosteus kohonnut
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Mittauspisteen PM1 kohdalla maanvaraisen betonilaatan kokonaispaksuus oli 100 mm. Mittauspisteen PM2 kohdalla poraus ulotettiin 280 mm syvyyteen saakka. Mittaussyvyys 145 mm on noin laatan puolivälissä. Mittauspisteen PM1 suhteellinen kosteus ei viittaa betonilaatan kohonneeseen kosteuspitoisuuteen. Mittauspisteen PM2 kohdalla 145 mm syvyydessä todettiin kohonnut kosteuspitoisuus. Syynä kohonneeseen pitoisuuteen on maakosteuden nousu rakenteeseen.
Rakenteiden eristekerrosten suhteellinen kosteus mitattiin jokaisesta materiaalinäytteenottoa varten
tehdystä avauksesta. Mittaustulokset on esitetty tarkemmin kappaleessa 3.7 Rakennetarkastukset
ja näytteenotto.
Neuvolan odotusaulan katossa havaitut vanhat kosteusjäljet mitattiin. Kosteudet katossa vesijälkien
läheisyydessä olivat lievästi kohonneita. Ikkunaerkkerin ja ulkoseinän vieressä oleva kosteusjälki voi
johtua yläpuolella olevan lavuaarin lievistä putkivuodoista. Saunan alapuolella olevan vesivuodon
(kesällä 2018) syytä ei täysin pystytty selvittämään. Vuotoa ei ole enää ollut kesän 2018 jälkeen.
Todennäköisesti vesi on tullut ulos ontelosta rakennusaikaisen kuivatusreiän kautta, kun reiän tasoitus on pettänyt pidemmän ajan kosteuden vaikutuksesta (asiaa pohdittu tarkemmin kohdassa 3.7.9).

3.1.1 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä kosteusmittausten tulosten perusteella ehdotetaan seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
3.2

salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin toimivuuden tarkastus ja tarvittaessa kunnostus erillisen suunnitelman mukaan
päiväkodin vanhan osan vesileikkihuoneen muovimaton uusiminen ja tarvittaessa rakenteiden kuivatus
päiväkodin laajennusosan sähkökaapin ja käytäväalueen lattian kosteuseristyksen ja tiiveyden parantaminen
päiväkodin laajennusosan saunan löylyhuoneen, pesuhuoneen ja vesileikkihuoneen saneeraus teknisen käyttöiän ollessa lopussa
neuvolan tiloista päiväkodin tiloihin johtavan portaikon maanvaraisen seinän kosteuseristyksen ja tiiveyden parantaminen
päiväkodin laajennusosan vesileikkitilan pesualtaan mahdollisen vesivuodon tarkastus (lattian pintakosteus koholla altaan kohdalla)

Olosuhdeseurannat (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi)

Tilojen olosuhteita, lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta seurattiin 25.1.-8.2.2019 välisenä
aikana yhdeksästä eri tilasta.
Olosuhdeseurannan yhteenvetotulokset on esitetty taulukossa 2. Tarkemmat mittauskäyrät on esitetty liitteessä 3.
Päiväkodin vanhan osan rakentamisaikana ei ole ollut voimassa virallisia rakentamismääräyksiä.
Laajennusosan rakennusaikana voimassa on ollut Suomen rakentamismääräyskokoelma vuodelta
1976. Rakentamismääräyskokoelman osassa D2 Rakennusten ilmanvaihto on hiilidioksidipitoisuuden enimmäismääräksi asuin-, koulu- ja vastaavissa rakennuksissa asetettu 2 500 ppm. Muita olosuhdevaatimuksia (lämpötila, kosteus) ei rakentamisaikaisissa määräyksissä ole esitetty.
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Olosuhdeseurannan tuloksia on verrattu nykyisin voimassa oleviin asumisterveysasetuksen ja sisäilmaluokituksen vaatimuksiin ja suosituksiin.
Taulukko 2. Eri tilojen olosuhdeseurannan minimi-, maksimi- ja keskiarvot. Tummennetut arvot ylittävät hyvän
sisäilman hiilidioksiditason (luokka S2) tai ylittävät / alittavat lämpötilan tai suhteellisen kosteuden suositusarvot.
Piste
OS1
OS2
OS3
OS4
OS5
OS6
OS7
OS8
OS9

Tila
puheterapeutin huone,
vanha osa, 2. krs
henkilökunnan ruokailuhuone, laajennusosa, 1. krs
liikuntasali, laajennusosa, 1. krs
ryhmähuone 3, vanha
osa, 1. krs
neuvola, hoitohuone 1
neuvola, hoitohuone 3
lepohuone 1, laajennusosa, 1. krs
vesileikkihuone, laajennusosa, 1. krs
ryhmähuone 2, laajennusosa, 1. krs

Lämpötila (°C)
(min. / ka. / max.)

Kosteus (RH-%)
(min. / ka. / max.)

Hiilidioksidi (ppm)
(min. / ka. / max.)

20,2 / 21,6 / 20,6

8,0 / 23,4 / 12,9

414 / 450 / 964

19,3 / 20,3 / 21,6

13,3 / 22,6 / 34,2

403 / 453 / 1037

20,1 / 21,0 / 22,0

7,2 / 18,8 / 28,7

397 / 436 / 1136

21,2 / 22,7 / 23,5

5,3 / 16,1 / 27,6

401 / 477 / 1080

20,6 / 22,2 / 24,7
22,2 / 23,3 / 24,6

4,4 / 15,1 / 24,2
6,1 / 15,7 / 24,9

400 / 437 / 855
400 / 456 / 1181

18,2 / 19,5 / 21,0

9,8 / 20,9 / 30,3

400 / 461 / 1030

19,2 / 20,3 / 22,4

9,2 / 22,4 / 82,2

400 / 466 / 871
(1340)

20,0 / 21,9 / 24,4

6,3 / 16,1 / 27,3

404 / 465 / 925

Tilojen lämpötila on keskimäärin 20-23 °C. Lämpötila on koulujen, päiväkotien ja vastaavien tilojen
lämpötilasuositusten mukainen. Lämpötiloissa on havaittavissa nousua arkipäivisin, jolloin tilat ovat
käytössä.
Sisäilman keskimääräinen suhteellinen kosteuspitoisuus on päiväkodin liikuntasalissa ja ryhmähuoneissa 2 ja 3 sekä neuvolan hoitohuonetiloissa 1 ja 3 jäänyt mittausajanjaksolla alle suosituksen
(RH-% 20-60). Huoneilman alhainen kosteuspitoisuus on kuitenkin tavanomaista talviaikaan. Päiväkodin laajennusosan vesileikkihuoneen ilman suhteellinen kosteus on kolme kertaa hetkellisesti
noussut tilan käytöstä johtuen korkeaksi, mutta laskenut nopeasti. Kosteuden nopea lasku on merkki
tilan toimivasta ilmanvaihdosta.
Tilojen hiilidioksidipitoisuudet ovat pääosin erinomaisella tasolla. Keskimääräinen hiilidioksidipitoisuus alitti kaikissa mitatuissa tiloissa S1-luokan tavoitearvon 750 ppm. Hiilidioksidipitoisuus nousee
pääosassa tutkituista tiloista hetkellisesti hyvän ja tyydyttävän tavoitearvon välille (950-1200 ppm).
Ainoastaan vesileikkihuoneen hiilidioksidipitoisuus ylittää kerran tyydyttävän tason rajan 1200 ppm.
Ylitys on tapahtunut 6.2.2019 noin klo 8 ja ollut kestoltaan 5-10 min. Todennäköinen syy hetkelliseen
hiilidioksidipitoisuuden nousuun on uloshengitys mittarin läheisyydessä. Hiilidioksidipitoisuuden
nousu seuraa tilojen lämpötilan nousua eli on korkeimmillaan arkipäivisin, jolloin tilat ovat käytössä.

3.2.1 Toimenpide-ehdotukset
Olosuhdemittausten tulosten perusteella ei todettu jatkotoimenpidetarvetta.
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Painesuhteet

Sisäilman ja ulkoilman välisiä painesuhteita seurattiin vastaavista yhdeksästä tilasta, missä toteutettiin olosuhdeseuranta 25.1.-8.2.2019 välisenä aikana. Paine-eroseurannan yhteenveto (mitatut minimi-, maksimi ja keskiarvot) on esitetty alla olevassa taulukossa. Tarkemmat mittauskäyrät on esitetty liitteessä 3.
Taulukko 3. Tilojen paine-erojen minimi-, maksimi- ja keskiarvot ulkoilmaan nähden seurantajakson
25.1.-8.2.2019 välisenä aikana.
Piste

Tila

Paine-ero (Pa)
(min. / max. / ka.)

Tulkinta

PE1

puheterapeutin huone, vanha osa, 2. krs

-20,4 / 16,0 / -0,4

paine-erot sopivat

PE2

henkilökunnan ruokailuhuone, laajennusosa, 1. krs

-11,3 / 0,4 / -3,9

paine-erot sopivat

PE3

liikuntasali, laajennusosa, 1. krs

-11,9 / 1,0 / -3,1

paine-erot sopivat

PE4

ryhmähuone 3, vanha osa, 1. krs

-10,8 / 54,9 / -3,2

paine-erot sopivat

PE5

neuvola, hoitohuone 1

-24,2 / -1,7 / -5,6

paine-erot sopivat

PE6

neuvola, hoitohuone 3

-16,3 / -0,9 / -6,4

paine-erot sopivat

PE7

lepohuone 1, laajennusosa, 1. krs

-17,0 / 2,1 / -4,2

paine-erot sopivat

PE8

vesileikkihuone, laajennusosa, 1. krs

-16,7 / 1,8 / -3,2

paine-erot sopivat

PE9

ryhmähuone 2, laajennusosa, 1. krs

- /-/-

epäonnistunut

Kaikkien mitattujen tilojen keskimääräinen paine-ero ulkoilmaan nähden oli mittausjaksolla lievästi
alipaineinen. Normaalin käytön aikana paine-ero ulkoilman ja sisäilman välillä vaihtelee huomattavastikin johtuen ulkoilman tuuliolosuhteista sekä tilojen ikkunoiden ja ovien avaamisesta ja sulkemisesta. Mittaustulosten perusteella voidaan kuitenkin arvioida keskimääräisen paine-eron olevan suositusten mukainen.
Päiväkodin vanhan osan ryhmähuoneen 3 paine-eromittausten tuloksissa on havaittavissa poikkeama 3.2.2019. Paine-ero ulkoilman ja sisäilman välillä on alkanut nousta noin kello 16:30. Nousu
on jatkunut noin kello 21:45 asti, jonka jälkeen paine-ero on pysynyt 54,9 Pa ylipaineisena noin kello
22:55 saakka. Tämän jälkeen paine-ero on nopeasti laskenut lievästi alipaineiseksi. Syytä poikkeamaan ei pystytty selvittämään.
Päiväkodin laajennusosan ryhmähuoneen 2 osalta mittaus on epäonnistunut todennäköisesti paineeroanturin asennusvirheen vuoksi.
Painesuhteiden tulisi olla lievästi alipaineiset ulkoilmaan nähden, jotta lämmin ja kostea sisäilma ei
pääse kertymään rakenteisiin.

3.3.1 Toimenpide-ehdotukset
Paine-eromittausten tulosten perusteella ei todettu jatkotoimenpidetarvetta.

3.4

VOC-ilmanäytteet

Päiväkodin ja neuvolan tiloista otettiin yhteensä kahdeksan VOC-ilmanäytettä 18.2.2019. Yhteenveto VOC-analyysien tuloksista on esitetty alla olevassa taulukossa. Analyysitulosten tarkempi erittely on esitetty liitteen 4 laboratorioanalyysilomakkeissa.
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Taulukko 4. VOC-sisäilmanäytteiden tulokset.
TVOC (µg/m3)

Näyte

Tila

VOC1

neuvola, hoitohuone 1

<10

tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden

VOC2

neuvola, hoitohuone 7

<10

tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden

20

tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden

20

tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden

100

tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden

10

tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden

10

tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden

10

tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden

VOC3
VOC4
VOC5
VOC6
VOC7
VOC8

henkilökunnan ruokailuhuone, laajennusosa, 1.
krs
ryhmähuone 1, laajennusosa, 1. krs
lepohuone 2, laajennusosa, 1. krs
puheterapeutin huone,
vanha osa, 2. krs
lepohuone 3, vanha
osa, 1. krs
lepohuone 4, vanha
osa, 1. krs

Tulkinta

VOC-analyysitulosten perusteella päiväkodin ja neuvolan tiloissa ei todettu toimenpiderajat ylittäviä
pitoisuuksia VOC-yhdisteitä.
Kohonneita, mutta toimenpiderajat alittavia VOC-yhdisteiden pitoisuuksia todettiin seuraavasti:

▪
▪
▪

Näyte 1; etanoli 31 µg/m3, etikkahappo 9 µg/m3
Näyte 4; nonanaali 14 µg/m3 ja etikkahappo 15 µg/m3
Näyte 5; alifaattiset hiilivedyt, yksittäiset yhdisteet 3-20 µg/m3, kokonaispitoisuus 78 µg/m3,
asetoni 42 µg/m3, etanoli 23 µg/m3
o

▪

alifaattiset hiilivety-yhdisteet voivat johtua mm. liikennepäästöistä, jos ikkuna on ollut
auki ennen näytteenottoa

Näyte 7; etanoli 21 µg/m3, etikkahappoa 24 µg/m3

3.4.1 Toimenpide-ehdotukset
VOC-mittausten analyysitulosten perusteella ei todettu jatkotoimenpidetarvetta.

3.5

Kuitunäytteet

Yhdeksästä eri tilasta (vastaavat tilat, mihin asennettiin olosuhde- ja paine-eroseuranta) kerättiin
pölynäytteet kahden viikon pölylaskeumasta. Näytteessä, joka otettiin päiväkodin laajennusosan liikuntasalista, esiintyi teollisia mineraalivillakuituja yli Asumisterveysasetuksessa määritetyn toimenpiderajan (todettu pitoisuus 0, 29 kpl/m2, toimenpideraja 0,2 kpl/cm2). Analyysitulosten yhteenveto
on esitetty alla olevassa taulukossa ja laboratorion analyysitulokset liitteessä 5.
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Taulukko 5. Kuitunäytteiden ottopaikat sekä näytetulokset. Toimenpiderajana on 0,2 kpl/cm 2.

Kuitupitoisuus
(kpl/cm2)

Näyte Tila
K1

päiväkoti, 2. krs, vanha osa, puheterapeutin huone
päiväkoti, 1. krs, laajennusosa, henkilökunnan ruokailuhuone

<0,10

K3

päiväkoti, 1. krs, laajennusosa, liikuntasali

0,29

K4

päiväkoti, 1. krs, vanha osa, ryhmähuone

0,14

K5
K6
K7

neuvola, pohjakerros, laajennusosa, hoitohuone 1
neuvola, pohjakerros, laajennusosa, hoitohuone 3
päiväkoti, 1. krs, laajennusosa, lepohuone 1

<0,10
<0,10
0,14

K8

päiväkoti, 1. krs, laajennusosa, vesileikkihuone

<0,10

K9

päiväkoti, 1. krs, laajennusosa, ryhmähuone 2

<0,10

K2

<0,10

3.5.1 Toimenpide-ehdotukset
Mineraalivillakuitulaskennan perusteella ei todettu välitöntä jatkotoimenpidetarvetta. Ainoastaan päiväkodin liikuntasalista otetussa 14 vuorokauden pölylaskeumanäytteessä todettiin kuituja Asumisterveysasetuksessa määritetyn toimenpiderajan ylittävä pitoisuus. Kohonnut pitoisuus voi johtua
esim. liikuntasalin katon akustolevyistä tilan käytön (pallopelit) seurauksena irtoavista mineraalivillakuiduista. Mikäli akustolevyissä havaitaan repeämiä, suositellaan levyt vaihdettaviksi.

3.6

Merkkiainekokeet

Ulkovaipparakenteisiin tehtiin yhteensä kuuteen eri kohtaan merkkiainekoe, jolla tutkittiin rakenteiden tiiveyttä. Alla on esitetty rakenteet, joihin merkkiainekoe tehtiin sekä havaitut vuotokohdat:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Koe 1: vanhan osan ulkoseinän / lattian eristetila, ryhmähuone 3. Vuotokohtia havaittiin lattian ja seinän rajassa sekä ikkunan ja seinän liittymäkohdassa.
Koe 2: laajennusosan maanvarainen laatta, käytävä sähkökaapin läheisyydessä. Vuotokohtia havaittiin sähköputkien läpivientien kohdalla, tiilimuurauksen saumojen halkeamissa sekä
betonilaattojen liitoskohdassa. Tällä käytävällä on havaittu mikrobiperäistä hajua, mikä johtunee ym. maaperän ilmavuotokohdista.
Koe 3: laajennusosan ulkoseinä, henkilökunnan pukuhuoneesta. Vuotokohtia havaittiin seinän ja lattian rajassa sekä ikkunan ja seinän liittymäkohdissa.
Koe 4: vanhan ja laajennusosan liittymäkohta-alueen yläpohja. Vuotokohtia havaittiin seinän
ja katon rajassa liikuntasalissa, henkilökunnan pukuhuoneessa ja sähkökaapin läpivienneissä.
Koe 5: laajennusosan yläpohja, lepohuone 2. Vuotokohtia havaittiin seinän ja katon rajassa.
Koe 6: laajennusosan maanvarainen ulkoseinä / sokkeli, neuvolan henkilökunnan taukohuone. Vuotokohtia havaittiin seinän ja lattian rajassa sekä ikkunan ja seinän liittymäkohdissa. Vuotokohtia havaittiin myös taukohuoneen ja hoitohuoneen 1 tiilirakenteisen väliseinän ja lattian rajassa, mikä voi johtua kaasun kulkeutumisesta lattialistaa pitkin.

Yhteenvetona sekä vanhan osan että laajennusosan kaikissa ulkovaipparakenteissa havaittiin ilmavuotoja ja epätiiveyttä. Merkkiainekoraportti on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 6.
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3.6.1 Toimenpide-ehdotukset
Merkkiainekokeiden tulosten perusteella jatkotoimenpiteinä ehdotetaan seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪

ikkunoiden tiivistys
päiväkodin laajennusosan maanvaraisen laatan läpivientien ja käytävällä sijaitsevan betonilaattojen saumakohdan (sähkökaapin läheisyydessä) tiivistys
päiväkodin laajennusosan ulkoseinien ja lattian rajapinnan tiivistys
päiväkodin laajennusosan ikkunoiden tiivistys
neuvolan maanvaraisen laatan ja ulkoseinien rajapinnan tiivistys, tarvittavilta osin laatan ja
kantavien väliseinien rajapinnan tiivistys

Kaikki tiivistystyöt tulee tehdä erillisen suunnitelman mukaan. Tiivistystöiden laatu on hyvä varmistaa merkkiainekokein.

3.7

Rakennetarkastukset ja materiaalinäytteenotto

Rakenteet tarkastettiin aistinvaraisesti ja tekemällä rakenneavauksia, joista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten.
Rakenteet on kuvattu rakenneavausten yhteydessä tehtyjen havaintojen ja käytössä olleiden rakennus- ja rakennepiirustusten mukaisesti.

3.7.1

Piha-alue ja ulkovaippa

3.7.1.1 Rakenne ja tehdyt havainnot
Päiväkodin piha-alue välittömästi rakennuksen ympäristössä tarkastettiin aistinvaraisesti. Maassa
tarkastushetkellä ollut lumipeite vaikeutti osittain tarkastusta.
Maanpinta viettää päiväkodin alueella kohti länttä. Rakennuksen itäpuolella hulevedet (sade- ja sulamisvedet) ohjautuvat pintavaluntana kohti rakennusta. Laajennusosan pohjakerroksessa sijaitsevan neuvolan tiloissa itäsivun ja osittain etelä- ja pohjoissivujen ulkoseinät ovat maanvaraisia. Suunnitelmapiirustusten mukaan sekä vanhalla osalla että laajennusosalla on salaojitus. Piha-alueella on
myös sadevesiviemäröinti. Osa piha-alueesta on kivipäällysteinen, osa sorapäällysteinen. Kivipäällysteet ovat hyväkuntoiset. Sora-alueilla havaittiin jonkin verran painumia ja hulevesien jättämiä uria.
Kattovedet on ohjattu sadevesikouruja ja syöksytorvia pitkin sadevesikaivoihin. Syöksytorvet on liitetty kiinteästi sadevesikaivoihin roiskevesien minimoimiseksi. Roiskevesien seinä- ja sokkelipintojen alaosille ennen syöksytorvien liittämistä sadevesikaivoihin aiheuttamia jälkiä ja pinnoitteen vaurioitumisjälkiä on yhä havaittavissa.
Laajennusosan sokkelin vierustalla oleva murskekäytävä on hyväkuntoinen. Patolevyä ei havaittu.
Päiväkodin sisäpihan alueella on ajoittain havaittu ummehtunutta, viemärimäistä hajua. Haju havaittiin myös tarkastushetkellä. Todennäköinen syy hajuun ovat viemäreiden tuuletusputket, joista haju
ilmanpaineen ja tuulen vaikutuksesta leviää piha-alueelle.
Päiväkodin vanhan osan julkisivurakenteena on hyväkuntoinen lautaverhoilu. Vanhan osan julkisivu
on huoltomaalattu vuonna 2018. Laajennusosan julkisivu on osittain rapattu, osittain lautaverhoiltu.
Laajennusosan julkisivurappaus ja lautaverhoilun maalipinta ovat rapistuneet. Neuvolaosan ikkunoiden vesipellitykset ovat osittain irti. Ikkunapeltien kaadot ovat riittävät.
Rakennuksen pohjoisseinustalla julkisivussa havaittiin laajempi kosteusvaurioitunut alue. Vaurion on
todennäköisesti aiheuttanut puutteellinen kattovesien ohjaus.
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3.7.1.2 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä piha-alueen ja ulkovaipan osalta ehdotetaan seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

salaojien ja salaojakaivojen sekä sadevesiviemäreiden säännöllinen tarkastus kuvaamalla ja
tarvittaessa huuhtelu
maanpinnan kaatojen muokkaus mahdollisuuksien mukaan
laajennusosan julkisivurappauksen uusiminen ja lautaverhoilun huoltomaalaus
laajennusosan ikkunoiden vesipellitysten kiinnitys ja tiivistys tarvittavilta osin
sokkelirakenteiden kunnostus
kattovesien ohjausjärjestelmän kunnostus, säännöllinen huolto ja ylläpito

Kuva 1. Maanpinta päiväkodin itäpuolella viettää kohti
rakennusta.

Kuva 2. Piha-alueen sadevesiviemäröintiä.

Kuva 3. Murskekäytävä sokkelin vieressä.

Kuva 4. Rapistunutta sokkelirakennetta.
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Kuva 5. Neuvolan eteläpäädyn osittain maanvaraista
ulkoseinää.

Kuva 6. Rapistunutta neuvolan ulkoseinän rappausta ja
lautaverhoilua.

Kuva 7. Neuvolan ikkunoiden vesipellitykset ovat osittain irti, peltien kaato on riittävä.

Kuva 8. Kosteusvaurioitunutta neuvolan pohjoispäädyn
ulkoseinän rappausta.

- 15 -

Tutkimusraportti | Heikkilän päiväkoti ja neuvola, Kerava
Työnumero: 500210

7.6.2019

3.7.2 Alapohja, vanha osa
3.7.2.1 Rakenne
Alapohjan rakenne on päiväkodin vanhassa osassa sisältäpäin lukien seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

lattiapinnoite (muovimatto, liima ja tasoite tai parketti)
lastulevy 12 / 24 mm
eristetila noin 500 mm, puhallusvilla 250-300 mm
betonilaatta, paksuutta ei varmistettu
ryömintätila, korkeus noin 500-700 mm, täytetty soralla
perusmaa

3.7.2.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Vanhan osan alapohja kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä lattiaan kaksi rakenneavausta.
Avaukset tehtiin lepohuoneisiin nro 3 ja 4.
Avauksista mitattiin eristekerroksen (puhallusvilla) suhteellinen kosteus. Lepohuoneen 3 alapohjan
puhallusvillakerroksen RH-% oli 49 %. Avauksesta otettiin materiaalinäyte M9. Lepohuoneen 4 alapohjan puhallusvillakerroksen RH-% oli 62 %. Avauksesta otettiin materiaalinäyte M11.
Tehtyjen avausten perusteella vanhan osan alapohjassa ei havaittu esim. rakennusaikaista rakennusjätettä. Alapohjan tuuletus on painovoimainen.
Lepohuoneen 3 alapohjan eristevillakerroksesta otetussa materiaalinäytteessä ei todettu kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Lepohuoneen 4 alapohjan eristevillakerroksesta otetussa näytteessä
todettiin heikko viite kosteusvauriosta. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty
alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 7.
Taulukko 6. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, alapohja (AP), vanha osa.
Tila

Avauskohta

Materiaali

Tulkinta

Kommentit

M9

vanha osa, lepohuone 3

AP

puhallusvilla

ei viitettä vauriosta

eristekerroksen RH-% 49

M11

vanha osa, lepohuone 4

AP

puhallusvilla

heikko viite vauriosta
(A. versicolor, Eurotium, 1-6 pmy/malja)

eristekerroksen RH-% 62

Näyte

3.7.2.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä vanhan osan alapohjan rakennetarkastusten ja materiaalinäytteenoton perusteella ehdotetaan seuraavaa:

▪
▪

vanhan osan alapohjarakenteen tuulettuvuuden varmistaminen ja parantaminen
salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin toimivuuden varmistaminen
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Kuva 10. Lepohuone 4, vanha osa, alapohja. Materiaalinäyte M11, alapohjan puhallusvilla.

3.7.3 Alapohja, laajennusosa
3.7.3.1 Rakenne
Alapohjan rakenne laajennusosassa, joka kattaa päiväkodin laajennuksen ja neuvolan tilat, on sisältäpäin lukien seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪

muovimatto, liima ja tasoite
teräsbetonilaatta 80-150 mm tai maanvarainen laatta 60-80 mm ja teräsverkko
EPS-eriste (styrox) 100-125 mm
kapillaarikatko, routimaton soratäyttö
perusmaa

3.7.3.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Laajennusosan alapohjaan tehtiin yksi rakenneavaus päiväkodin käytävän sähkökaappiin.
Avauksesta mitattiin styrox-eristeen suhteelliseksi kosteudeksi 69 RH-%. Styrox-eristeestä otettiin
materiaalinäyte M8. Näytteessä ei todettu kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 7.
Taulukko 7. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, alapohja (AP), laajennusosa.
Näyte

M8

Tila

Avauskohta

Materiaali

Tulkinta

Kommentit

laajennusosa,
päiväkodin käytävä, sähkökaappi

AP

styroxeriste

ei viitettä vauriosta

eristekerroksen RH-% 69
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Käytävätiloissa, jossa sähkökaappi sijaitsee, on ajoittain havaittu tunkkaista, kellari- tai viemärimäistä hajua. Henkilökunnalta saadun tiedon mukaan käytävän eteläpäässä sijaitsevan siivouskomeron hajulukko kuivuu ajoittain, mikä aiheuttaa viemärimäisen hajun. Sähkökaapin lattian läpiviennit ja kaapin kohdalla oleva alapohjalaattojen sauma ovat tehtyjen merkkiainekokeiden perusteella
epätiiviit, minkä johdosta betonilaatan alapuolelta voi tulla korvausilmaa käytävätilaan.

3.7.3.3 Toimenpide-ehdotukset

▪
▪

ei jatkotoimenpide-ehdotuksia laajennusosan alapohjan rakennetarkastusten ja materiaalinäytteenoton perusteella
päiväkodin laajennusosan maanvaraisen laatan läpivientien ja käytävällä sijaitsevan betonilaattojen saumakohdan tiivistys

Kuva 11. Laajennusosan alapohjan avaus.

Kuva 12. Laajennusosan alapohjan avaus.

3.7.4 Ulkoseinät, vanha osa
3.7.4.1 Rakenne
Vanhan osan ulkoseinien rakenne ulkoa sisälle päin on seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

ulkoverhous; laudoitus
hirsiseinä, paksuutta ei varmistettu
puukoolaukset ja eristevilla 120 mm
höyrynsulkumuovi 0,2 mm
kipsilevy 12 mm
pintamateriaali

3.7.4.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Vanhan osan ulkoseinien kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kaksi rakenneavausta.
Avaukset tehtiin lepohuoneisiin nro 3 ja 4.
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Avauksista mitattiin eristekerroksen suhteellinen kosteus. Lepohuoneen 3 ulkoseinän eristevillakerroksen RH-% oli 25 %. Avauksesta otettiin materiaalinäyte M10. Lepohuoneen 4 ulkoseinän eristevillakerroksen RH-% oli 34 %. Avauksesta otettiin materiaalinäyte M12.
Vanhan osan ulkoseinien eristevillakerroksesta otetuissa materiaalinäytteessä ei todettu kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 7.
Taulukko 8. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, ulkoseinä (US), vanha osa.
Näyte
M10
M12

Tila
vanha osa, lepohuone 3
vanha osa, lepohuone 4

Avauskohta
US, alaosa
US, alaosa

Materiaali

Tulkinta

Kommentit

eristevilla

ei viitettä vauriosta

eristekerroksen RH-% 25

eristevilla

ei viitettä vauriosta

eristekerroksen RH-% 34

3.7.4.3 Toimenpide-ehdotukset

▪

ei jatkotoimenpide-ehdotuksia vanhan osan ulkoseinien rakennetarkastusten ja materiaalinäytteenoton perusteella

Kuva 13. Vanhan osan ulkoseinän avaus, lepohuone 3.

Kuva 14. Vanhan osan ulkoseinän avaus, lepohuone 4.

3.7.5 Ulkoseinät, laajennusosa
3.7.5.1 Rakenne
Laajennusosan ulkoseinien rakenteet ulkoa sisälle päin ovat seuraavat:
Maanvarainen seinä, rakenne 1

▪
▪
▪
▪
▪

Maanvarainen seinä, rakenne 2

▪
▪

julkisivurappaus
betoni 130 mm
bitumisively ja ilmarako 20 mm

▪

styrox-eriste 150 mm
betoni 130 mm, tasoite ja maalipinta
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Tiili-villa-tiili/betoni, rakenne 3

▪
▪
▪
▪
▪
▪

7.6.2019

Puuverhoiltu tiiliseinä, rakenne 4

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

julkisivurappaus
tiilimuuraus 150 mm
ilmarako 20 mm
eristevilla 150 mm
tiili/betoni 150 mm
tasoite ja maalipinta

lautaverhoilu 12 mm
tuuletusrako 10-15 mm
tiilimuuraus 130 mm
ilmarako 20 mm
eristevilla 150 mm
tiilimuuraus 130 mm
tasoite ja maalipinta tai muu pinnoite

Liitteen 1 pohjapiirustuskuvissa on eri värisellä korostuksella esitetty laajennusosan eri ulkoseinärakenteet. Maanvaraisesta ulkoseinärakenteesta noin 1/4 on rakenteen 1 mukaista ja 3/4 rakenteen 2
mukaista (piirustuksesta mitattuina juoksumetreinä laskettuna). Puuverhoiltua ulkoseinärakennetta
(rakenne 4) on käytetty ainoastaan laajennusosan ensimmäisen kerroksen (päiväkodin käytössä
oleva neuvolan yläpuolinen tila) eteläjulkisivussa. Maanpäällisistä ulkoseinärakenteista on noin 1/5
rakenteen 4 mukaista rakennetta ja 4/5 rakenteen 3 mukaista rakennetta (piirustuksesta mitattuina
juoksumetreinä laskettuna).

3.7.5.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Laajennusosan ulkoseinien kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kolme rakenneavausta. Avaukset tehtiin pääasiassa ikkunapenkkien kohdalle betoniseinän paksuuden takia. Rakenteeseen 2 ei tehty avauksia, koska kyseisen rakenteen eristekerros on maata vasten. Eristekerroksista otettiin kolme materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten.
Avauksista mitattiin eristekerroksen suhteellinen kosteus. Neuvolatiloista päiväkodin tiloihin johtavan
kierreportaikon maanvaraisen seinän (rakenne 1) styrox-eristekerroksen RH-% oli 90 %. Vastaavalla
kohdalla julkisivussa havaittiin kosteusvaurioitunut alue. Julkisivun vaurion on todennäköisesti aiheuttanut puutteellinen kattovesien ohjaus. Avauksesta otettiin materiaalinäyte M5.
Neuvolan hoitohuoneen 3 ulkoseinän (rakenne 3) eristevillakerroksen RH-% oli 61 %. Avauksesta
otettiin materiaalinäyte M6. Neuvolan hoitohuoneen 7 osittain maanvaraisen ulkoseinän (rakenne 1
ja 3 liitoskohta) eristevillakerroksen RH-% oli 52 %. Avauksesta otettiin materiaalinäyte M7. Sekä
hoitohuoneen 3 että hoitohuoneen 7 ulkoseinän avaukset tehtiin avaamalla seinärakenne ikkunan
alapuolelta. Lautaverhoillusta ulkoseinärakenteesta (rakenne 4) otettiin materiaalinäyte M13, joka
kuvaa samalla myös yläpohjarakennetta. Näytetiedot on esitetty kappaleessa 3.7.7. Yläpohja, laajennusosa.
Laajennusosan ulkoseinien eristekerroksesta otetuissa materiaalinäytteessä kaikissa todettiin viite
tai vahva viite kosteusvauriosta. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla
olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 7.
Todennäköinen syy neuvolan tiloissa havaittuun mikrobiperäiseen hajuun ovat kosteusvaurioituneet
ulkoseinärakenteet sekä erityisesti ikkunoiden kohdilla olevat ilmavuotoreitit. Sisäpuolinen betonipinta on tiivis rakenne, minkä vuoksi sen läpi ei pääse epäpuhtauksia eristekerroksista. Sen sijaan
läpiviennit, kuten ikkunat, ja rakenneliittymät ovat riskikohtia: ikkunoiden sekä alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymissä havaittiin ilmavuotoja merkkiainekokeessa.
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Taulukko 9. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, ulkoseinä (US), laajennusosa.
Näyte

Tila

M5

neuvola, kierreportaikko

M6

neuvola, hoitohuone 3

M7

neuvola, hoitohuone 7

Avauskohta
US, alaosa,
rakenne 1
US, ikkunapulpetti,
rakenne 3
US, ikkunapulpetti,
rakenne 3

Materiaali
styroxeriste

Tulkinta

Kommentit

vahva viite vauriosta (A.
versicolor +++)

eristekerroksen RH-% 90

eristevilla

viite vauriosta (Penicillium, Cladosporium ++)

eristekerroksen RH-% 61

eristevilla

viite vauriosta (Penicillium ++, A. versicolor 59 pmy/malja)

eristekerroksen RH-% 52

3.7.5.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä laajennusosan ulkoseinien rakennetarkastusten ja materiaalinäytteenoton perusteella ehdotetaan seuraavaa:

▪

neuvolan rakenneliittymien ja läpivientien (mm. ikkunat) sisäpuoliset tiivistykset asianmukaisesti
o

vaihtoehtoisesti ulkoseinärakenteiden (rakennetyyppi 3) alaosan kunnostus erillisen
suunnitelman mukaisesti uusimalla eristekerros (kalliimpi ja varmempi korjaustapa)

Kuva 15. Neuvolan kierreportaiden maanvaraisen ulkoseinän avaus.

Kuva 16. Neuvolan hoitohuone 3, ulkoseinän avaus.
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Kuva 17. Kuva 15. Neuvolan hoitohuone 7, ulkoseinän
avaus.
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Kuva 18. Kuva 15. Neuvolan hoitohuone 7, ulkoseinän
avaus.

3.7.6 Yläpohja, vanha osa
3.7.6.1 Rakenne
Rakennuksen vanhan osan yläpohjan rakenne ulkoa sisälle päin on seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

peltikate
aluslaudoitus 10-15 mm
vesikattorakenteet
ullakkotila / tyhjä tila
eristevilla 400 mm
kantava rakenne

Yläpohjatilaan on kulku rakennuksen vanhan osan pohjoispäässä sijaitsevasta nykyisin varastokäytössä olevasta huoneesta. Yläpohja on kylmä, räystäiltä tuulettuva ullakkotila. Yläpohjatilassa on
alapuolella sijaitsevaan tilaan johtava kattoikkuna sekä ulos johtava ikkuna. Yläpohjassa sijaitsee
myös vanhan osan iv-konehuone. Yläpohja tutkittiin aistinvaraisesti sekä ottamalla kaksi materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten.

3.7.6.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Aistinvaraisen tarkastelun perusteella yläpohjassa havaittiin vähäisiä vuotojälkiä savupiipun juuressa. Vesikatteen aluslaudoituksessa ja paikoin myös eristevilloituksessa havaittiin tummentumia.
Yläpohjatilassa havaittiin myös lintujen ja jyrsijöiden ulostetta. Kokonaisuudessaan vesikate ja vanhan osan yläpohjatilat olivat tyydyttävässä kunnossa.
Materiaalinäytteet otettiin vesikatteen aluslaudoituksesta, näyte M1 ja yläpohjan eristevilloituksesta,
näyte M2. Molemmissa todettiin viite tai heikko viite kosteusvauriosta.
Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 7.
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Taulukko 10. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, yläpohja (YP), vanha osa.
Tila

Avauskohta

Materiaali

M1

yläpohja

YP

puu

M2

yläpohja

YP

eristevilla

Näyte

Tulkinta

Kommentit

viite vauriosta (sieni-itiöt
yhteensä +++)
heikko
viite
vauriosta
(sieni-itiöt yhteensä ++)

vesikatteen aluslaudoituksessa tummentumia
eristevilloituksessa paikoin tummentumia

3.7.6.3 Toimenpide-ehdotukset
Tehdyn tarkastuksen perusteella vesikaton välittömälle uusimiselle ei ole tarvetta. Tiivistämällä havaitut vuotokohdat ja estämällä lintujen ja jyrsijöiden pääsy yläpohjatilaan, voidaan vesikaton ja yläpohjan teknistä käyttöikää jatkaa useammalla vuodella. Vesikaton uusimisen yhteydessä jatkotoimenpiteinä tehdyn tarkastuksen ja materiaalinäytteenoton perusteella ehdotetaan lisäksi seuraavaa:

▪
▪
▪

yläpohjan villaeristeiden uusiminen peruskorjauksen yhteydessä
vesikatteen aluslaudoituksen uusiminen peruskorjauksen yhteydessä
aluskatteen asennus peruskorjauksen yhteydessä

Kuva 19. Yläpohja, vanha osa, kattoikkuna ja ulos johtava
ikkuna.

Kuva 20. Yläpohja, vanha osa, vähäisiä vuotojälkiä savupiipun juuressa.

Kuva 21. Yläpohja, vanha osa, vesikatteen aluslaudoitusta.

Kuva 22. Yläpohja, vanha osa, eristevilloitusta.
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3.7.7 Yläpohja, laajennusosa
3.7.7.1 Rakenne
Rakennuksen laajennusosan yläpohjan ja välipohjan rakenteet ulkoa sisälle päin ovat seuraavat:
Matala osa, yläpohja

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Korkea osa, yläpohja iv-konehuoneen ympärillä

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

peltikate 0,6 mm
ruodelaudoitus 50 mm
tuulettuva ilma-/ryömintätila ~500 mm
tuulenohjaus, kipsilevy 9 mm
eristevilla ~300 mm
rakennusmuovi 0,2 mm
ristiinkoolaukset 2 x 50 mm
alas laskettu katto

Korkea osa, yläpohja vinokattoalueella

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

peltikate 0,6 mm
ruodelaudoitus 50 mm
tuulettuva ilmatila ~100 mm
kipsilevy 9 mm
eristevilla ~300 mm
koolaukset 10-15 mm
aluskate / rakennusmuovi
kipsilevy 9 mm
tasoite ja maalipinta
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vesikattorakenteet ja tyhjä yläpohjatila
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3.7.7.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Laajennusosan matalan osan (keittiösiipi) yläpohjaan ei ollut pääsyä ulko- tai sisäkautta. Matalan
osan yläpohjan rakenteita tarkasteltiin alas laskettujen kattojen kautta. Tehtyjen havaintojen perusteella höyrynsulkumuovina toimiva rakennusmuovi on pakoin puutteellisesti asennettu ja repeytynyt.
Matalamman osan yläpohjarakenteista ei otettu materiaalinäytteitä.
Laajennusosan korkean osan yläpohjarakenteisiin tehtiin kaksi rakenneavausta. Avauksista mitattiin
eristekerroksen suhteellinen kosteus. Ryhmähuoneen 1 yläpohjan eristetilan RH-% oli 24 %. Avauksesta otettiin materiaalinäyte M13. Myös ryhmähuoneen 2 yläpohjan eristetilan RH-% oli 24 %.
Avauksesta otettiin materiaalinäyte M14.
Laajennusosan korkean osan kolmannessa kerroksessa sijaitsevan iv-konehuoneen länsi- ja eteläpuoliset tilat ovat kylmää yläpohjatilaa. IV-konehuoneen länsipuolella olevassa yläpohjatilassa havaittiin vesikatolle johtavan tuuletusputken tiivistyksessä vuoto. Vuotovesi on vaurioittanut puisia vesikattorakenteita sekä kastellut yläpohjatilan alempaa eristevillakerrosta. Alemmassa eristevillakerroksessa havaittiin myös muualla ilmavuotojen tai mikrobikasvuston aiheuttamaa tummentumaa.
Yläpohjan alemmasta eristekerroksesta otettiin kaksi materiaalinäytettä, M3 ja M4.
Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 7.
Taulukko 11. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, yläpohja (YP), laajennusosa.
Näyte

Tila

M13

yläpohja

M14

yläpohja

M3

yläpohja

M4

yläpohja

Avauskohta
YP, US
vierestä
YP, US
vierestä
YP, keskiosa

Materiaali

YP, US
vierestä

puhallusvilla

puhallusvilla
puhallusvilla
puhallusvilla

Tulkinta

Kommentit

ei viitettä vauriosta

eristekerroksen RH-% 24

ei viitettä vauriosta
viite vauriosta (sieni-itiöt
yhteensä +++)

viite vauriosta (sieni-itiöt
yhteensä +++)

Kuva 23. Yläpohja, laajennusosan korkea osa, rakenneavaus, näyte M14.

eristekerroksen RH-% 24
tuuletusputken tiivistyksen
vuoto vaurioittanut puurakenteita ja kastellut eristevillakerrosta
eristevillakerroksessa
tummentumia

Kuva 24. Yläpohja, laajennusosan korkea osa, rakenneavaus, näyte M14.
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Kuva 25. Yläpohja, laajennusosa, IV-konehuoneen länsipuoli, tuuletusputken epätiiviistä liitoskohdasta vuotaneen
veden vaurioittamia vesikattorakenteita.
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Kuva 26. Yläpohja, laajennusosa, IV-konehuoneen länsipuoli, tuuletusputken epätiiviistä liitoskohdasta vuotaneen
veden vaurioittamia vesikattorakenteita.

3.7.7.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä laajennusosan yläpohjan rakennetarkastusten ja materiaalinäytteenoton perusteella ehdotetaan seuraavaa:

▪

tuuletusputken tiivistyksen korjaus ja vaurioituneiden vesikattorakenteiden ja eristevillakerroksen uusiminen välittömästi

3.7.8 Välipohja, vanha osa
3.7.8.1 Rakenne
Vanhan osan ensimmäisen ja toisen kerroksen välisen välipohjan rakenteesta ei ollut tietoa saatavilla. Välipohjarakenne on todennäköisesti alkuperäinen hirsirakenne puukoolatulla lattialla ja eristekerroksella. Pintakosteuskartoituksen perusteella vanhan osan yläpohjarakenteessa ei todettu kohonneita pintakosteuslukemia. Välipohjarakenteeseen ei tehty rakenneavausta eikä otettu materiaalinäytteitä.

3.7.8.2 Toimenpide-ehdotukset
Vanhan osan välipohjarakenteen osalta ei todettu jatkotoimenpidetarvetta.

3.7.9 Välipohja, laajennusosa
3.7.9.1 Rakenne
Laajennusosan välipohjarakenteena (neuvolan ja päiväkodin välinen rakenne) on saadun lähtöaineiston ja tehtyjen havaintojen perusteella ontelolaatta. Neuvolan tiloissa on alaslasketut katot.

3.7.9.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Neuvolan sisäänkäynnin aulatiloissa on kesällä 2018 havaittu vesivuoto. Vettä valui välipohjarakenteiden kautta neuvolan tiloihin 5-10 litraa. Vuotokohta on näkyvissä ontelolaatan keskivaiheilla. Alaslasketun katon akustolevyissä on havaittavissa muutamia tummentumia, jotka johtuvat tuloilman ilmavirrasta.
Pintakosteuskartoituksessa vesivuotokohtien alueella ontelolaatassa todettiin pistemäinen pienelle
alueelle rajautunut lievästi kohonnut kosteuspitoisuus.
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Rakenneteknisten tutkimusten yhteydessä alaslasketun katon yläpuolista tilaa tutkittiin useasta kohdasta neuvolan aula- ja käytävätiloissa. Ontelolaattarakenteissa, akustolevyissä ja alaslasketun katon eristetilaan asennetuissa IV-putkien eristevilloissa ei havaittu kosteuden aiheuttamia vaurioita
em. kahta kosteuspistettä lukuun ottamatta. Välipohjarakenteissa olevista suojaamattomista eristevilloista voi levitä mineraalivillakuituja sisäilmaan.
Vesi on voinut valua ontelolaatan ontelossa pidemmältäkin matkalta ja pidemmän ajan kuluessa.
Lähin vesipiste on saunan viereinen suihku, jossa oli kohonneita kosteusarvoja muutamissa väliseinän alimmissa laatoissa. Myös saunan wc-tilan altaan alla on kohonneita pintakosteusarvoja. Vesileikkialtaan ja toisen pesutilan välissä on epäilyttävän oloinen saumaliitos todennäköisen liikuntasauman kohdalla (liite 2, kuva 3). Liikuntasaumaa on myöhemmin korjattu. Liikuntasauma jatkunee
väliseinän alapuolella. Jos lattian ja väliseinän vesieristys ei ole kunnollinen, vettä on voinut kulkeutua myös väliseinää pitkin vuotokohdalle. Todennäköisesti ontelossa ollut vesi on tullut ulos rakennusaikaisesta ontelon kuivatusreiästä, jonka tasoitus on ajan kuluessa pettänyt kosteuden vaikutuksesta.
Ikkunaerkkerin ja ulkoseinän vieressä oleva pidempiaikaisempi kosteusjälki voi johtua yläpuolella
olevan lavuaarin lievistä putkivuodoista.

Kuva 27. Välipohja, laajennusosa.

Kuva 28. Välipohja, laajennusosa.

Kuva 29. Välipohja, laajennusosa.

Kuva 33. Välipohja, laajennusosa.
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Kuva 35. Neuvolan akustolevyjä, joissa on paikoin tuloilmavirrasta johtuvia tummentumia.

3.7.9.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä laajennusosan välipohjan rakennetarkastusten perusteella ehdotetaan seuraavaa:

▪
▪

laajennuksen vesileikkialtaan vieressä olevan lavuaarin putkiliitosten tarkastus
tarvittaessa välipohjarakenteissa olevien suojaamattomien eristevillojen uusiminen tai eristäminen niin, etteivät mineraalivillakuidut pääse leviämään sisäilmaan

4 YHTEENVETO
Kosteusmittaukset
Pintakosteusmittausten perusteella kohteessa todettiin lievästi kohonneita tai kohonneita pintakosteuksia useissa tiloissa. Pääosa alueista, joilla kohonneita pintakosteuslukemia todettiin, olivat yksittäisiä, pistemäisiä alueita, jotka eivät viittaa rakenteelliseen kosteusvaurioon. Laajemmille pintakosteille alueille tehtiin porareikä- ja viiltomittauksia syvemmällä olevien rakennekerrosten kosteuspitoisuuden määrittämiseksi. Porareikä- ja viiltomittauksia ei kuitenkaan tehty pinnoitettuihin märkätiloihin vesieristyksen vaurioitumisen välttämiseksi.
Viiltomittaustulosten perusteella lattiapinnoitteena olevan muovimaton ja sen alapuolisen betonilaatan välisessä tilassa ei todettu kohonneita kosteuspitoisuuksia. Porareikämittaustulosten perusteella
laajennusosan maanvaraisessa betonilaatassa todettiin syvemmällä maakosteuden nousua rakenteisiin.
Olosuhdeseurannat (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi)
Tilojen olosuhteita, lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta seurattiin yhdeksästä eri tilasta.
Tilojen lämpötila seurantajakson aikana oli koulujen, päiväkotien ja vastaavien tilojen lämpötilasuositusten mukainen.
Sisäilman keskimääräinen suhteellinen kosteuspitoisuus jäi seurantajakson aikana osassa tiloja alle
suosituksen (RH-% 20-60). Huoneilman alhainen kosteuspitoisuus on kuitenkin tavanomaista talviaikaan.
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Tilojen hiilidioksidipitoisuudet päiväkodin ja neuvolan tiloissa olivat seurantajakson aikana pääosin
erinomaisella tasolla. Keskimääräinen hiilidioksidipitoisuus alitti kaikissa mitatuissa tiloissa S1-luokan tavoitearvon 750 ppm. Hiilidioksidipitoisuus nousee pääosassa tutkituista tiloista hetkellisesti
hyvän ja tyydyttävän tavoitearvon välille (950-1200 ppm). Ylitykset ovat lyhytkestoisia (5-10 min) ja
toistuvat tilasta riippuen arkipäivisin 1-3 kertaa viikossa.
Painesuhteet
Sisäilman ja ulkoilman välisiä painesuhteita seurattiin vastaavista yhdeksästä tilasta, joissa toteutettiin olosuhdeseuranta. Kaikkien mitattujen tilojen keskimääräinen paine-ero ulkoilmaan nähden oli
mittausjaksolla ohjeistuksen mukaisesti lievästi alipaineinen.
VOC-ilmanäytteet
Päiväkodin ja neuvolan tiloista otettiin yhteensä kahdeksan VOC-ilmanäytettä. VOC-analyysitulosten perusteella tiloissa ei todettu toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia VOC-yhdisteitä.
Kohonneita, mutta toimenpiderajat alittavia VOC-yhdisteiden pitoisuuksia todettiin seuraavasti:

▪
▪
▪

Näyte 1; etanoli 31 µg/m3, etikkahappo 9 µg/m3
Näyte 4; nonanaali 14 µg/m3 ja etikkahappo 15 µg/m3
Näyte 5; alifaattiset hiilivedyt, yksittäiset yhdisteet 3-20 µg/m3, kokonaispitoisuus 78 µg/m3,
asetoni 42 µg/m3, etanoli 23 µg/m3
o

▪

alifaattiset hiilivety-yhdisteet voivat johtua mm. liikennepäästöistä, jos ikkuna on ollut
auki ennen näytteenottoa

Näyte 7; etanoli 21 µg/m3, etikkahappoa 24 µg/m3

Kuitunäytteet
Yhdeksästä eri tilasta (vastaavat tilat, joihin asennettiin olosuhde- ja paine-eroseuranta) otettiin geeliteippinäytteet kahden viikon pölylaskeumasta. Laskennan perusteella laajennusosan liikuntasalista
otetusta näytteessä todettiin teollisia mineraalivillakuituja yli Asumisterveysasetuksessa määritetyn
toimenpiderajan (todettu pitoisuus 0, 29 kpl/m2, toimenpideraja 0,2 kpl/cm2). Kohonnut pitoisuus voi
johtua esim. liikuntasalin katon akustolevyistä irtoavista mineraalivillakuiduista tilan käytön (mm. pallopelit) seurauksena.
Merkkiainekokeet
Ulkovaipparakenteisiin tehtiin yhteensä kuuteen eri kohtaan merkkiainekoe, jolla tutkittiin rakenteiden tiiveyttä. Sekä vanhan osan että laajennusosan kaikissa ulkovaipparakenteiden liittymäkohdissa, ikkunaläpivienneissä sekä maanvaraisen laatan läpivienneissä havaittiin ilmavuotoja ja epätiiveyttä.
Rakenteet
Vanhan osan alapohjan rakenteena on ollut tuulettuva alapohja. Ryömintätila on myöhemmin täytetty soralla. Täyttöajakohdasta ei ollut tietoa saatavilla. Vanhan osan alapohjan eristetilasta otettiin
kaksi materiaalinäytettä, joista toisessa todettiin heikko viite kosteusvauriosta. Eristekerroksen suhteellinen kosteus ko. kohdassa oli 62 %.
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Laajennusosan alapohjarakenteena on maanvarainen teräsbetonilaatta, jonka alapuolella on lämmöneristekerros (styrox-eriste) suoraan maanpintaa vasten. Laajennusosan alapohjarakenteen betonilaatan suhteellinen kosteus mitattiin kahdesta eri pisteestä kahdesta mittaussyvyydestä (25 mm
ja 65 mm sekä 35 mm ja 145 mm). Mittausten perusteella laajennusosan alapohjan betonilaatassa
todettiin syvemmällä laatassa kohonneita kosteuspitoisuuksia. Maanvastaisen styrox-eristeen yläosasta otettiin yksi materiaalinäyte. Näytteessä ei todettu viitteitä kosteusvauriosta. Eristekerroksen
suhteellinen kosteus näytteenottokohdassa oli 69 %.
Vanhan osan ulkoseinät ovat hirsirakenteiset. Ulkoverhouksena on käytetty laudoitusta. Hirsiseinien
sisäpuolisena lisälämmöneristeenä on 120 mm paksu eristevillakerros, rakennusmuovi ja 12 mm
kipsilevy. Vanhan osan ulkoseinien rakenneavauksista otettujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysien ja eristekerroksen kosteusmittausten perusteella rakenteissa ei todettu viitteitä kosteusvauriosta.
Laajennusosan ulkoseinät ovat osittain maanvaraisia betoniseiniä. Maanvaraisten ulkoseinien rakenteena on joko betoni-eristekerros-betoni tai betoni-eristekerros. Eristeenä on käytetty styrox-eristettä. Betoni-eristekerros-betoni -rakenteeseen tehtiin yksi rakenneavaus. Eristekerroksen suhteellinen kosteus ko. kohdassa oli 90 %. Eristekerroksesta otetussa materiaalinäytteessä todettiin vahva
viite kosteusvauriosta.
Laajennusosan muut ulkoseinät ovat rakenteeltaan rapattuja tai lautaverhoiltuja tiili-villa-tiili/betoni
-seiniä. Muihin ulkoseiniin tehtiin kaksi rakenneavausta neuvolan käytössä oleviin tiloihin. Avauksista
otettiin kaksi materiaalinäytettä eristevillakerroksesta. Molemmissa näytteissä todettiin viite kosteusvauriosta. Eristekerroksen suhteellinen kosteus vaihteli välillä 52-61 %.
Vanhan osan yläpohjatila on räystäiltä tuulettuva kylmä tila. Vanhan osan vesikatteen aluslaudoituksessa ja paikoin myös eristevilloituksessa havaittiin tummentumia. Sekä aluslaudoituksesta että eristevilloituksesta otetussa materiaalinäytteessä todettiin vähintään heikko viite kosteusvauriosta.
Laajennusosassa on kaksi erilaista yläpohjarakennetta. Matalamman osan, ns. keittiösiiven, yläpohjatilaan ei ollut pääsyä ulko- tai sisäkautta. Matalamman osan yläpohjan rakenteita tarkasteltiin
alas laskettujen kattojen kautta. Tehtyjen havaintojen perusteella rakennusmuovi on pakoin puutteellisesti asennettu ja repeytynyt. Matalamman osan yläpohjarakenteet olivat silmämääräisen arvion perusteella hyväkuntoiset eikä yläpohjan eristekerroksesta otettu materiaalinäytteitä.
Laajennusosan korkean osan yläpohjarakenteisiin tehtiin kaksi rakenneavausta. Eristevillakerroksesta otettujen näytteiden mikrobianalyysien ja tehtyjen kosteusmittausten perusteella rakenteessa
ei todettu viitteitä kosteusvauriosta.
Laajennusosan korkean osan kolmannessa kerroksessa sijaitsevan IV-konehuoneen länsi- ja eteläpuoliset tilat ovat kylmää yläpohjatilaa. IV-konehuoneen länsipuolella olevassa yläpohjatilassa havaittiin vesikatolle johtavan tuuletusputken tiivistyksessä vuoto. Vuotovesi on vaurioittanut puisia vesikattorakenteita sekä kastellut yläpohjatilan eristevillakerrosta. Eristevillakerroksesta otettiin materiaalinäyte vuotokohdan alapuolelta sekä yläpohjatilan eteläpäädystä. Molemmissa näytteissä todettiin viite kosteusvauriosta.
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5 JATKOTOIMENPITEET
Alla on esitetty suositeltujen jatkotoimenpiteiden yhteenveto kiireellisyysjärjestyksessä.
Välittömästi toteutettavat toimenpiteet:

▪
▪

tuuletusputken vuotokohdan korjaaminen laajennusosan yläpohjassa (IV-konehuoneen viereinen tila)
päiväkodin laajennusosan vesileikkitilan yhden pesualtaan ja wc-tilan pesualtaan mahdollisen putkivuodon tarkastus (lattian pintakosteus koholla altaiden kohdalla)

Suunnittelua vaativat toimenpiteet:

▪
▪

päiväkodin vanhan osan vesileikkihuoneen muovimaton uusiminen, kosteuden nousun rakenteisiin estäminen ja tarvittaessa ennen uusien pinnoitteiden asennusta rakenteiden kuivatus
päiväkodin laajennusosan käytävän sähkökaapin lattian kosteuseristyksen ja tiiveyden parantaminen

▪

ikkunoiden tiivistys

▪

päiväkodin laajennusosan maanvaraisen laatan läpivientien tiivistys

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

päiväkodin laajennusosan ja neuvolan ulkoseinien ja maanvaraisen laatan rajapinnan tiivistys, tarvittavilta osin laatan ja (kantavien) väliseinien rajapinnan tiivistys
laajennusosan julkisivurappauksen uusiminen ja lautaverhoilun huoltomaalaus
laajennusosan ikkunoiden vesipellitysten kiinnitys ja tiivistys tarvittavilta osin
sokkelirakenteiden kunnostus
kattovesien ohjausjärjestelmän kunnostus, säännöllinen huolto ja ylläpito
päiväkodin vanhan osan alapohjarakenteen tuulettuvuuden varmistaminen ja parantaminen
ja paine-eromittaukset alapohjan ja sisätilojen välillä
neuvolan ikkunarakenteiden tiivistyskorjaukset sisäpuolelta
o

▪

vaihtoehtoisesti ikkunoiden alapuolisten ulkoseinärakenteiden kunnostus (rakenne 3)
eristeet uusimalla

päiväkodin laajennusosan yläpohjassa olevan tuuletusputken kohdalla vaurioituneiden vesikattorakenteiden sekä eristevillakerroksen uusiminen vesikatteen uusimisen yhteydessä

Peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet:

▪
▪

päiväkodin laajennusosan saunan löylyhuoneen, pesuhuoneen ja vesileikkihuoneen saneeraus teknisen käyttöiän ollessa lopussa
neuvolan tiloista päiväkodin tiloihin johtavan portaikon maanvaraisen seinän kosteuseristyksen ja tiiveyden parantaminen, tarvittaessa salaojien toimivuuden tarkastus/parannus
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päiväkodin vanhan osan yläpohjan villaeristeiden uusiminen vesikaton uusimisen yhteydessä sekä aluskatteen lisääminen rakenteeseen
laajennusosan välipohjarakenteissa olevien suojaamattomien eristevillojen uusiminen tai
eristäminen niin, etteivät mineraalivillakuidut pääse leviämään sisäilmaan

Huoltojen yhteydessä toteutettavat toimenpiteet:

▪
▪

salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin toimivuuden tarkastus ja tarvittaessa kunnostus erillisen suunnitelman mukaan
rikkonaisten akustolevyjen uusiminen
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Päiväkoti, vanha osa ja laajennusosa, yläkerros
OS1, PE1,
K1, VOC6

M1/YP

M2/YP

M3/YP

M4/YP

SELITYKSET:
M = materiaalinäyte, ei viitettä kosteusvauriosta
M = materiaalinäyte, heikko viite kosteusvauriosta
M = materiaalinäyte, viite tai vahva viite kosteusvauriosta
Rakenneavaus tai näytteenottokohta
AP = alapohja
YP = yläpohja
US = ulkoseinä
Mittaukset
OS = olosuhdeseuranta
PE = paine-ero
K = kuidut
VOC-analyysi
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Päiväkoti, vanha osa ja laajennusosa, 1. kerros

M10/US

M9/AP

VOC8
Lepohuone 4

Henkilökunnan
pukuhuone

Käytävä

M12/US

Ryhmähuone 3
Lepohuone 3

M8/AP
Keittiö

OS4,
PE4, K4

M11/AP
VOC7

Liikuntasali

OS3,
PE3, K3

OS2, PE2,
K2, VOC3
Henkilökunnan
ruokailuhuone

Eteinen

Lepohuone 1

VOC4
OS7,
PE7, K7

Ryhmähuone 1

Ryhmähuone 2

M13/US-YP
M14/YP
OS8,
PE8, K8
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Lepohuone 2

OS9,
PE9, K9

VOC5
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Neuvola, laajennusosa, pohjakerros

M5/US

VOC2

M7/US

Taukohuone
Hoitohuone 7

Hoitohuone 1 Hoitohuone 2

Hoitohuone 3 Hoitohuone 4 Hoitohuone 5 Hoitohuone 6

OS6,
PE6, K6

M6/US
OS5, PE5,
K5, VOC1

Ulkoseinärakenteet:
rakenne 1, maanvastainen, rappaus – betoni – bitumisively – EPS-eriste – betoni
rakenne 2, maanvastainen, EPS-eriste – betoni
rakenne 3, rappaus – tiili – mineraalivilla – tiili/betoni
rakenne 4, julkisivupaneli ilmaraolla – tiili – mineraalivilla – tiili

-3-

SISÄILMATUTKIMUS
HEIKKILÄN PÄIVÄKOTI JA NEUVOLA
Heikkiläntie 6, 04200 Kerava

LIITE 2
Pintakosteusmittausten tulokset

Mittauspäivä 4.2.2019

Päiväkoti, vanha osa, 2. kerros

Pintakosteudenilmaisimella ei todettu kohonneita kosteusarvoja

Päiväkoti, vanha osa, 1. kerros

Laatat irti, kuva 1
VM1

matto irti

PM1/AP

PM2/AP

Pintakosteudenilmaisimella ei todettu kohonneita kosteusarvoja
Pintakosteudenilmaisimella todettiin lievästi kohonneita kosteusarvoja lattiassa; Gann 70-90, vertailuarvo 50-70
Pintakosteudenilmaisimella todettiin kohonneita kosteusarvoja lattiassa; Gann 90-130, vertailuarvo 50-70
VM = viiltomittaus,ei kohonneita lukemia
PM = porareikämittaus, punaisella merkitty kohonnut kosteuspitoisuus

Päiväkoti, uusi osa, IV-konehuone

Pintakosteudenilmaisimella ei todettu kohonneita kosteusarvoja

Päiväkoti, uusi osa, 1. kerros

laatassa halkeama,
kuva 7
Seinässä lievästi
kohonneita
pintakosteuslukemia

Seinässä lievästi
kohonneita
pintakosteuslukemia,
kuva 6

matto irti

Pintakosteudenilmaisimella ei todettu kohonneita kosteusarvoja

sauma, kuva 3

Pintakosteudenilmaisimella todettiin lievästi kohonneita kosteusarvoja, lattiassa; Gann 70-90, vertailuarvo 50-70
Pintakosteudenilmaisimella todettiin kohonneita kosteusarvoja lattiassa; Gann 90-130, vertailuar vo 50-70
Pintakosteusilmaisimella todettiin kohonneita kosteusarvoja seinällä; Gann 80-100, vertailuarvo 50-70

seinän alaosa, kuva 2

Neuvola

Kosteusvauriojälkiä
seinässä, kuva 8

VM2

Seinän yläosassa lievästi
kohonneita
pintakosteuslukemia

Kosteusvauriojälkiä
katossa, kuvat 5 ja 6

Pintakosteudenilmaisimella ei todettu kohonneita kosteusarvoja
Pintakosteudenilmaisimella todettiin lievästi kohonneita kosteusarvoja lattiassa; Gann 70-90, vertailuarvo 50-70
Pintakosteudenilmaisimella todettiin kohonneita kosteusarvoja lattiassa; Gann 90-130, vertailuarvo 50-70
Pintakosteusilmaisimella todettiin kohonneita kosteusarvoja seinällä; Gann 80-100, vertailuarvo 50-70

Kuvat

Kuva 1. Päiväkodin uudesta osasta vanhaan
osaan johtavan portaikon lattian irtonaisia
vinyylilaattoja.

Kuva 2. Päiväkodin uuden osan vesileikkihuoneen
seinälaatoituksen kolmessa alimmassa laatassa
todettiin lievästi kohonneita pintakosteuslukemia.

Kuva 4. Neuvolan aulan katon kosteusvauriojälki,
saunan kohta yläpuolella.

Kuva 5. Neuvolan aulan katon kosteusvauriojälki,
ikkunaerkkerin vieressä, lavuaari yläpuolella.

Kuva 3. Päiväkodin uuden osan vesileikkihuoneen
liikuntasaumassa todettiin lievästi kohonneita
pintakosteuslukemia.

Kuva 6. Päiväkodin uuden osan lepohuoneen 2
ulkoseinän yläosassa todettiin lievästi kohonneita
pintakosteuslukemia ikkunan molemmin puolin.

Kuva 7. Päiväkodin eteiskäytävän laatan
halkeama.

Kuva 8. Neuvolan tiloista päiväkodin tiloihin
johtavan portaikon ulkoseinän vaurioitunutta
pinnoitetta. Seinän koko maanpinnan alapuolisen
osuuden alueella todettiin lievästi kohonneita
pintakosteuslukemia.

Liite 3. Olosuhde- ja paine-eroseurannan mittauskäyrät
Työnumero: 500210
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OS1, päiväkoti, vanha osa, 2. kerros, puheterapeutin huone.

OS2, päiväkoti, laajennusosa, 1. kerros, henkilökunnan ruokailuhuone.

Liite 3. Olosuhde- ja paine-eroseurannan mittauskäyrät
Työnumero: 500210

OS3, päiväkoti, laajennusosa, 1. kerros, liikuntasali.

OS4, päiväkoti, vanha osa, 1. kerros, ryhmähuone 3.
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Liite 3. Olosuhde- ja paine-eroseurannan mittauskäyrät
Työnumero: 500210

OS5, neuvola, hoitohuone 1.

OS6, neuvola, hoitohuone 3.
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Liite 3. Olosuhde- ja paine-eroseurannan mittauskäyrät
Työnumero: 500210

OS7, päiväkoti, laajennusosa, 1. kerros, lepohuone 1.

OS8, päiväkoti, laajennusosa, 1. kerros, vesileikkihuone.

7.6.2019

Liite 3. Olosuhde- ja paine-eroseurannan mittauskäyrät
Työnumero: 500210

OS9, päiväkoti, laajennusosa, 1. kerros, ryhmähuone 2.

PE1, päiväkoti, vanha osa, 2. kerros, puheterapeutin huone.

7.6.2019

Liite 3. Olosuhde- ja paine-eroseurannan mittauskäyrät
Työnumero: 500210

7.6.2019

PE2, päiväkoti, laajennusosa, 1. kerros, henkilökunnan ruokailuhuone.

PE3, päiväkoti, laajennusosa, 1. kerros, liikuntasali.

Liite 3. Olosuhde- ja paine-eroseurannan mittauskäyrät
Työnumero: 500210

PE4, päiväkoti, vanha osa, 1. kerros, ryhmähuone 3.

PE5, neuvola, hoitohuone 1.

7.6.2019

Liite 3. Olosuhde- ja paine-eroseurannan mittauskäyrät
Työnumero: 500210

PE6, neuvola, hoitohuone 3.

PE7, päiväkoti, laajennusosa, 1. kerros, lepohuone 1.

7.6.2019

Liite 3. Olosuhde- ja paine-eroseurannan mittauskäyrät
Työnumero: 500210

PE8, päiväkoti, laajennusosa, 1. kerros, vesileikkihuone.

7.6.2019
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Sisäilman VOC-analyysi
VOC0888
Kiwalab, 1.3.2019
Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elisa Keto

Kohde:

Heikkiläntie 6, Kerava

Työmääräin:

WO-00743569

Näytteenottaja:

Elisa Keto

Näytteenottopäivä:

18.2.2019

Näytteet vastaanotettu:

19.2.2019

Analyysit:
Aktiivisesti yhdistelmäkeräinputkiin (kvartsivilla-Tenax TA-Carbograph 5TD) kerätyt huoneilman näytteet
tutkitaan käyttämällä termodesorptioon perustuvaa näytteensyöttöä, kromatografista erottelua ja
massaselektiivistä ilmaisinta. Menetelmä pohjautuu standardiin ISO 16000-6:2011. Yhdisteiden pitoisuudet
määritetään
kvantitatiivisesti
niiden
omilla
standardivasteilla
tai
semikvantitatiivisesti
tolueeniekvivalentteina. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet määritetään kattaen 1-40 kpl yhdisteitä tai
vähintään 2/3 TVOC-alueen (n-heksaanista n-heksadekaaniin) kokonaispinta-alasta. TVOC-alueen ohella
ilmoitetaan myös VVOC- tai SVOC-alueilla esiintyviä yhdisteitä, kuten etikkahappo ja TXIB. Tulokset
(µg/m3) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään. Tulosten tarkastelu pohjautuu
Asumisterveysasetuksessa 545/2015 annettuihin toimenpiderajoihin. Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin
piiriin. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille.

Huoneilman näytteet:
Näyte

Tila

Aika

Mittausolosuhteet

1.

Neuvola / Hoitohuone 1

15:51-16:36

-

2.

Neuvola /Hoitohuone 7

15:56-16:42

-

3.

Päiväkoti, henkilökunnan
ruokailuhuone

17:05-17:51

-

4.

Päiväkoti, Ryhmähuone 1,
Nappulat

17:08-17:53

-

5.

Päiväkoti, Lepohuone 2,
Nikkarit

17:12-17:57

-

6.

Päiväkoti,
Puheterapeutinhuone

18:17-19:02

-

7.

Päiväkoti, Lepohuone 3, lastut

18:22-19:07

-

8.

Päiväkoti, Lepohuone 4, lastut

18:26-19:11

-

Tulosten tarkastelu

Tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden

Tulos kertoo hetkellisestä sisäilman laadusta. Tavanomainen tulos ei poissulje mahdollista sisäilmaongelman aiheuttajaa eikä tilassa
havaittava VOC-yhdisteen lähde välttämättä tarkoita sisäilmaongelmaa.

Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty
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Sisäilman VOC-analyysi
VOC0888
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Tulokset
Pitoisuus / näyte
Kerätty ilmamäärä (dm3)
Yhdiste ja -ryhmä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,01
µg/m3

9,19
µg/m3

9,19
µg/m3

9,01
µg/m3

8,96
µg/m3

8,96
µg/m3

9,01
µg/m3

9,39
µg/m3

ALIFAATTISET HIILIVEDYT
Butaani (1,*

1

1

2-Metyylibutaani (1,*

9

Syklopentaani (1,*

12

3-Metyylipentaani (1,*
Heksaani

1
3

2,2-Dimetyylipentaani (1

3

Metyylisyklopentaani (1

4

3,3-Dimetyylipentaani (1

6

Sykloheksaani

5

2,3-Dimetyylipentaani (1
3-Metyyliheksaani (1

12
20

Heptaani
AROMAATTISET HIILIVEDYT

3

Bentseeni

0,9

0,7

0,8

0,9

0,7

0,8

1

0,7

Tolueeni
Etyylibentseeni

0,6

0,5

3
0,5

0,8

5

5

1

4

23

11

21

18

m/p-Ksyleeni
ALKOHOLIT
Etanoli*

0,6
31

4

2-Metyyli-2-propanoli (1,*
1-Butanoli
2-Etyyli-1-heksanoli
ALDEHYDIT

1
0,8
0,7

0,7
0,6

1

1

Heksanaali
Bentsaldehydi

2
0,9

1
1

1

1

2

0,9

1

1

4
1

14
2

Oktanaali
Nonanaali
Dekanaali
KETONIT
Asetoni*
Asetofenoni
HAPOT
Etikkahappo*
Heksaanihappo

1
0,7

0,6
0,6

2
0,8

1

1

1

0,9

5
2

2
1

3
1

5
2

7

6

10

1

1
1

1

6

6

8

42

0,8

0,7

0,7

0,8

9

6

15
4

3

0,6

0,7

Heptaanihappo
ESTERIT JA LAKTONIT
TXIB**
TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET

1

8
3

0,8
9

24
3

14
3

0,8

1

0,6

3
1

0,8

a-Pineeni

0,8

d-Limoneeni
GLYKOLIT JA GLYKOLIEETTERIT

0,5

1-Metoksi-2-propanoli

1

1,2-Propaanidioli

4

2-Fenoksietanoli

2

2
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PIIYHDISTEET
Dekametyylisyklopentasiloksaani
TVOC
*)

0,7

0,7

0,9

1

0,8

0,7

< 10

< 10

20

20

100

10

0,6
10

20

Erittäin haihtuvat VVOC-yhdisteet, pitoisuus suuntaa antava yhdisteen osittain läpäistessä keräimen.

**)

Puolihaihtuvat SVOC-yhdisteet.

1)

Yhdisteen pitoisuus laskettu tolueeniekvivalenttina

----------------------------------

Kiwalab

Arttu Harmaala
Laboratorioanalyytikko, AMK

Henri Hakala
Asiantuntija, AMK
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Sisäilman VOC-analyysi
VOC0888
Kiwalab, 1.3.2019
LIITE: Sisäilman VOC-analyysit ja tulosten tarkastelu

1.

YLEISTÄ

Huoneilman näytteillä tutkitaan sisäilmassa näytteenottohetkellä esiintyvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden (VOC) määrää ja laatua. Sisäilman VOC-pitoisuuteen vaikuttavat tilan käyttö ja sijainti,
materiaaliratkaisut, huolto- ja ylläpitohistoria sekä ilmanvaihdolliset, huoneilman lämpötilaan ja suhteelliseen
kosteuteen liittyvät olosuhteet. VOC-analyysi on yksittäinen osa kiinteistön kokonaistutkimusta ja
johtopäätöksiin tarvittavaa aineistoa. Tavanomainen tulos ei poissulje jatkotutkimusten tarvetta, mikäli tilassa
havaitaan poikkeavaa hajua tai käyttäjillä esiintyy sisäilmaongelmaan viittaavia oireita. Sisäilman laatua
voivat heikentää monet tekijät, kuten ilmanvaihdon toiminnan puutteet, materiaaleista erittyvät muut
yhdisteet, mikrobit ja niiden erittämät toksiinit.

2.

TOIMENPIDERAJAT JA MITTAUSEPÄVARMUUS

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 545/2015 perustuvat VOC-yhdisteiden toimenpiderajat asunnoille
ja muille oleskelutiloille, eivät ole terveysperusteisia. Epätavanomaisen korkeat VOC-pitoisuudet voivat
kuitenkin toisinaan heikentää sisäilman laatua. Toimenpiderajaa vastaavat tulokset viittaavat tilassa
esiintyvään altisteeseen, minkä perusteella vastuullisen tahon tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n tai 51
§:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai
rajoittamiseksi. Toimenpideraja katsotaan ylittyneeksi, kun tulos yhdistettynä mittausepävarmuuteen ylittää
kyseiselle yhdisteelle asetetun raja-arvon. Toimistotyöpaikoilla sisäilman kemiallinen laatu on tehokkaan
ilmanvaihdon vuoksi suhteellisen puhdasta ja ongelmakohteidenkin emissiotasot asetettuihin
toimenpidearvoihin nähden huomattavasti alhaisempia (Valtanen A et al. 2016).
Menetelmän laajennettu mittausepävarmuus näytteenoton epävarmuus huomioituna on keskimäärin 19-32
% yhdisteestä riippuen. Mittausepävarmuus raportoidaan yhdistekohtaisesti testausselosteen
tulostaulukossa toimenpiderajan ylittävien tai sen läheisyydessä olevien tulosten osalta, ilmoittamalla
yhdisteen keskimääräinen pitoisuus ± virherajat 95 % luottamusvälillä.
Taulukko 1. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat huoneilmassa (STM:n asetus 545/2015).
Tarkasteltava osatulos
TVOC
Yksittäinen yhdiste
TXIB **)
2-etyyli-1-heksanoli
Naftaleeni
Styreeni
*)

Toimenpideraja *)
400 µg/m3
50 µg/m3
10 µg/m3
10 µg/m3
10 µg/m3 (hajua ei saa esiintyä)
40 µg/m3

Tolueenivasteena määritettynä. **) 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaalidioli di-isobutyraatti

3.

KIRJALLISUUS

Suomen säädöskokoelma 545/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.
Valtanen A et al. (2016) Työpaikkojen sisäilman VOC-viitearvojen päivitys. Sisäilmastoseminaari 2016. Sisäilmayhdistys ry, Aaltoyliopisto, Energiatekniikan laitos. SIY Raportti 34. s. 359-363.
Valvira Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osat I ja III, ohje 8/2016
Ympäristö ja Terveys (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas.
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ANALYYSIRAPORTTI

Tilaaja:
RKM Group Oy

Kohde:
500210
Heikkilän päiväkoti ja neuvola, Kerava

Tilauspäivä:
12.2.2019
Analysointipäivä: 12.2.2019

Näytteenottaja:
Elisa Keto

MINERAALIVILLAKUITUANALYYSI
Analyysimenetelmä:
Tilaajan toimittama geeliteippinäyte (BM Dustlifter™) painetaan puhtaalle aluslasille. Yli 20 µm
pitkien mineraalivillakuitujen määrä lasketaan valomikroskoopilla. Tulokset koskevat vain tutkittuja
näytteitä. Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.

TULOKSET
Asiakkaan
näytetunnus

Laboratorion
työnumero

1

190212_092

Pvk, 2.krs, vanha osa, puheterapeutin huone

< 0,10

2

190212_093

Pvk, 1.krs, laajennusosa, henkilökunnan
ruokailuhuone

< 0,10

3

190212_094

Pvk, 1.krs, laajennusosa, liikuntasali

0,29

4

190212_095

Pvk, 1.krs, vanha osa, ryhmähuone

0,14

5

190212_096

Neuvola, pohjakerros, laajennusosa,
hoitohuone 1

< 0,10

6

190212_097

Neuvola, pohjakerros, laajennusosa,
hoitohuone 3

< 0,10

7

190212_098

Pvk, 1.krs, laajennusosa, lepohuone 1

8

190212_099

Pvk, 1.krs, laajennusosa, vesileikkihuone

< 0,10

9

190212_100

Pvk, 1.krs, laajennusosa, ryhmähuone 2

< 0,10

Näytetiedot

Tulos
(kuitua/cm2)

0,14

Mineraalivillakuitujen toimenpideraja normaalisti siivotulle pinnalle kahden viikon aikana
laskeutuneessa pölyssä on 0,20 kuitua/cm2. Toimistorakennusten tuloilmakanavien pinnoilla
mineraalivillakuitujen keskimääräinen pitoisuus on 10–30 kuitua/cm2.

1

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy
Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere

050 320 4458
www.asbestilaboratorio.fi
Y-tunnus 1038007-8.
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TYÖNUMERO: 500210
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1 KOHDETIEDOT
1.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Heikkilän päiväkoti
Heikkiläntie 6
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan Kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Elisa Keto, tutkimusinsinööri
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija

1.2

Tutkimuksen ajankohta

Merkkiainekokeet toteutettiin 18.-19.2.2019.

1.3

Tutkimusmenetelmä

Merkkiainekoe on menetelmä rakenteiden vuotokohtien paikannukseen. Merkkiainekoe tehdään RTkortin RT 14-11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein -ohjeen mukaisesti.
Ennen merkkiainekaasun syöttämistä mitattava tila alipaineistetaan tarvittaessa, jotta ilmavirrat kulkevat tilaa kohti. Mittalaitteisto on hyvin herkkä havaitsemaan pienimmätkin vuotokohdat, joten menetelmä soveltuu korkeaa tarkkuutta vaativiin kohteisiin, kuten tiivistyskorjausten esitutkimuksiin
sekä jälkitarkastuksiin.
Merkkiainetta syötetään rakenteisiin rakenteen toiselta puolelta tarvittaessa erillisten syöttöreikien
kautta. Merkkiaineena käytetään typpi-vetyseosta, jossa on typpeä 95 % ja vetyä 5 %. Mittari havaitsee vuotokohdista läpi pääsevän vedyn. Typpeä käytetään pienentämään vetypitoisuutta, mikä ehkäisee syttymis-/räjähdysvaaran.
Yleisin käyttökohde on tila tai rakennus, jossa on havaittu sisäilmaongelmia. Rakenteiden ilmavuotokohtien kautta sisäilmaan voi kulkeutua esimerkiksi mikrobeja, radonia, pölyä tai muita epäpuhtauksia. Vanhoja rakenteita voidaan jossain tapauksissa tiivistää ja kapseloida rakenteiden uusimisen sijaan. Tiivistyskorjaus on yleensä huomattavasti edullisempaa kuin rakenteiden uusiminen,
mutta tiivistyskorjausten käyttöikä on uutta rakennetta lyhyempi. Tiivistyskorjauksien laatu tulee aina
varmistaa merkkiainekokein.
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2 TUTKITUT TILAT JA ALUEET
2.1

Maanvarainen laatta, uusi osa

Uuden osan maanvaraisen laatan tiiveyttä tutkittiin käytävätilassa sähkökaapin läheisyydessä. Tilaan saatiin merkkianekokeen ajaksi 1-3 Pa alipaine avaamalla vanhalle puolelle johtava ovi sekä
peittämällä tuloilmaventtiilit. Kaasua syötettiin 6 l/min viiden minuutin ajan.
Vuotokohtia havaittiin sähköputkien läpivientien kohdalla, tiilimuurauksen saumojen halkeamissa
sekä betonilaattojen liitoskohdassa.

Tutkittu alue
Kaasun syöttökohta
Alue, jossa havaittiin vuotoja
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Kuva 1. Yleiskuva sähkökaapista.

Kuva 3. Vuotokohtia sähköjohtojen läpivienneissä sekä tiilimuurauksen halkeamissa.

Kuva 2. Kaasun syöttö maanvaraisen lattian
alle.

Kuva 4.Vuotokohtia lattialaatan saumassa.
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2.2

Ulkoseinä / lattian eristetila, vanha osa, ryhmähuone 3

Vanhan osan ulkoseinän / lattian eristetilan tiiveyttä tutkittiin ryhmähuoneesta 3. Tilaan saatiin tuloilmaventtiilit peitettynä 1,5-2,5 Pa alipaine. Kaasua syötettiin 6 l/min viiden minuutin ajan.
Vuotokohtia havaittiin lattian ja seinän rajassa sekä ikkunan ja seinän liittymäkohdassa.

Leikkauskuva

Pohjakuva

Tutkittu alue
Kaasun syöttökohta
Alue, jossa havaittiin vuotoja
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Kuva 5. Kaasunsyöttö puuverhoiltuun seinään/lattian eristetilaan.

Kuva 6. Vuotokohtia lattian ja seinän rajassa.

Kuva 7. Vuotokohtia lattian ja seinän rajassa.
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2.3

Ulkoseinä, uusi osa, henkilökunnan pukuhuone

Uuden osan ulkoseinän tiiveyttä tutkittiin henkilökunnan pukuhuoneesta. Tilaan saatiin tuloilmaventtiilit peitettynä 2,5-3,0 Pa alipaine. Kaasua syötettiin 7 l/min viiden minuutin ajan.
Vuotokohtia havaittiin seinän ja lattian rajassa sekä ikkunan ja seinän liittymäkohdissa.

Tutkittu alue
Kaasun syöttökohta
Alue, jossa havaittiin vuotoja
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Kuva 8. Kaasun syöttö ulkoseinään.

Kuva 9. Vuotokohtia havaittiin lattian ja seinän
rajassa sekä ikkunan ja seinän liittymäkohdassa.
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2.4

Yläpohja, vanhan ja uuden osan liittymä

Yläpohjan osalta merkkiainekaasua syötettiin vanhan ja uuden osan liittymäkohdan alueelle yläpohjan eristetilaan sähkökaapin edessä sisäkatossa olevasta tarkistusluukusta. Vuotoja etsittiin viereisistä tiloista, joissa oli alipainetta käytävään nähden n.3 Pa. Kaasua syötettiin 7 l/min viiden minuutin
ajan.
Vuotokohtia havaittiin seinän ja katon rajassa liikuntasalissa, henkilökunnan pukuhuoneessa ja sähkökaapin läpivienneissä.

Tutkittu alue
Kaasun syöttökohta
Alue, jossa havaittiin vuotoja
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Kuva 11. Vuotokohta sähkökaapin läpiviennistä yläpohjaan.

Kuva 10. Kaasun syöttö yläpohjaan.

Kuva 12. vuotokohtia yläpohjasta henkilökunnan pukuhuoneeseen.

Kuva 13. vuotokohtia liikuntasalin nurkassa
katonrajassa.
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2.5

Yläpohja, uusi osa, lepohuone 2

Yläpohjan uuden osan osalta merkkiainekaasua syötettiin yläpohjan eristetilaan lepohuone 2:n alueella. Alipaine yläpohjan ja ulkoilman välillä oli 2,5-4,0 Pa. Merkkiainekaasua syötettiin 7 l/min kymmenen minuutin ajan.
Vuotokohtia havaittiin lepohuone 2:n seinän ja katon rajassa.

Tutkittu alue
Kaasun syöttökohta
Alue, jossa havaittiin vuotoja
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Kuva 14. Kaasun syöttö yläpohjan eristetilaan.

Kuva 15. Vuotokohtia katon rajassa.

Kuva 16. Vuotokohtia halkeamissa.

Kuva 17. Vuotokohtia halkeamissa.
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2.6

Maanvarainen ulkoseinä / sokkeli, uusi osa, neuvolan henkilökunnan taukohuone

Uuden osan maanvaraisen ulkoseinän / sokkelin tiiveyttä tutkittiin neuvolan henkilökunnan taukohuoneen alueella. Tilassa vallitsi 2-5 Pa alipaine ulkoilmaan verrattuna, eikä lisäpaineistukselle ollut
tarvetta. Merkkiainekaasua syötettiin maanvaraiseen ulkoseinään/sokkeliin 5 l/min viiden minuutin
ajan.
Vuotokohtia havaittiin seinän ja lattian rajassa sekä ikkunan ja seinän liittymäkohdissa. Vuotokohtia
havaittiin myös taukohuoneen ja hoitohuoneen 1 tiilirakenteisen väliseinän ja lattian rajassa.

1.

Tutkittu alue
Kaasun syöttökohta
Alue, jossa havaittiin vuotoja
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Kuva 19. Yleiskuva neuvolan taukotilasta.

Kuva 18. Kaasun syöttö maanvaraiseen ulkoseinään/sokkeliin.

Kuva 20. Vuotokohtia lattian ja seinän rajassa
tiiliväliseinän kohdalla.

Kuva 21.Vuotokohtia lattian/seinän liittymässä
sekä ikkuna penkin alta
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3 TUTKIMUSTEN YHTEENVETO
Heikkilän päiväkodin ja neuvolan ulkovaipparakenteisiin tehtiin yhteensä kuuteen eri kohtaan merkkiainekoe, jolla tutkittiin rakenteiden tiiveyttä. Kaikissa tutkituissa rakenteissa havaittiin ilmavuotoja
ja epätiiveyttä.
Vanhan osan rakenteisiin tehtiin ainoastaan yksi merkkiainekoe. Vanha osa on rakennettu vuonna
1900 ja on selvää, etteivät ko. ajalta peräisin olevat hirsi- ja puurakenteet ole tiiviitä. Loput viisi merkkiainekoetta tehtiin vuosina 1985-1986 rakennetun laajennusosan rakenteisiin.
Vanhan osan ulkoseinän / lattian eristetilan tiiveyttä tutkittiin ryhmähuoneesta 3. Vuotokohtia havaittiin lattian ja seinän rajassa sekä ikkunan ja seinän liittymäkohdassa.
Uuden osan maanvaraisen laatan tiiveyttä tutkittiin käytävätilassa sähkökaapin läheisyydessä. Vuotokohtia havaittiin sähköputkien läpivientien kohdalla, tiilimuurauksen saumojen halkeamissa sekä
betonilaattojen liitoskohdassa.
Uuden osan ulkoseinän tiiveyttä tutkittiin henkilökunnan pukuhuoneesta. Vuotokohtia havaittiin seinän ja lattian rajassa sekä ikkunan ja seinän liittymäkohdissa.
Vanhan ja uuden osan liittymäkohdan alueelle yläpohjan tiiveyttä tutkittiin syöttämällä merkkiainekaasua yläpohjatilaan sisäkatossa olevasta tarkistusluukusta. Vuotokohtia havaittiin seinän ja katon rajassa liikuntasalissa, henkilökunnan pukuhuoneessa ja sähkökaapin läpivienneissä.
Yläpohjan uuden osan tiiveyttä tutkittiin lepohuone 2:n alueella. Vuotokohtia havaittiin seinän ja katon rajassa.
Uuden osan maanvaraisen ulkoseinän / sokkelin tiiveyttä tutkittiin neuvolan henkilökunnan taukohuoneen alueella. Vuotokohtia havaittiin seinän ja lattian rajassa sekä ikkunan ja seinän liittymäkohdissa. Vuotokohtia havaittiin myös taukohuoneen ja hoitohuoneen 1 tiilirakenteisen väliseinän ja lattian rajassa, mikä voi johtua kaasun kulkeutumisesta lattialistaa pitkin.
Yhteenvetona sekä vanhan osan että uuden osan kaikissa ulkovaipparakenteissa havaittiin ilmavuotoja ja epätiiveyttä.
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Raportin toimitti teille
RKM Group Oy
Puutarhatie 18, 01600 Vantaa
Y-tunnus: 1892257-2
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____________________________
Sami Isberg
Rakennustekninen asiantuntija
sami.isberg@rkmgroup.fi
p. 045 134 4346

____________________________
Elisa Keto
Tutkimusinsinööri (DI, MSc)
elisa.keto@rkmgroup.fi
p. 040 523 17173

Tiedot ajankohtaisten lakisääteisten verojen ja maksujen suorituksista sekä vastuuvakuutustiedot voitte tarkistaa tilaajavastuu.fi palvelusta.

- 16 -

Raportin liitteet

Tehdyt merkkiainekokeet pohjakuvissa

Lepohuone 4

Henkilökunnan
pukuhuone
Käytävä
Ryhmähuone 3

3

Lepohuone 3

2
4

1

Liikuntasali
Keittiö

Henkilökunnan
ruokailuhuone

Eteinen

5

Lepohuone 1

Ryhmähuone 2

Ryhmähuone 1

i

Lepohuone 2

Raportin liitteet

Taukohuone

Hoitohuone 7

6

Hoitohuone 3 Hoitohuone 4 Hoitohuone 5 Hoitohuone 6

Hoitohuone 1 Hoitohuone 2

1.

Ulkoseinä / lattian eristetila, vanha osa, ryhmähuone 3

2.

Maanvarainen laatta, uusi osa

3.

Ulkoseinä, uusi osa, henkilökunnan pukuhuone

4.

Yläpohja, vanhan/uuden osan liittymä

5.

Yläpohja, uusi osa, lepohuone 2

6.

Maanvarainen ulkoseinä / sokkeli, uusi osa, neuvolan henkilökunnan taukohuone

ii

LIITE 7

Sivu 1/4

1 (4)
Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely
MIK7562
Kiwalab, 11.3.2019

Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elisa Keto

Kohde:

Heikkiläntie 6, Kerava

Työmääräin:

WO-00744150

Näytteenottaja:

Elisa Keto

Näytteenottopäivä:

19.2. (näytteet M1-M4), 20.2. (näytteet M5-M8) ja 21.2.2019 (näytteet
M9-M14)

Näytteet vastaanotettu:
Analyysit:

22.2.2019

Materiaalinäyte analysoidaan asumisterveysasetuksen mukaisen ohjeistuksen viljelymenetelmällä, jossa materiaalia
siirretään suoraan kasvualustalle. Näytealustat pidetään +25°C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan
pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy
(cfu)/ malja, joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Laboratoriokohtaiset mittausepävarmuusestimaatit
tutkituille näytteille toimitetaan erikseen niin pyydettäessä. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulokset
pätevät vain testatuille näytteille.
Näytealustat:
Homeet
Bakteerit

Rose Bengal -agar (Hagem-agar) / 2 % Mallasuuteagar (M2-agar) / Dikloran-glyseroliagar (DG18-agar)
Tryptoni-hiivauute-glukoosiagar (THG-agar)

Tulos ilmoitetaan suhteellisella asteikolla.
- ei kasvua
+ niukka kasvu, alle 20 pmy/malja
++ kohtalainen kasvu, 20-49 pmy/malja
+++ runsas kasvu, 50-200 pmy/malja
++++ erittäin runsas kasvu, yli 200 pmy/malja

Näytteet:
Näyte

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

M1

Puu

Peltikatteen aluslaudoitus

Vanha osa, yläpohja

Viite vauriosta

M2

Eristevilla

Välipohja

Vanha osa, yläpohja

Heikko viite vauriosta

M3

Eristevilla*

Välipohja

IV-konehuoneen viereinen tila, yläpohja

Viite vauriosta

M4

Eristevilla

Yläpohja

IV-konehuoneen viereinen tila, yläpohja

Viite vauriosta

M5

Styrox-eriste

Ulkoseinä

Neuvolan kierreportaikko

Vahva viite vauriosta

M6

Eristevilla

Ulkoseinä

Neuvola, hoitohuone 3

Viite vauriosta

M7

Eristevilla

Ulkoseinä

Neuvola, hoitohuone 7

Viite vauriosta
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M8

Styrox-eriste

Alapohja

Päiväkoti, uusi osa, sähkökaappi

Ei viitettä vauriosta

M9

Puhallusvilla

Alapohja

Päiväkoti, vanha osa, lepohuone 3

Ei viitettä vauriosta

M10

Eristevilla

Ulkoseinä

Päiväkoti, vanha osa, lepohuone 3

Ei viitettä vauriosta

M11

Puhallusvilla

Alapohja

Päiväkoti, vanha osa, lepohuone 4

Heikko viite vauriosta

M12

Eristevilla

Ulkoseinä

Päiväkoti, vanha osa, lepohuone 4

Ei viitettä vauriosta

M13

Eristevilla

Ulkoseinä

Päiväkoti, uusi osa, ryhmähuone 1

Ei viitettä vauriosta

M14

Eristevilla

Yläpohja

Päiväkoti, uusi osa, ryhmähuone 2

Ei viitettä vauriosta

Näytteisiin liittyvät kommentit:
*) Näytemateriaali oli kostea.

Tulokset:
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

1

Yhteensä
A. fumigatus*
Penicillium
vaaleat hiivat

Sieni-itiöt pmy
M2-agar
2

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

+++
+
+
+++

Yhteensä
Aureobasidium°
Penicillium
vaaleat hiivat
steriilit sienet

+++
+
+
+++
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
Ulocladium*
vaaleat hiivat

+++
+
+
1 +
+++

Yhteensä

-

++
+
+
+
+
+

Yhteensä
Aspergillus
A. niger°
Cladosporium
Eurotium*
Penicillium
vaaleat hiivat

++
+
+
+
2 +
++
+

Yhteensä

+

2

Yhteensä
A. niger°
Penicillium
Syncephalastrum
vaaleat hiivat

++
+
++
+
+

Yhteensä
A. niger°
Mucor°
Penicillium
vaaleat hiivat
steriilit sienet

3

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
vaaleat hiivat

+++
++
+
+

Yhteensä
+++
A. niger°
+
Cladosporium
++
Penicillium
+
Sphaeropsidales* 2 +
vaaleat hiivat
+++

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
Sphaeropsidales* 6

+++
+++
+
+

Yhteensä

+

4

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+++
++
+

Yhteensä

+

+
+
+

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin
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Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

5

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

6

Yhteensä
A. niger°
Penicillium

7

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

Sieni-itiöt pmy
M2-agar
9

6

+
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Cladosporium
Penicillium
vaaleat hiivat

++
+
++

Yhteensä
Penicillium

++
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar
26

9

++
++
+
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Eurotium*
Penicillium

++
++

Yhteensä
A. niger°
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

8

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

-

Yhteensä

9

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Eurotium*
Penicillium

10

Yhteensä
Paecilomyces* 1
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Paecilomyces* 1
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Penicillium

11

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Cladosporium
Eurotium*

12

Yhteensä
Chaetomium*
Penicillium

1

Bakteerit pmy
THG-agar

1

5

1
1

6
1

+++
+++
+
+

Yhteensä

+

+++
+
++
++

Yhteensä

+

++
+
++

Yhteensä

+

-

Yhteensä

+

+
+
+
+

Yhteensä

+

+
+

Yhteensä

+

+
+
+
+

Yhteensä

+

+
+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

13

Yhteensä

-

Yhteensä

-

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

+

14

Yhteensä

-

Yhteensä

-

Yhteensä

-

Yhteensä

+

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin
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LIITE: Materiaalinäytetulosten arviointi
1.

TULOSTEN TULKINTA
Rakennusmateriaalin mikrobianalyysin tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, jos
näytteen sieni-itiöpitoisuus on runsas (+++/++++) tai näytteessä esiintyy kosteusvaurioon viittaavia
mikrobeja (Taulukko 1). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen näytteessä on normaalia.
Usean eri indikaattorimikrobin esiintyminen näytteessä pieninä pitoisuuksina voi viitata vanhaan
kuivuneeseen kasvustoon tai sieni-itiöiden kertymiseen materiaalin pinnalle ajan myötä. Jos
viljelytulos on alle määritysrajan tai näytteessä esiintyy vain muutamia pesäkkeitä, näytteestä
tehdään suoramikroskopointi kuolleen, kuivuneen kasvuston havaitsemiseksi. Suoramikroskopointi
voidaan tehdä luotettavasti vain kovista materiaaleista.
Näytteen erittäin runsas bakteeripitoisuus voi johtua myös materiaalin likaisuudesta, joten
ainoastaan bakteeripitoisuuden perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin
vaurioitumisesta. Suoraan maaperän tai ulkoilman kanssa kosketuksissa oleviin materiaaleihin voi
kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin olevia mikrobeja, mikä tulee huomioida tulosten
merkitystä arvioitaessa.
Mikrobikasvustot ovat yleensä epätasaisesti jakautuneita, joten yksi näyte antaa tiedon vain kyseisen
näytteenottopaikan mikrobimäärästä ja -lajistosta. Näytetuloksesta ei voida vetää suoraa
johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin. Tulosten merkitys sisäilmaongelmien
kannalta arvioituna riippuu tiloissa vietettävästä ajasta, ilmanvaihdon toimivuudesta, vaurioituneen
pinta-alan laajuudesta sekä siitä, missä määrin mikrobien itiöt ja niiden aineenvaihduntatuotteet
kulkeutuvat sisäilmaan rakenteiden kautta.
Taulukko 1. Esimerkkejä mikrobilajeista (Valvira 2016).
Kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja

Acremonium, A. fumigatus, A. ochraceus, A. restricti, A. ustus A.
versicolor, Chaetomium, Eurotium, Fusarium, Geomyces, Oidiodendron,
Paecilomyces, Phialophora, Scopulariopsis Stachybotrys, Trichoderma,
Tritirachium, Ulocladium, Wallemia, aktinobakteerit

Tavanomaisia mikrobeja

Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, hiivat, steriilit sienet

A= Aspergillus

2.
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