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1 KOHDETIEDOT
1.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Keravan lukio
Keskikatu 5
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell, sisäympäristöasiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Elisa Keto, tutkimusinsinööri (DI)
Elli Laine, tutkimusinsinööri (DI, RTA)
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija
Seppo Ariluoto, rakennustekninen asiantuntija, kosteudet

1.2

Työn kuvaus ja taustat

Rakennus on rakennettu 1973. Peruskorjaus ja laajennus on toteutettu noin vuonna 2010. Rakennuksessa on ollut useita vesivahinkoja, uusin kellarin vesivahinko (8/2018) oli edelleen kuivauksessa. Lattiapinta on osittain maanpinnan tasolla, minkä vuoksi vettä on tullut sisään A- ja B-ovien
luona, ruokalassa ja tilassa 1.55 sekä kellaritiloissa. Sisäilmaan liittyviä oireita on esiintynyt etenkin
A-oven luona eteläsivulla, luokkatilassa 1.55, liikuntasalissa varaston 1.124 luona.

Länsi

Ruokala

Etelä

Poh
joinen

C

A

B
Itä
Kuva 1. Lukion ilmakuva, sisäänkäyntien koodit ja ilmansuunnat.
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Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin rakennuksen pohjakuvat, julkisivukuvat, leikkauskuvia ja rakennetyypit
sekä aiemmin tehtyjä kuntotutkimuksia ja niiden korjauksiin liittyviä lausuntoja (Mikrosem Oy).

1.4

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilmaoireilun syitä sekä antaa tarvittaessa korjausehdotuksia.

2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA VIITEARVOT
2.1

Kosteusmittaukset

Pintakosteusmittaukset suoritettiin käyttäen Gannin Hydromette HB30 -pintakosteudenosoitinta ja
B50-mittapäätä. Paikallistajan lukemat kertovat rakenteen kosteusrasitteesta 0 – 70 mm:n syvyydeltä, mutta eivät kerro materiaalin kunnosta. Pintakosteudet kartoitettiin kattavasti koko rakennuksesta.
Porareikä- ja viiltomittaukset suoritettiin käyttäen Vaisalan HM40-laitetta ja HM42Probe-mittapäätä.
Tarkemmat rakennekosteusmittaukset suoritettiin kohdista, joissa havaittiin kohonnutta kosteutta
pintakosteudenosoittimella. Porareiät porattiin kolme vuorokautta ennen mittausta, imuroitiin ja tulpattiin asianmukaisesti. Ennen lukeman ylöskirjausta mittapään annettiin tasaantua 20 minuuttia.
Puun kosteutta mitattiin puupiikillä, joka antaa kosteusprosentin painoprosentteina.
Rakenteellinen kosteus ei saisi ylittää 80 RH-% tai 20 p-% (puun kosteus).

2.2

Rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otto

Riskirakenteista tehtiin rakenneavauksia, joista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysia varten.
Materiaalinäytteet otettiin aseptisesti minigrip-pussiin, joka suljettiin ilmatiiviisti. Materiaalinäytteet
toimitettiin analyysilaboratorioon mahdollisimman pikaisesti.
Materiaalinäytteet tutkittiin akkreditoidussa Kiwalab-laboratoriossa suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteestä analysoitiin sieni-itiöiden ja bakteerien määrät ja lajisto. Tarkempi kasvatustapa on
esitetty liitteenä olevassa laboratorion analyysiraportissa. Suoraviljelymenetelmässä mikrobien
määrät ilmoitetaan suhteellisella asteikolla: ei kasvua - / vähäinen kasvusto + / kohtalainen kasvusto
++ / runsas kasvusto +++ / erittäin runsas kasvusto ++++ (Asumisterveysasetus 2015). 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.

2.3

Näytteet sisäilmasta (VOC, kuidut ja pölynkoostumus)

Tutkittavalta alueelta valittiin muutamia tiloja, joista tutkittiin sisäilman laatua ilmanäyttein. Ilmanäytteet kerättiin aktiivisesti (pumpulla) tutkittavien tilojen keskivaiheilta työskentelykorkeudelta. Näytteiden tarkempi analysointitapa on esitetty liitteissä olevissa laboratorioiden analyysiraporteissa.
VOC-ilmanäytteet (VOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet) kerättiin näyteputkeen 45 minuutin aikana. VOC-näytteet toimitettiin akkreditoituun Kiwalab-laboratorioon analysoitavaksi. TVOC eli
VOC-yhdisteiden kokonaismäärä ei saa nousta asunnoissa yli 400 µg/m3 tolueenivasteella mitattuna
-4-
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(asumisterveysasetus 2015). TVOC on usein toimistoissa alle 200 µg/m3. Yksittäisen yhdisteen
määrä ei saa olla yli 50 µg/m3. Muutamille yhdisteille on lisäksi annettu alhaisempi toimenpideraja:
2-etyyli-1-heksanoli (2-EH), TXIB ja naftaleeni 10 µg/m3, styreeni 40 µg/m3. TXIB ja 2-EH ovat muovimaton/liiman hajoamistuotteita, joita syntyy emäksisen kosteuden vaikutuksesta. Naftaleenia pidetään kreosootin indikaattoriyhdisteenä.
Sisäilmasta kerättiin kuitunäytteitä kahden viikon pölylaskeumasta. Kuitujen toimenpiderajana on 0,2
kpl/cm2 (Asumisterveysasetus 2015). Teollisia mineraalivillakuituja voi kulkeutua sisäilmaan ilmanvaihtojärjestelmästä, rikkoutuneista akustiikkalevyistä tai rakenteiden ilmavuotokohdista.
Tilojen pölynkoostumusnäytteitä kerättiin tasopinnoilta ja tuloilman kanavista. Pölynkoostumusnäytteet kertovat ilmanvaihdon puhtaudesta ja suodatuksen riittävyydestä sekä mahdollisesta kuitulähteestä.

2.4

Olosuhdeseurannat (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi ja painesuhteet)

Tilojen olosuhteita ja painesuhteita ulkoilman välillä seurattiin 1-2 viikon ajan.
Sisäilman lämpötila tulee olla lämmityskaudella päiväkodeissa, kouluissa ja vastaavissa paikoissa
+20…+26 °C (Asumisterveysasetus 2015). Sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole annettu toimenpiderajoja, mutta suositus on 20…60 RH-%. Talvisaikaan suhteellinen kosteus laskee helposti
alle 20 % ulkoilman vähäisen vesipitoisuuden takia. Kosteusprosentti korreloi lämpötilan kanssa:
kosteusprosentti vähenee lämpötilan noustessa.
Sisäilman hiilidioksidi ei saa nousta yli 1150 ppm ulkoilman hiilidioksiditasosta (Asumisterveysasetus
2015). Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on noin 400 ppm. Sisäilmastoluokitus 2018 antaa hiilidioksidipitoisuuksille kolme raja-arvoa: <750 ppm yksilöllinen taso (S1), <950 ppm hyvä taso (S2) ja <1200
ppm tyydyttävä taso (S3). Hiilidioksidipitoisuus kuvaa ilmanvaihdon riittävyyttä tilan käyttäjämääriin
nähden.
Sisätilojen tulee olla hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Suositusarvot koneelliselle tulo-poistoilmanvaihdolle on 0…-2 Pa ja koneelliselle poistoilmanvaihdolle -5…-10 Pa. Asumisterveysasetus
2015 sanoo, että yli -15 Pa alipaineen syy tulee selvittää ja mahdollisuuksien mukaan korjata ilmanvaihtoa säätämällä. 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 alapohjaan päin.
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3 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
3.1

Alapohjat

3.1.1 Rakenne
Alapohjien rakenteet olivat sisältäpäin lukien seuraavanlaisia.
Maanvarainen betonilaatta:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Liikuntasalin lattia:

▪
▪
▪
▪

muovimatto + liima
tasoite
betonilaatta 90 mm
eristepaperi

muovimatto + liima
puukoolaus 25 mm
lämmöneriste 50 mm, eristetila 70 mm
betonilaatta

lämmöneriste, EPS 100-150 mm
hiekka, murske

3.1.2 Havainnot ja mittaustulokset
Alapohja kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kaksi rakenneavausta betonilattiaan ja kaksi
avausta liikuntasalin lattiaan. Lisäksi avattiin auditorion lattiaa, jonka alapuolella oli osittain tyhjää
tilaa. Ensimmäisen kerroksen alapuolella on kellaritiloja, putkikanaalia sekä tyhjää tilaa. Osa ensimmäisen kerroksen alapohjista on kuitenkin maanvastaisia betonilaattoja.
Putkikanaali käytiin läpi. Kanaalissa oli selvä ummehtunut haju. Kanaalin läpivientejä oli tiivistetty
vesieristeellä, polyuretaanivaahdolla sekä jollain tiivistemassalla. Yksi läpivienti vaikutti epätiiviiltä ja
se todettiin myös merkkiainekokeella (aulan 1.65 kotelointi).
Pintakosteuskartoituksessa havaittiin laajoja kostuneita alueita kellaritiloissa sekä 1.kerroksen tiloissa. Tarkemmat kosteusmittaukset on esitetty alla olevassa taulukossa sekä liitteessä 2. Viiltomittauksia tehtiin neljään eri tilaan. Kirjaston 1.75 ja kuntosalin 1.149 lattiat olivat märät (yli 90 %) ja
monistustilan 1.14 ja tilan 2.07 lattioiden kosteudet olivat koholla (80-83 %). Rakenneavauksista
mitattiin myös suhteelliset kosteudet: luokan 1.55 ja tilan 1.140 kohdalla oli kosteaa/märkää.
Taulukko 1. Rakennekosteudet ja lämpötilat tilakohtaisesti sekä mittaustulosten tulkinta. Muovimaton alapuolella ei saisi olla yli 85 % suhteellinen kosteus. Eristetilan kosteus ei tulisi nousta yli 80 %.
Piste

Tila

V2, MP2

Kuntosali 1.149

V1, MP6

Kirjasto 1.75

MP1

Tarjoilu 1.01

V3
V4
RA3
RA10
RA11
RA14

Monistus 1.14
Luokka 2.07
Luokka 1.55
Liikuntasali 1.105
Liikuntasali 1.105
Tila 1.140

Syvyys (mm)

Kosteus ja lämpötila

viilto
40
80
viilto
27
60
45
70
viilto
viilto
eristetila
eristetila
eristetila
eristetila

93 RH-% / 18,1 °C
90 RH-% / 18,1 °C
91 RH-% / 17,9 °C
90 RH-% / 18,8 °C
81 RH-% / 19,3 °C
88 RH-% / 19,0 °C
92 RH-% / 20,1 °C
90 RH-% / 20,1 °C
80 RH-% / 21,0 °C
83 RH-% / 20,6 °C
78 RH-% / 14,2 °C
53 RH-% / 21,3 °C
27 RH-% / 17,0 °C
93 RH-% / 21,1 °C
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Tulkinta
kostea
kostea
kostea
kostea
kohonnut lukema
kostea
kostea
kostea
kohonnut lukema
kohonnut lukema
kohonnut lukema
kuiva
kuiva
kostea
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Alapohjan rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä; kaikissa näytteissä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa
taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 3.
Alapohjan avauksien aistinvaraiset havainnot:
-

eristekerros (EPS) on maanpintaa vasten

-

maaperä oli hiekkapitoista, hiekan kosteus oli 2-3 (asteikko 0-5)

-

liikuntasalin avauksen RA10 kohdalla oli maakellarimaista hajua

-

liikuntasalin kohdalla oli puukoolattu lattia betonilaatan päällä. Avauksia (2 kpl) ei jatkettu
betonilaatan läpi.

-

auditorion alapohjatilaan tehtiin rakenneavaus 18 keittiön varastotilan kautta. Välitilan erottavasta tiiliseinästä poistettiin yksi tiili. Tilassa havaittiin lahonnutta puuta ja hiekkaista maaainesta. Alapohjaan tehdyn merkkiaineen syöttöreiästä havaittiin selvä mikrobihaju ja ilmavirta auditorioon.

Taulukko 2. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko.
Avaus,
Näyte

Tila

Materiaali

RA3, N3

Luokka 1.55

EPS-eriste (styrox)

RA10, N9

Liikuntasali 1.105

Mineraalivillaeriste

RA11, N10

Liikuntasali 1.105

Mineraalivillaeriste

RA 14, N13

Huone 1.140

EPS-eriste (styrox)

RA18, N17

Auditorion katsomon alapohjatila

Muottilaudoitus

Tulkinta
viite vauriosta (Penicillium kohtalainen kasvusto ja
aktinobakteereja 3 pmy)
heikko viite vauriosta (Eurotium 9 pmy)
viite vauriosta (Chaetomium 40 pmy)
heikko viite vauriosta (A.versicolor 3 pmy, A.ustus 1
pmy ja Tritirachium 1 pmy)
viite vauriosta (Penicillium kohtalainen kasvusto,
A.versicolor 4 pmy, Tritirachium 2 pmy sekä aistinvaraisesti lahonnutta)

Alapohjan kautta tulevia ilmavirtoja kartoitettiin merkkiainekokein. Merkkiainekokeet on esitelty tarkemmin liitteessä 4.
Rakennuksen ulkopuolista kosteusrasitusta kartoitettiin myös aistinvaraisesti:
-

maanpinta kaataa paikoin rakennusta päin ja lattiapinta on maanpinnan tasalla

-

rakennuksen länsisivulla on muutamia puita rakennuksen vierustalla

-

liikuntasalin varaston tasakatolla kasvaa puuntaimia

-

väestönsuojan kohdalla ei havaittu patolevyä tai muuta kosteuseristystä maanvastaisissa rakenteissa

-

liikuntasalin ja väestösuojan pohjoiskulmassa on kostunut alue rännin kohdalla

-

länsisivulla on muutamia kuusia melko lähellä rakennusta

-

länsisivulla maanpinta kaataa kohti rakennusta, paikoin todella voimakkaasti. Liikuntasalin ja
auditorion kohdalla sokkelin vierustalle on tehty pieni vastakaato.

-

sokkelin vierustoilla on kiveystä, laatoitusta, mursketta ja asfalttia

-

eteläsivun tie kulkee huomattavasti rakennusta korkeammalla. Etenkin kellaritilojen ikkunoiden kohdalla on monttu, johon vesi voi jäädä
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-

eteläsivun sokkelin vesieristyksiä on uusittu / uusitaan. Pinnassa on kosteussively ja patolevy, jonka jälkeen on asennettu polyuretaanilevyä, kellaritilojen kulmauksen patolevy on auki

-

sisääntulojen maanpinta oli samalla tasolla kuin lattian pinta, auditorion ja liikuntasalin välisessä sisääntulossa oli tehty ramppi ylös

Kuva 3. Läpivientien tiivistyksiä putkikanaalissa.

Kuva 2. Yleisnäkymä putkikanaalista.

Kuva 5. Kosteusjälkiä kanaalin katossa. Viemäriputken
liitoskohta tiputti hieman vettä.

Kuva 4. Putkikanaalissa oli näkyvissä vanhoja kosteusjälkiä.
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Kuva 6. Pohjoissivulla ulkoseinän vieressä on kiveystä.
Pensaat ovat irti rakenteista.

Kuva 8. Väestösuojan kulmalta ei löydetty vedeneristekerrosta sokkelista.

25.2.2019

Kuva 7. Liikuntasalin ja väestösuojan pohjoispuolen kulmassa kostunut alue.

Kuva 9. Länsipuolen sisääntulossa on loiva ramppi (liikuntasalin ja auditorion välissä).
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Kuva 10. Maanpinta laskee selvästi ruokalan lasielementtiä kohden länsisivulla.

Kuva 11. Maanpinnan pengerrystä länsisivulla.

Kuva 12. Rakennuksen eteläsivua.

Kuva 13. Eteläsivun toinen pääty. Kellaritilojen ikkunat ovat
montussa. Tiloissa on vesivahinkokorjaukset kesken.
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Kuva 14. Kellarin kulmauksessa patolevy repsottaa auki.

Kuva 15. Rakenneavaus RA3 tilaan 1.55.

Kuva 16. RA14 tila 1.140, näyte N13 sisälsi heikon viitteen mikrobivauriosta. Kuvassa betonilaatan avaus.

Kuva 17. Maaperää avauksen RA14 kohdalla. Hiekan kosteus oli 2-3 asteikolla 0-5.

Kuva 18. Kellaritilojen valmis alapohjan avaus.

Kuva 19. Liikuntasalin alapohjan avaus RA10.
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Kuva 20. Liikuntasalin rakennetta betonilaatan pintaan
asti.
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Kuva 21. Auditorion tyhjä tila ensimmäisten istuinrivien alapuolella. Tilassa oli lahonnutta puuainesta ja hienoa maa-ainesta.

3.1.3 Johtopäätökset
Ensimmäisen kerroksen tilojen alapuolella on joko kellaritiloja, putkikanaalia tai ns. tuuletettua alapohjatilaa. Osittain tiloissa (länsipuoli) on myös maanvastainen alapohja.
Alapohjana on maanvarainen teräsbetonilaatta, jonka alapuolella on lämmöneristekerros (EPSeriste) suoraan maanpintaa vasten. EPS-eristeissä on viitteitä mikrobivaurioista, mikä on oletettavaakin, koska eriste on yhteydessä maaperään. Alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymissä on ilmavuotoja, joiden kautta maaperän ja eristekerroksen mikrobit voivat päästä sisätiloihin sisätilojen ollessa alipaineisia.
Alapohjassa ei havaittu kosteudensulkukerrosta. Maaperä on hienojakoista hiekka-ainesta, jota pitkin maaperän kosteus voi nousta betonilaatan pintaan asti. Ulkopuoliset maanpinnan kaadot lisäävät
paikoin myös kosteusrasitusta alapohjarakenteisiin. A- ja B-sisäänkäyntien kohdista sekä ruokalan
lasielementtiseinän ja luokan 1.55 ulko-oven kohdista on tullut ajoittain vettä sisälle asti, koska
maanpinta ja lattiapinta ovat samalla tasolla ja länsipuolella maanpinta lisäksi viettää rakennusta
kohden. Paikoin länsipuolella on tehty pieni vastakaato sokkelin viereen. Kellaritilojen ikkunoiden
kohdalla (eteläpuolella) on eräänlainen monttu, johon vesi voi kerääntyä, jollei vedenpoistosta ole
huolehdittu asianmukaisesti. Nämä tilat olivatkin jo kosteusvaurioituneita sekä korjauksen alaisina.
Kellarikerroksen sekä ensimmäisen kerroksen lattiat ovat isoilta alueilta kostuneet. Kosteus on tullut
sekä maaperästä että yläpuolelta ulkopuolisista kosteusrasituksista. Kostuneita alueita on myös ensimmäisen kerroksen putkikanaalin ja tuulettuvan alapohjan kohdalla, mikä johtunee liian aikaisesta
betonilaatan pinnoituksesta. Putkikanaalissa on kosteusjälkiä katossa ja seinissä, joista osa on putkivuodoista ja osa todennäköisesti maaperästä johtuvia (maanvastaisten rakenteiden osalla).
Jos muovimatto kostuu liikaa, matto ja sen alla olevan liima voivat alkaa hajota muodostaen mm. 2etyyli-1-heksanolia tai TXIB:tä. Tiloista otettujen VOC-ilmanäytteet eivät kuitenkaan viittaa, että materiaalit olisivat alkaneet hajoamaan. Vaihtoehtoisesti hajoamistuotteet eivät ole päässeet maton

- 12 -

Tutkimusraportti | Keravan lukio (ent. Nikkarin koulu)
Työnumero: 500185

25.2.2019

saumoista läpi sisäilmaan. Tilan 2.34 VOC-näytteessä on hieman suurempi TXIB-pitoisuus (4
µg/m3), mutta se ei ylitä toimenpiderajoja. Tarvittaessa muovimaton mahdollista hajoamista voidaan
kartoittaa materiaalinäytteenotoin.
Liikuntasalin lattia eroaa muista alapohjarakenteista. Liikuntasalissa betonilaatan päällä on puukoolattu ja mineraalivillalla eristetty lattia, joka on ns. riskirakenne. Liikuntasalin toisessa päässä oli selvä
mikrobiperäinen haju. Liikuntasalin lattiaan tehtiin kaksi avausta, joissa molemmissa todettiin mikrobivaurio. Ulkoseinän viereltä otettu näyte oli selvemmin mikrobivaurioitunut. Avauksia ei jatkettu betonilaatan läpi.
Auditorion katsomon kohdalla on pieni alue tyhjää tilaa eli nk. tuulettumatonta alapohjatilaa. Alue
ulottuu noin kolmen alimman istuinrivin korkeudelle asti. Tilassa on lahonnutta ja mikrobivaurioitunutta puuainesta. Alapohjatilasta on ilmavuotoja auditorioon alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymästä sekä ulkoseinään tehdystä avauskohdasta. Alapohjatilasta on siis ilmayhteys myös ulkoseinän eristekerrokseen.

3.1.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

putkikanaalissa olevan tihkuvan viemäriliitoksen korjaus
maanpinnan kaatojen muokkaus, tarvittaessa vastakaatojen lisääminen länsipuolella
ensimmäisessä kerroksessa alapohjan ja ulkoseinän välisen rakenneliitoskohtien tiivistykset
erillisen suunnitelman mukaan. Laadun varmistus merkkiainekokein
muovimattopinnan korvaaminen kosteutta läpäisevällä materiaalilla tai vaihtoehtoisesti alapohjan kapseloiva materiaali, etenkin kosteutta havaituilta alueilta (liite 2). Tarvittaessa muovimaton hajoamisen kartoitus muutamin VOC-materiaalinäyttein.
liikuntasalin lattian uusiminen erillisen suunnitelman mukaan. Liikuntasalin lattiaan tulee lisätä kosteudensulkukerros uusimisen yhteydessä. Tarvittaessa liikuntasalin lattian lisänäytteet vaurioalueen laajuuden varmistamiseksi.
auditorion alapohjatilan siivous puumateriaalista sekä alapohjan jatkaminen loppuun asti erillisen suunnitelman mukaan. Uuden alapohjan ja ulkoseinän/vanhan alapohjan rakenneliittymien tiiveyden parantaminen. Tarvittaessa laadun varmistus merkkiainekokein.
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Ulkoseinät ja ikkunat

3.2.1 Rakenne
Ulkoseinien rakenteet olivat sisältäpäin lukien seuraavanlaisia.
Betoniseinä / sokkeli:

▪
▪
▪
▪

Levyseinä:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, maali
betoni 70 mm
lämmöneriste, lasivilla 155 mm
betoni

Tiiliseinä (auditorio):

▪
▪
▪

pintamateriaali, maali
kipsilevy 15 mm
(puukuitulevy 15 mm, RA12)
höyrynsulkumuovi
lämmöneriste, mineraalivilla 180-225 mm
tuulensuojalevy / kipsilevy
puupaneeli /betonielementti ulkopuolella

Sisääntulo:

▪
▪
▪
▪

tiili 80 mm
lämmöneriste, mineraalivilla 90 mm
betoni / tiili

kipsilevy 2x 15 mm
ilmarako 5 mm
foliopintainen uretaanilevy 50 mm
betoni

3.2.2 Havainnot ja mittaustulokset
Ulkoseinien kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä yhteensä kymmenen rakenneavausta. Levyrakenteisiin seiniin tehtiin kuusi avausta, betoniseiniin kolme sekä tiili- ja sisääntulon
seiniin yksi. Lämmöneristekerroksista otettiin materiaalinäytteitä, lukuun ottamatta sisääntulon uretaanilevyä. Ulkopuolisten tarkastelujen ja rakenneavausten kuvat on esitetty kappaleen lopussa.
Ulkopuolisissa tarkasteluissa tehtiin seuraavia havaintoja:
-

väestösuojan tiiliseinien pinnoite oli osin valunut pois

-

väestösuojan kohdalla ei ole räystäitä, korkeammilla katto-osuuksilla on räystäät

-

liikuntasalin kohdalla olevassa tiiliseinässä on ulkopuolinen halkeama

-

auditorion kohdalla oli yksi tiili irti ulkoseinän alaosassa

-

liikuntasalisiiven sokkeli oli matala itäsivultaan

-

sisääntulojen kohdalla oli levyseinärakennetta (A ja B)

Avauksissa tehdyt aistinvaraiset havainnot:
-

eristekerroksesta oli ilmavirta sisäänpäin

-

luokkatilan 1.55 sokkelin keltainen lasivilla hajosi käsiin

-

sokkelin avauksissa ei havaittu kosteussulkukerrosta

-

auditorion tiiliseinän avaus on maanvastaiseen ulkoseinään
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Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu erityisiä kostuneita alueita ulkoseinien alaosissa, lukuun ottamatta väestönsuojan (kuntosali) kaksi seinää sekä luokkatila 1.41 ja eräs toisen kerroksen wc-tila
(kts. liite 2 kosteusmittaukset). Väestönsuojan ja auditorion seiniin tehtiin porareikämittaukset sekä
rakenneavausten yhteydessä mitattiin eristekerroksien rakennekosteudet. Tarkemmat kosteusmittaustulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 3. Ulkoseinärakenteiden rakennekosteudet ja lämpötilat tilakohtaisesti sekä mittaustulosten tulkinta.
Jos kosteusprosentti kohoaa yli 80 RH-%, mikrobivaurion riski kasvaa.
Piste

MP3-5
MP7-8
RA2
RA4
RA5
RA7
RA12
RA13
RA15
RA16
RA17

Tila
Kuntosali 1.149

Auditorio 1.97
Luokka 1.55, alaosa
Luokka 1.54, alaosa
Luokka 1.41, ikkunan alapuolella (0,95m lattiasta)
Opettajat 1.36, ikkunan alapuolella (0,95m lattiasta)
Tila 1.139
Tila 1.143, alaosa
Auditorio 1.97, alaosa
Tila 2.34, 0,6m lattiasta
Luokka 2.28, 0,6m lattiasta

Korkeus lattiasta /
syvyys pinnasta
(mm)
210 / 35
700 / 35
1300 / 35
60 / 50
360 / 45
eristetila
eristetila

Kosteus ja lämpötila

Tulkinta

73 RH-% / 18,1 °C
48 RH-% / 18,7 °C
42 RH-% / 19,1 °C
73 RH-% / 17,1 °C
71 RH-% / 17,6 °C
84 RH-% / 7,1 °C
84 RH-% / 7,1 °C

kohonnut
kuiva
kuiva
kohonnut
kohonnut
kostea
kostea

eristetila

59 RH-% / -4,8 °C

lievästi kohonnut

eristetila

39 RH-% / -1,4 °C

kuiva

eristetila
eristetila
eristetila
eristetila
eristetila

35 RH-% / 9,9 °C
28 RH-% / 11,5 °C
24 RH-% / 15,1 °C
49 RH-% / 8,6 °C
40 RH-% / 11,9 °C

kuiva
kuiva
kuiva
kuiva
kuiva

Ulkoseinän rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä, joissa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia
mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa
sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 3.
Taulukko 4. Ulkoseinien materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko.
Avaus,
Näyte
RA1, N1
RA2, N2

Tila

Materiaali

Tulkinta

Luokka 1.55, levyseinä
Luokka 1.55, sokkeli

Mineraalivilla
Mineraalivilla

RA4, N4

Luokka 1.54, sokkeli

Mineraalivilla

RA5, N5

Luokka 1.41, levyseinä

Mineraalivilla

ei viitettä vauriosta
ei viitettä vauriosta
vahva viite vauriosta (aktinobakteerit 35 pmy, Penicillium kohtalainen kasvusto)
heikko viite vauriosta (Cladosporium kohtalainen
kasvusto, Eurotium 1 pmy, Paecilomyces 1 pmy)

RA12, N11

Opettajainhuone 1.36,
levyseinä
Huone 1.139, levyseinä

RA13, N12

Huone 1.143, sokkeli

Mineraalivilla

viite vauriosta (Penicillium runsas kasvusto)

RA15, N14

Auditorio 1.97, tiiliseinä

Mineraalivilla

RA16, N15

Huone 2.34, levyseinä

Mineraalivilla

RA17, N16

Luokka 2.28, levyseinä

Mineraalivilla

ei viitettä vauriosta
heikko viite vauriosta (A.versicolor 5 pmy, A.fumigatus 2 pmy, Eurotium 3 pmy, Paecilomyces 1
pmy)
ei viitettä vauriosta

RA7, N6

Mineraalivilla

ei viitettä vauriosta

Mineraalivilla

ei viitettä vauriosta
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Kuva 22. Luokkatilojen 1.54 ja 1.55 kohdalla maa laskee
voimakkaasti rakennusta kohden. Betonissa on kosteudesta aiheutuvaa vihreää leväkasvua.

Kuva 23. Lumi on kasaantunut ikkunalaudalle varaston
1.53 kohdalla. Ikkunan alaosissa on kasvustoa.

Kuva 24. Varastotilan 1.53 sisäsaumassa on epätiiveyskohtia.

Kuva 25. Liikuntasalisiiven sokkeli on matala. Kantavana
rakenteena on palkit ja pilarit. Ikkunoiden alaosassa on levyseinärakennetta.
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Kuva 26. Julkisivun saumaukset ovat auenneet.

Kuva 27. Tiilen pinnoitteessa on vaurio. Rakennusosassa
on räystäätön tasakatto.

Kuva 28. Väestösuojan kohdalla on tasakatto ilman räystäitä. Liikuntasalin osalla on jo räystäät. Maanpinta kohoaa
länsisivulla. Tiiliseinässä on vaurioalue, josta tiilen pinnoite
on kulunut pois.

Kuva 29. Liikuntasalin varaston tasakatolla kasvaa useita
pieniä puuntaimia.

- 17 -

Tutkimusraportti | Keravan lukio (ent. Nikkarin koulu)
Työnumero: 500185

Kuva 30. Kuuset eivät kasva ihan rakennuksessa kiinni.
Sokkelin korkeus on riittävä liikuntasalin kohdalla. Maanpintaa on yritetty muotoilla, jotta vesi ei makaisi aivan sokkelissa kiinni.

Kuva 32. Huono elementtisaumaus länsi- ja eteläsivun kulmauksessa.

25.2.2019

Kuva 31. Auditorion tiiliseinässä on yksi tilli irronnut.
Tiiliseinä alkaa liian läheltä maanpinnan tasoa.

Kuva 33. Kulmauksen alaosan saumaukset ovat huonot.
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Kuva 34. A-sisäänkäynnissä on levyseinärakennetta, johon tehtiin rakenneavaus.

Kuva 35. Levyseinän avaus RA6 tilassa 1.41. Eristeenä oli
foliopintainen polyuretaanilevy.

Kuva 36. Portaikon lasielementtiä.

Kuva 37. Elementin alaosassa oli jäätä, mikä johtunee ilmavuodoista.
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Kuva 38. Ikkunapellityksen ja ulkoseinän välissä on rakoa.

Kuva 39. Ikkunoiden pellitykset eivät ole täysin tiiviit.

Kuva 40. RA4 sokkelin alaosaan luokkatilassa 1.54.

Kuva 41. Sokkelin eristettä, josta otettiin näyte N4. Näytteessä oli viite mikrobivauriosta.

Kuva 42. Avaus RA5 luokkatilaan 1.41, jossa oli heikko
viite mikrobivauriosta.

Kuva 43. Avaus RA7 opettajienhuoneeseen 1.36 ikkunan
alle.
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Kuva 44. Avauksen RA7 eristevillaa (N6), jossa ei ollut viitteitä mikrobivauriosta.

25.2.2019

Kuva 45. Avaus RA13 tilaan 1.143. Eristenäytteessä N12
oli viite mikrobivauriosta.

Kuva 46. RA15 auditorion 1.97 alaosaan, maanvastaiseen
ulkoseinään. Eriste ei ollut mikrobivaurioitunutta.

Kuva 48. RA16 toisen kerroksen tilaan 2.34, eristenäyte
sisälsi heikon viitteen mikrobivauriosta.

Kuva 47. RA17 toisen kerroksen tilaan 2.28.
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3.2.3 Johtopäätökset
Rakennuksen kantavana rakenteena ovat pilarit ja palkit. Ulkoseinien alaosassa ja maanvastaisena
ulkoseinänä on betoninen sokkeli. Rakenteen lämmöneristeenä on lasivillaa, joissa on selviä mikrobivaurioita (2/3 näytteessä). Sokkelirakenteesta puuttuu kosteudensulkukerros, minkä vuoksi eriste
voi vaurioitua helposti maaperän kosteudesta sekä vesisateiden/lumien vaikutuksesta. Sokkelin ja
alapohjan sekä sokkelin ja levyseinän rakenneliittymissä on ilmavuotokohtia, joita myöden mahdolliset epäpuhtaudet voivat päästä sisäilmaan sisätilojen ollessa alipaineiset.
Ulkoseinärakenne on pääosin levyrakennetta pois lukien liikuntasalisiipi ja auditorion kohta. Levyseinän lämmöneristeenä on mineraalivillaa, jossa on paikoin heikkoja viitteitä mikrobivauriosta (2/6
näytteessä). Levyrakenteessa on höyrynsulkukerros, joka oikein limitettynä/tiivistettynä estää epäpuhtauksien pääsyn eristetilasta sisätiloihin. Levyseinien rakenneliittymissä ja läpivienneissä (mm.
ikkunat) on kuitenkin ilmavuotokohtia.
Ulkoseinän julkisivuna on betonielementtejä tai puupaneelia. Ulkopuoliset elementtisaumaukset ovat
paikoin huonokuntoiset ja niistä pääsee kosteutta seinärakenteisiin. Vanhan osan ikkunapellityksissä on myös puutteita: ikkunapeltien kaadot eivät ole riittävät sekä pellityksien ja ulkoseinien välissä on epätiiveyskohtia. Ainakin tilojen 1.53 ja 1.54 ikkunapeltien päälle jää lumi ja vesi makaamaan, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta ikkunarakenteille. Ikkunoiden ja ulkoseinien välistä voi myös
päästä kosteutta rakenteisiin, jos niitä ei ole tiivistetty asianmukaisesti.
Auditorion ja liikuntasalisiiven ulkoseinät koostuvat tiilestä, eristekerroksesta ja tiilestä. Kyseinen rakenne on ns. riskirakenne, jossa lämmöneristekerros voi helposti mikrobivaurioitua. Julkisivutiilen
pinnassa on maali tai ohut tasoite, joka toiminee kosteussulkuna. Maali/tasoitepinta on kuitenkin
paikoin hävinnyt, etenkin väestösuojan (kuntosali) ulkoseiniltä.
Pääosin vesikattona on harjakatto, jonka räystäät suojaavat ulkoseiniä. Väestösuojan yläpohjarakenteena on tasakatto, jossa ei ole räystäitä. Tällöin sadevesi pääsee kastelemaan ulkoseiniä vapaammin. Väestösuojan sokkelin kulmalta ei löytynyt patolevyä tai muuta kosteuseristettä. Väestösuojan ulkoseinien alaosissa onkin kohonnut rakennekosteus.
Liikuntasalin varaston kohdalla on myös tasakatto. Varasto on osittain maan alla, ja sen katolle,
ulkoseinän viereen, on alkanut kasvaa puuntaimia.
Sisääntulojen kohdalla on erilainen levyseinärakenne. Tämän levyseinärakenteen eristekerroksena
on foliopintainen uretaanilevy, joka ei ole herkkä mikrobivaurioitumaan. Foliopinta toimii lisäksi kosteus- ja höyrynsulkuna. Eristekerroksesta ei otettu materiaalinäytettä. Sisä- ja ulkopintoina on erilaiset kipsilevyt.
Portaikkojen ja ruokalan tarjoilualueen kohdalla on lasielementtiseinät. Niiden alaosissa on ilmavuotokohtia. Ruokalan lasielementin alapuolella on levyseinärakenne, portaikkojen alapuolella betoninen sokkelirakenne.

3.2.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪

elementtisaumauksien korjaukset
ikkunapellityksien tiivistykset ulkopuolelta sekä tarvittaessa ikkunapeltien kaatojen lisääminen vanhemmalla rakennusosalla
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▪

ulkoseinien rakenneliittymien (lattia/ulkoseinä, sokkeli/levyseinä, pilari/ulkoseinä) ja läpivientien (mm. ikkunoiden kohdat) tiivistykset sisäpuolelta erillisen suunnitelman mukaan. Laadun
varmistus merkkiainekokein.

▪

ulkopuolisen kosteuden pääsyn ehkäisy ulkoseinärakenteisiin oikeanlaisilla maanpinnan
kaadoilla sekä sokkelin / maanvastaisten ulkoseinien asianmukaisella kosteuseristyksellä
(bitumikermi ja perusmuurilevy ulkopintaan), salaojien toimivuuden varmistaminen

▪
▪
▪
▪

3.3

25.2.2019

liikuntasalisiiven varaston katolta kasvavien puuntaimien poistaminen
auditorion kohdalla irronneen julkisivutiilen kiinnitys
halkeaman korjaus julkisivutiilessä liikuntasalisiiven itäpuolella
ikkunakarmien ulkopintojen puhdistus niiltä osin kuin niissä on mikrobi/leväkasvustoa (ainakin tilat 1.53 ja 1.54)

Yläpohja

3.3.1 Rakenne
Yläpohjan rakennetta tarkasteltiin kahdesta kohtaa: luokkatilan 1.45 yläpuolelta (vanha tasakatto)
sekä ilmanvaihtokonehuoneen vierestä (harjakatto).
Vanhempi tasakatto:

▪
▪
▪

bitumihuopa
kevytsorakerros
kantava betonilaatta, ontelolaatta

Harjakatto:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

kattopelti
aluskate
kattotuolit ja tukirakenteet
tyhjä tila (käveltävä korkeus)
puhallusvilla
puulattia
tyhjä tila (oletus)
kantava betonilaatta

3.3.2 Havainnot ja johtopäätökset
Uudempi kattorakenne on harjakatto, jossa on isot räystäät. Väestösuojan ja liikuntasalin varaston
sekä rakennuksen keskiosalla on vanhempaa tasakattoa, joissa ei ole räystäitä. Vanhan tasakaton
lämmöneristeenä on kevytsorakerros ja uudemman harjakaton lämmöneristeenä on puhallusvilla.
Uudemman harjakaton yläpohjaa tarkasteltiin aistinvaraisesti ilmanvaihtokonehuoneen läheisyydestä. Rakenne vaikutti kuivalta ja hyväkuntoiselta. Kattopellin alla oli aluskate. Yläpohjassa oli lämmöneristettyjä ilmanvaihtoputkia sekä tuuletusputkia. Lämmöneristeen alapuolella havaittiin uudempi puulattia. Vanha tasakatto ja eristeet on purettu muutoksen yhteydessä. Vanha betonilaatta
näytti kuitenkin likaiselta tuuletusputkesta tarkasteltuna. Todennäköisesti betonilaatan pintaan on
jäänyt jonkun verran likaa, minkä vuoksi betonin päälle on rakennettu uusi lattia ja kantavan betonilaatan ja puulattian välitilaan on asennettu tuuletus.
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Luokkatilaan 1.45 suoritettiin merkkiainekoe. Tilan kohdalla on tasakatto ja se on joskus vuotanut
sisälle naapuritilassa 1.46. Todennäköisesti ko. vuoto on tullut yläpohjan ja ulkoseinän rakenneliittymän kohdalta. Yläpohjan ja ulkoseinän betonipalkin rakenneliittymä oli tiivistetty sisäpuolelta hyvin,
eikä yläpohjatilasta havaittu ilmavuotoja sisätiloihin.

Kuva 49. Harjakaton uudempaa yläpohjaa. Puurakenteet
ja puhallusvilla oli aistinvaraisesti hyväkuntoista. Katossa
on aluskate.

Kuva 50. Yläpohjassa on näkyvissä vanhoja tuuletusputkia sekä IV-putkia.

Kuva 51. Tuuletusputken päässä on näkyvissä vanhaa betonia ja roskia.

Kuva 52. Tilan 1.47 sisäkattoa, kattopilarin ja palkin liittymäkohta. Liittymä on tiivistetty.

Kuva 53. Tilan 1.45 yläpalkin ja yläpohjan rakenneliitos on
tiivistetty.
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3.3.3 Toimenpide-ehdotukset
Ei jatkotoimenpiteitä.

3.4

Välipohjat, väliseinät

3.4.1 Rakenne
Välipohjana oli ontelolaatta. Luokkatiloissa on akustiikkalevyjä sisäkatossa. Akustiikkalevyt tarkastettiin tilassa 1.45, eikä niissä ole kuitulähteitä.
Väliseinän rakenteet tilassa 1.46 olivat seuraavanlaisia.
Väliseinä, alaosa:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Väliseinä, yläosa:

pintamateriaali, maali
kipsilevy 15 mm
sementtikuitulevy 10 mm (asbestinäyte)
paperi
lämmöneriste, mineraalivilla 50 mm
betoni

▪
▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, maali
kipsilevy, 2x 15 mm
paperi
ilmarako 100 mm
eristevilla 200 mm
kipsilevy 2x 15 mm (oletus)

3.4.2 Havainnot ja johtopäätökset
Luokan 1.46 väliseinässä todettiin vuoto- ja valumajälkiä. Ulko- ja väliseinän liittymäkohdassa oli
isompi halkeama. Henkilökunnan kertoman mukaan katolta olisi joskus valunut vettä väliseinän molempiin tiloihin. Tasakatto loppuu väliseinän kohdalla ja tilan 1.47 kohdalla rakennus on kolmikerroksinen. Kyseessä lienee uuden ja vanhan rakennusosan liittymä. Avatun väliseinän alaosassa on
todennäköisesti vanhaa sokkelia.
Rakenneavauksien eristeistä otettiin materiaalinäytteet, joissa ei ollut viitteitä mikrobivaurioista. Tarkemmat mikrobianalyysit on esitetty liitteessä 3. Eristetilojen rakennekosteudet olivat 28/36 RH-%
eli rakenne oli nyt kuiva. Tarkempien rakennekosteuksien mittaustulokset on esitetty alla olevassa
taulukossa 5.
Luokan 1.46 väliseinän kuitulevyssä todettiin asbestia (krysotiili). Asbestinäytteen analyysitulos on
esitetty laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 7.
Taulukko 5. Väliseinän eristetilan kosteuslukemat luokasta 1.46.

Piste

Tila

RA8
RA9

Luokka 1.46, 0,15m lattiasta
Luokka 1.46, 2,8m lattiasta

Kosteus ja lämpötila
36 RH-% / 19,3 °C
28 RH-% / 21,3 °C
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Kuva 54. Tilan 1.46 väliseinän kohdalta on joskus valunut
vettä alas. Väliseinän ja ulkoseinän kohdalla oleva liitoskohta on halkeilut.

Kuva 55. Väliseinän avauskohdat RA8 (alaosa) ja RA9 (läheltä yläpohjaa).

Kuva 56. Väliseinän yläosan avaus tehtiin kohtaan, jossa
oli vanhoja vesivuotojälkiä akustiikkalevyssä.

Kuva 57. Väliseinän alaosassa oli kaksi erilaista levyä.
Taaempi levy sisälsi asbestia.

3.4.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪

tilan 1.46 halkeamien tiivistykset
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4 OLOSUHDESEURANNAT SEKÄ SISÄILMANÄYTTEET
4.1

Sisäilman lämpötila, kosteus ja hiilidioksidi

Sisäilman olosuhteita seurattiin kahdeksasta eri tilasta 29.11.-13.12.2018 välisenä aikana. Tarkemmat mittauskäyrät on esitetty liitteessä 5. Olosuhdeseurantojen yhteenvetotulokset on alla olevassa
taulukossa.
Olosuhdeseurannoissa pysytään sopivissa arvoissa. Lämpötilat ovat keskimäärin 21-23 °C. Lämpötiloissa näkyy nousua arkipäivisin, jolloin tiloissa on ollut käyttöä. Luokkatiloissa on paikoin korkeahkot lämpötilat: lämpötila kohoaa tilassa 1.20 noin 23,6 °C:seen, luokassa 1.50 25,6 C:seen,
luokassa 1.54 noin 23,5-24,0 C:seen ja luokassa 2.63 noin 24,3 C:seen.
Sisäilman kosteudet pysyvät sopivina. Kosteuskäyrät ovat keskenään hyvin samanlaisia eli kosteuspitoisuus sisällä seuraa ulkoilman kosteuspitoisuuksia. Kosteuspitoisuuden suositus on 20-60 %.
Kosteuspitoisuuksien alhaisimmat arvot osuvat viikonloppuun.
Hiilidioksidipitoisuudet ovat pääasiassa erinomaisia. Muutamissa luokissa pitoisuus nousee, mutta
pysyy silti hyvällä tasolla. Tilan 3.01 pitoisuus nousee kerran tyydyttävälle tasolla (3.12. noin klo
9.15-10.10). Luokkatilan 1.54 pitoisuus nousee kerran tyydyttävälle tasolle kestäen vain noin 20 min.
Huonoin tilanne on luokkatilassa 1.50, jossa pitoisuus on tyydyttävällä tasolla seitsemänä päivänä
(mittausjakson aikana oli 9 koulupäivää). Osa ylityksistä on vain lyhytaikaisia (15-30 min), kolmena
päivänä ylitys kestää noin tunnin ajan (pe 30.11., ti 11.12. ja ke 12.12.). Suurin pitoisuus (1119 ppm)
on keskiviikkona 12.12. klo 12-13. Kyseisenä aikana myös lämpötila nousee yli +25 °C. Luokan 1.50
ylitykset kertovat, että ilmanvaihto ei ole ollut tarpeeksi tehokas kyseisinä aikoina ihmismäärään
nähden.
Taulukko 6. Eri tilojen olosuhdeseurantojen minimi-, maksimi- ja keskiarvot. Tummennetut arvot ylittävät hyvän hiilidioksiditason tai ovat lähellä lämpötilan toimenpiderajaa. Hiilidioksidipitoisuuksista on annettu vain minimi- ja maksimiarvot.

Piste
OS1
OS2
OS3
OS4
OS5
OS6
OS7
OS8

4.2

Tila
Toimisto 1.143
Luokka 1.20
Opettajat 1.36
Luokka 1.50
Luokka 1.54
Toimisto 2.34
Luokka 2.63
Kokoustila 3.01

Lämpötila (°C)
20,6 / 22,4 / 21,3
21,6 / 23,7 / 22,9
20,9 / 22,3 / 21,6
22,3 / 25,6 / 23,1
22,0 / 24,1 / 22,6
20,8 / 22,8 / 21,4
22,4 / 24,4 / 23,1
20,5 / 23,2 / 21,0

Kosteus (RH-%)
12,5 / 34,3 / 23,8
12,7 / 31,2 / 22,6
13,8 / 34,1 / 24,9
12,7 / 32,8 / 23,3
12,5 / 33,4 / 23,8
11,4 / 32,3 / 22,4
11,2 / 31,9 / 22,4
10,9 / 32,4 / 21,2

Hiilidioksidi (ppm)
395 / 539
389 / 579
390 / 501
426 / 1119
388 / 982
394 / 659
395 / 950
392 / 1000

Painesuhteet ulkoilmaan nähden

Sisäilman ja ulkoilman välisiä painesuhteita seurattiin kahdeksasta eri tilasta 29.11.-13.12.2018 välisenä aikana. Tarkemmat mittauskäyrät on esitetty liitteessä 5. Paine-eroseurantojen yhteenvetotulokset on alla olevassa taulukossa.
Tilojen 1.143 ja 1.36 painesuhteet ovat sopivat. Tilan 1.20 paine-ero on seurannan alkupäivinä ylipaineen puolella.
Luokkatilat 1.50, 1.54 ja 2.63 ovat selvästi ylipaineisia (+9…+16 Pa) ulkoilmaan nähden. Itsenäisyyspäivän aikana käyrissä on selkeä muutos: paine-erot putoavat alipaineisiksi keskimäärin -6…-9
Pa. Seurannan loppupuolella taas on nähtävissä jonkun ilmanvaihtokoneen käyntimuutoksia. Tilat
ovat yöaikaan noin klo 14.30-7.30 selvästi ylipaineisia: +12…+17 Pa. Merkkiainekokeiden aikana
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mitattiin hetkellisiä paine-eromittauksia ensimmäisen kerroksen luokkatiloista, jolloin havaittiin, että
tilojen ovien ollessa auki, paine-ero ulkoilmaan nähden tasaantuu nollaan tai hieman alipaineiseksi.
Tilan 3.01 ensimmäinen paine-eroseuranta epäonnistui, joten se uusittiin. Uuden seurantajakson
alkupuolella paine-ero on keskimäärin +22 Pa ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Pyhien aikana tila on
kuitenkin lievästi alipaineinen: -1,5 Pa. Vaikuttaisi, että jonkin ilmanvaihtokoneen käyntiajoissa on
poikkeamaa, koska muutos painesuhteissa tapahtuu tasan keskiyöllä.
Painesuhteiden tulisi olla lievästi alipaineiset ulkoilmaan nähden, jotta rakenteisiin ei pääse sisäilman kosteampaa ilmaa. Ilmeisesti luokkatiloihin tulee enemmän tuloilmaa, ja poistoilmat ovat enemmän käytäviltä ja ns. likaisista tiloista.
Taulukko 7. Tilojen painesuhteiden minimi-, maksimi- ja keskiarvot seurantajakson aikana. Tilan 3.01 seuranta oli muista
poiketen 13.-28.12.2018. Tilan 1.143 seurannasta on huomioitu vain alkuosa eli 29.11.-9.12-2018.

Piste Tila

Paine-ero ulos (Pa)

Tulkinta

PA1

Tila 1.143*

-14,4 / +1,1 / -3,6

paine-erot sopivat

PA2

Tila 1.20

-27,1 / +15,0 / -2,4

paine-eroseurannan alussa tila ylipaineinen

PA3

Opettajat 1.36

-35,4 / +3,1 / -3,9

paine-erot sopivat

PA4

Luokka 1.50

-24,7 / +16,1 / +7,0

tila pääosin ylipaineinen, 6.12. selvä alipaine -9 Pa

PA5

Luokka 1.54

-9,2 / +19,3 / +8,6

tila pääosin ylipaineinen, 6.12. selvä alipaine -8 Pa

PA6

Luokka 2.63

-15,0 / +20,8 / +11,0

tila pääosin ylipaineinen, 6.12. selvä alipaine -6 Pa

PA7

Tila 3.01*

-13,5 / +27,4 / +16,0

ka +22 Pa alkupuolella, pyhien aikana -1,5 Pa

4.3

Kuitu- ja pölynäytteet

Kahdeksasta eri tilasta kerättiin pölynäytteet kahden viikon laskeumasta. Kahdessa näytteessä
esiintyi kuituja yli toimenpiderajan: auditoriossa (0,3) ja tilassa 1.143 (0,7). Muissa tiloissa kuitupitoisuus ei ylitä määritysrajaa. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty alla olevassa taulukossa sekä
laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 6.
Taulukko 8. Kuitunäytteiden ottopaikat sekä näytetulokset. Toimenpiderajana on 0,2 kpl/cm 2.

Näyte
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8

Tila ja näytteenottopaikka
1.20 ovesta vasemman kaapin päältä
1.36 keskeltä hyllyn päältä
1.50 tv:n takaa hyllyn päältä
auditorio 1.97 ovesta vasemman kaapin päältä
1.143 yläkaapin päältä
2.34 ovesta vasemman kaapin päältä
2.63 sinisen kaapin päältä
3.01 ikkunalaudalta

Kuitupitoisuus
(kpl/cm2)
<0,1
<0,1
<0,1
0,3
0,7
<0,1
<0,1
<0,1

Kolmesta eri tilasta otettiin pölynkoostumusnäytteet tasopinnoilta: auditorio 1.97 ja luokat 1.50 ja
2.28. Kaikissa näytteissä oli vähäisiä määriä karkeaa ulkoilmapölyä. Luokissa oli lisäksi vähäisiä
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määriä rakennuspölyä sekä luokassa 1.50 vähäisiä määriä mineraalikuituja. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 7.

4.4

VOC-ilmanäytteet

Kahdeksasta eri tilasta otettiin sisäilman VOC-näytteet, joiden analyysitukokset on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 8. Näytteet kerättiin
2.1. tilojen keskivaiheilta.
Kaikissa näytteissä TVOC-pitoisuudet (kokonais-VOC) olivat matalat. Yksittäiset yhdisteet eivät
myöskään ylittäneet toimenpiderajoja. TXIB:tä, 2-etyyli-1-heksanolia ja 1-butanolia voi syntyä kastuneiden muovimattojen hajoamistuotteina. Asetonia on useissa puhdistusaineissa. Etikkahappoa voi
erittyä mikrobien aineenvaihdunnasta tai puhdistusaineista.
Taulukko 9. Eri tilojen VOC-näytteiden tulokset. Toimenpiderajat ovat: TVOC 400 µg/m3, yksittäinen yhdiste 50 µg/m3
sekä TXIB, etyyli-1-heksanoli ja naftaleeni 10 µg/m3.

Näyte
1
2
3
4
5
6
7
8

Tila
Luokka 1.50
Luokka 1.55
Luokka 1.41
Toimisto 1.20
Toimisto 1.143
Toimisto 2.34
Luokka 2.63
Tila 3.01

TVOC
<10
<10
<10
<10
<10
10
<10
<10

Yksittäiset yhdisteet (µg/m3)
bentseeni 0,8
asetoni 2
asetoni 2, TXIB 1
asetoni 2, TXIB 1
bentsaldehydi 0,7
TXIB 4, heksadekaani 4, 2-etyyli-1-heksanoli 1
bentseeni 0,8
etikkahappo 3, asetoni 2, bentsaldehydi 1, nonanaali 1

5 YHTEENVETO
Rakenteet
Ensimmäisen kerroksen tilojen alapuolella on joko kellaritiloja, putkikanaalia tai ns. tuuletettua alapohjatilaa. Osittain tiloissa (länsipuoli) on myös maanvastainen alapohja.
Alapohjana on maanvarainen teräsbetonilaatta, jonka alapuolella on lämmöneristekerros (EPSeriste) suoraan maanpintaa vasten. EPS-eristeissä on viitteitä mikrobivaurioista, mikä on oletettavaakin, koska eriste on yhteydessä maaperään. Alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymissä on ilmavuotoja, joiden kautta maaperän ja eristekerroksen mikrobit voivat päästä sisätiloihin sisätilojen ollessa alipaineisia.
Alapohjassa ei havaittu kosteudensulkukerrosta. Maaperä on hienojakoista hiekka-ainesta, jota pitkin maaperän kosteus voi nousta betonilaatan pintaan asti. Ulkopuoliset maanpinnan kaadot lisäävät
paikoin myös kosteusrasitusta alapohjarakenteisiin. A- ja B-sisäänkäyntien kohdista sekä ruokalan
lasielementtiseinän ja luokan 1.55 ulko-oven kohdista on tullut ajoittain vettä sisälle asti, koska
maanpinta ja lattiapinta ovat samalla tasolla ja länsipuolella maanpinta lisäksi viettää rakennusta
kohden. Paikoin länsipuolella on tehty pieni vastakaato sokkelin viereen. Kellaritilojen ikkunoiden
kohdalla (eteläpuolella) on eräänlainen monttu, johon vesi voi kerääntyä, jollei vedenpoistosta ole
huolehdittu asianmukaisesti. Nämä tilat olivatkin jo kosteusvaurioituneita sekä korjauksen alaisina.
Kellarikerroksen sekä ensimmäisen kerroksen lattiat ovat isoilta alueilta kostuneet. Kosteus on tullut
sekä maaperästä että yläpuolelta ulkopuolisista kosteusrasituksista. Kostuneita alueita on myös ensimmäisen kerroksen putkikanaalin ja tuulettuvan alapohjan kohdalla, mikä johtunee liian aikaisesta
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betonilaatan pinnoituksesta. Putkikanaalissa on kosteusjälkiä katossa ja seinissä, joista osa on putkivuodoista ja osa todennäköisesti maaperästä johtuvia (maanvastaisten rakenteiden osalla).
Jos muovimatto kostuu liikaa, matto ja sen alla olevan liima voivat alkaa hajota muodostaen mm. 2etyyli-1-heksanolia tai TXIB:tä. Tiloista otettujen VOC-ilmanäytteet eivät kuitenkaan viittaa, että materiaalit olisivat alkaneet hajoamaan. Vaihtoehtoisesti hajoamistuotteet eivät ole päässeet maton
saumoista läpi sisäilmaan. Tilan 2.34 VOC-näytteessä on hieman suurempi TXIB-pitoisuus (4
µg/m3), mutta se ei ylitä toimenpiderajoja. Tarvittaessa muovimaton mahdollista hajoamista voidaan
kartoittaa materiaalinäytteenotoin.
Liikuntasalin lattia eroaa muista alapohjarakenteista. Liikuntasalissa betonilaatan päällä on puukoolattu ja mineraalivillalla eristetty lattia, joka on ns. riskirakenne. Liikuntasalin toisessa päässä oli selvä
mikrobiperäinen haju. Liikuntasalin lattiaan tehtiin kaksi avausta, joissa molemmissa todettiin mikrobivaurio. Ulkoseinän viereltä otettu näyte oli selvemmin mikrobivaurioitunut. Avauksia ei jatkettu betonilaatan läpi.
Auditorion katsomon kohdalla on pieni alue tyhjää tilaa eli nk. tuulettumatonta alapohjatilaa. Alue
ulottuu noin kolmen alimman istuinrivin korkeudelle asti. Tilassa on lahonnutta ja mikrobivaurioitunutta puuainesta. Alapohjatilasta on ilmavuotoja auditorioon alapohjan ja ulkoseinän rakenneliittymästä sekä ulkoseinään tehdystä avauskohdasta. Alapohjatilasta on siis ilmayhteys myös ulkoseinän eristekerrokseen.
Rakennuksen kantavana rakenteena ovat pilarit ja palkit. Ulkoseinien alaosassa ja maanvastaisena
ulkoseinänä on betoninen sokkeli. Rakenteen lämmöneristeenä on lasivillaa, joissa on selviä mikrobivaurioita (2/3 näytteessä). Sokkelirakenteesta puuttuu kosteudensulkukerros, minkä vuoksi eriste
voi vaurioitua helposti maaperän kosteudesta sekä vesisateiden/lumien vaikutuksesta. Sokkelin ja
alapohjan sekä sokkelin ja levyseinän rakenneliittymissä on ilmavuotokohtia, joita myöden mahdolliset epäpuhtaudet voivat päästä sisäilmaan sisätilojen ollessa alipaineiset.
Ulkoseinärakenne on pääosin levyrakennetta pois lukien liikuntasalisiipi ja auditorion kohta. Levyseinän lämmöneristeenä on mineraalivillaa, jossa on paikoin heikkoja viitteitä mikrobivauriosta (2/6
näytteessä). Levyrakenteessa on höyrynsulkukerros, joka oikein limitettynä/tiivistettynä estää epäpuhtauksien pääsyn eristetilasta sisätiloihin. Levyseinien rakenneliittymissä ja läpivienneissä (mm.
ikkunat) on kuitenkin ilmavuotokohtia.
Ulkoseinän julkisivuna on betonielementtejä tai puupaneelia. Ulkopuoliset elementtisaumaukset ovat
paikoin huonokuntoiset ja niistä pääsee kosteutta seinärakenteisiin. Vanhan osan ikkunapellityksissä on myös puutteita: ikkunapeltien kaadot eivät ole riittävät sekä pellityksien ja ulkoseinien välissä on epätiiveyskohtia. Ainakin tilojen 1.53 ja 1.54 ikkunapeltien päälle jää lumi ja vesi makaamaan, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta ikkunarakenteille. Ikkunoiden ja ulkoseinien välistä voi myös
päästä kosteutta rakenteisiin, jos niitä ei ole tiivistetty asianmukaisesti.
Auditorion ja liikuntasalisiiven ulkoseinät koostuvat tiilestä, eristekerroksesta ja tiilestä. Kyseinen rakenne on ns. riskirakenne, jossa lämmöneristekerros voi helposti mikrobivaurioitua. Julkisivutiilen
pinnassa on maali tai ohut tasoite, joka toiminee kosteussulkuna. Maali/tasoitepinta on kuitenkin
paikoin hävinnyt, etenkin väestösuojan (kuntosali) ulkoseiniltä. Väestösuojan sokkelin kulmalta ei
löytynyt patolevyä tai muuta kosteuseristettä. Väestösuojan ulkoseinien alaosissa onkin kohonnut
rakennekosteus.
Sisääntulojen kohdalla on erilainen levyseinärakenne. Tämän levyseinärakenteen eristekerroksena
on foliopintainen uretaanilevy, joka ei ole herkkä mikrobivaurioitumaan. Foliopinta toimii lisäksi kosteus- ja höyrynsulkuna. Eristekerroksesta ei otettu materiaalinäytettä. Sisä- ja ulkopintoina on erilaiset kipsilevyt.
- 30 -

Tutkimusraportti | Keravan lukio (ent. Nikkarin koulu)
Työnumero: 500185

25.2.2019

Portaikkojen ja ruokalan tarjoilualueen kohdalla on lasielementtiseinät. Niiden alaosissa on ilmavuotokohtia. Ruokalan lasielementin alapuolella on levyseinärakenne, portaikkojen alapuolella betoninen sokkelirakenne.
Yläpohjarakenteina on vanhempi tasakatto ja uudempi harjakatto. Tasakattoa on liikuntasalin varaston ja kuntosalin (väestönsuoja) kohdalla sekä vanhan osan keskivaiheilla. Uudemman harjakaton
yläpohjaa tarkasteltiin aistinvaraisesti ilmanvaihtokonehuoneen läheisyydestä, ja vanhempaa tasakattoa tarkasteltiin vain yhden tuuletusputken kautta tilan 1.45 yläpuolelta. Lämmöneristekerroksista
ei otettu materiaalinäytteitä.
Vanhan tasakaton lämmöneristeenä on kevytsorakerros. Tasakatoilta puuttuvat räystäät. Tasakattojen kuntoa ei pystytty tarkemmin tarkastamaan, koska tutkimus suoritettiin lumisena aikana eikä
yläpohjatilaan ole kulku/tarkastusluukkuja. Tasakatolta ei havaittu ilmavuotokohtia luokkatilaan 1.45.
Yläpohjan ja ulkoseinän betonipalkin rakenneliittymä on tiivistetty sisäpuolelta hyvin, eikä yläpohjatilasta havaittu ilmavuotoja sisätiloihin. Koska rakenneliittymä on tiivis eikä ilmavuotoja ole, yläpohjan
eristekerroksesta ei pääse epäpuhtauksia sisätiloihin.
Liikuntasalin varaston tasakatolla, ulkoseinän vieressä, kasvaa puuntaimia.
Uudemmalla harjakatolla on isot ulkoseiniä suojaavat räystäät. Harjakaton lämmöneristeenä on puhallusvilla, joka on aistinvaraisesti tarkasteltuna kuiva ja hyväkuntoinen. Kattopellin alla on aluskate,
joka suojaa alempia rakenteita mahdollisilta pieniltä vesikattovuodoilta. Lämmöneristeen alapuolella
on uudempi puulattia. Vanha tasakatto ja eristeet on purettu muutoksen yhteydessä.
Uuden osan yläpohjassa on lämmöneristettyjä ilmanvaihtoputkia sekä tuuletusputkia. Vanha betonilaatta on likainen yhdestä tuuletusputkesta tarkasteltuna. Todennäköisesti betonilaatan pintaan on
jäänyt purkutöiden jälkeen jonkun verran likaa, minkä vuoksi betonin päälle on rakennettu uusi lattia.
Kantavan betonilaatan ja puulattian välitilaan on asennettu painovoimainen tuuletus tuuletusputkien
avulla.
Henkilökunnan kertoman mukaan tilojen 1.46 ja 1.47 väliseinän kohdalla on ollut joskus vesivuotoa.
Tilan 1.46 kohdalla on tasakatto ja tilan 1.47 yläpuolella on kaksi kerrosta. Tilojen väliseinään tehtiin
kaksi avausta vanhan vuotojäljen kohdalle (väliseinän ala- ja yläosaan). Seinän alaosassa on todennäköisesti vanhaa sokkelirakennetta, koska rakenne koostuu betonista, lämmöneristeestä ja kahdesta erilaisesta levystä. Taaempi sementtikuitulevy sisältää asbestia. Väliseinän yläosan rakenne
on: 2x kipsilevy, lämmöneriste ja kipsilevy. Väliseinän eristeissä ei ollut viitteitä mikrobivauriosta.
Todennäköisesti ko. vesivuoto on tullut yläpohjan ja ulkoseinän rakenneliittymän kohdalta.
Luokkatiloissa on akustiikkalevyt sisäkatossa. Tilan 1.45 akustiikkalevyt ovat uusia eikä niissä ole
kuitulähteitä.
Merkkiainekokeet
Ulkoseinärakenteisiin tehtiin useampi merkkiainekoe tiloihin 1.55, 1.143 ja ruokalan tarjoilutilaan.
Kaikissa ulkoseinien rakenneliittymissä havaittiin ilmavuotoja.
Puurakenteisella ulkoseinällä vuotoja havaittiin sokkelielementin ja puurakenteisen seinän liittymässä sekä seinän ja ikkunan liittymässä. Tilan 1.143 sähköläpiviennissä (katonrajassa) oli myös
vuotoa.
Sokkelielementin kohdalla vuotoja havaittiin seinän/lattian liittymässä sekä kantavan pilarin ja seinän/ikkunan liittymässä molemmissa tutkituissa tiloissa.
Tarjoilutilan ilmavuotoja havaittiin ikkunanelementin alla olevassa kipsilevyseinän ja lattian liittymäkohdassa koko matkalla.
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Auditorion 1.97 kohdalla kaasua syötettiin keittiön astiavaraston kautta katsomon alla olevaan tyhjään tilaan tiiliseinään poratusta kaasun syöttöreiästä. Tilassa havaittiin vuotoa portaiden ja pohjalaatan liittymässä sekä lattian ja seinän liittymässä. Myös seinän rakenneavauskohdasta havaittiin
kaasua, joten välitilasta on ilmayhteys ulkoseinän sisälle.
Putkikanaalissa on tehty läpivienneille tiivistyksiä, jotka yleisesti olivat huolellisesti tehtyjä. Putkikanaalista tehtiin merkkiainekoe kahden eri läpiviennin kohdalta. Aulan 1.65 kohdalla ollessa läpiviennissä havaittiin selvä vuotokohta.
Yläpohjarakenteita tarkasteltiin aistinvaraisesti kahdesta kohtaa. Vanhalle tasakatolle ei ollut pääsyä, mutta se tarkasteltiin yhden tuuletusputken kautta. Uudempi harjakatto tarkasteltiin ilmanvaihtokonehuoneen läheisyydestä, josta oli kulkuaukko yläpohjaan.
Vanhan tasakaton lämmöneristeenä on kevytsorakerros ja uudemman harjakaton lämmöneristeenä
on puhallusvillakerros. Uudemman harjakaton rakenteet vaikuttivat aistinvaraisesti kuivilta ja hyväkuntoisilta. Kattomateriaalin alla oli aluskate. Yläpohjassa oli lämmöneristettyjä ilmanvaihtoputkia
sekä tuuletusputkia. Eristeen alapuolella havaittiin uudempi puulattia. Vanha tasakatto ja eristeet on
purettu muutoksen yhteydessä. Vanha betonilaatta näytti kuitenkin likaiselta tuuletusputkesta tarkasteltuna. Todennäköisesti betonilaatan pintaan on jäänyt jonkun verran likaa, minkä vuoksi betonin päälle on rakennettu uusi lattia ja kantavan betonilaatan ja puulattian välitilaan on asennettu
tuuletus.
Yläpohjaan tehtiin yksi merkkiainekoe luokkatilaan 1.45. Ilmavuotokohtia ei havaittu yläpohjasta.
Yläpohjassa ei havaittu läpivientejä tutkittuun huonetilaan. Kantavan yläpalkin ja yläpohjarakenteen
välinen rakenneliittymä oli tiivistetty sisäpuolelta.
Olosuhteet ja paine-erot
Sisäilman olosuhteita ja paine-eroja ulkoilmaan nähden seurattiin kahdeksasta eri tilasta 29.11.13.12.2018 välisenä aikana.
Tilojen 1.143 ja 1.36 painesuhteet ovat sopivat. Tilan 1.20 paine-ero on seurannan alkupäivinä ylipaineen puolella.
Luokkatilat 1.50, 1.54 ja 2.63 ovat selvästi ylipaineisia (+9…+16 Pa) ulkoilmaan nähden. Itsenäisyyspäivän aikana käyrissä on selkeä muutos: paine-erot putoavat alipaineisiksi keskimäärin -6…-9
Pa. Seurannan loppupuolella taas on nähtävissä jonkun ilmanvaihtokoneen käyntimuutoksia. Tilat
ovat ns. yöaikaan noin klo 14.30-7.30 selvästi ylipaineisia: +12…+17 Pa. Merkkiainekokeiden aikana
mitattiin hetkellisiä paine-eromittauksia ensimmäisen kerroksen luokkatiloista, jolloin havaittiin, että
tilojen ovien ollessa auki, paine-ero ulkoilmaan nähden tasaantuu nollaan tai hieman alipaineiseksi.
Tilan 3.01 ensimmäinen paine-eroseuranta epäonnistui, joten se uusittiin. Uuden seurantajakson
alkupuolella paine-ero on keskimäärin +22 Pa ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Pyhien aikana tila on
kuitenkin lievästi alipaineinen: -1,5 Pa. Vaikuttaisi, että jonkin ilmanvaihtokoneen käyntiajoissa on
poikkeamaa, koska muutos painesuhteissa tapahtuu tasan keskiyöllä.
Painesuhteiden tulisi olla lievästi alipaineiset ulkoilmaan nähden, jotta rakenteisiin ei pääse sisäilman kosteampaa ilmaa. Ilmeisesti luokkatiloihin tulee enemmän tuloilmaa, ja poistoilmat ovat enemmän käytäviltä ja ns. likaisista tiloista
Olosuhdeseurannoissa pysytään sopivissa arvoissa. Lämpötilat ovat keskimäärin 21-23 °C. Lämpötiloissa näkyy nousua arkipäivisin, jolloin tiloissa on ollut käyttöä. Luokkatiloissa on paikoin korkeahkot lämpötilat: lämpötila kohoaa tilassa 1.20 noin 23,6 °C:seen, luokassa 1.50 25,6 C:seen,
luokassa 1.54 noin 23,5-24,0 C:seen ja luokassa 2.63 noin 24,3 C:seen.
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Sisäilman kosteudet pysyvät sopivina. Kosteuskäyrät ovat keskenään hyvin samanlaisia eli kosteuspitoisuus sisällä seuraa ulkoilman kosteuspitoisuuksia. Kosteuspitoisuuden suositus on 20-60 %.
Kosteuspitoisuuksien alhaisimmat arvot osuvat viikonloppuun.
Hiilidioksidipitoisuudet ovat pääasiassa erinomaisia. Muutamissa luokissa pitoisuus nousee, mutta
pysyy silti hyvällä tasolla. Tilan 3.01 pitoisuus nousee kerran tyydyttävälle tasolla (3.12. noin klo
9.15-10.10). Luokkatilan 1.54 pitoisuus nousee kerran tyydyttävälle tasolle kestäen vain noin 20 min.
Huonoin tilanne on luokkatilassa 1.50, jossa pitoisuus on tyydyttävällä tasolla seitsemänä päivänä
(mittausjakson aikana oli 9 koulupäivää). Osa ylityksistä on vain lyhytaikaisia (15-30 min), kolmena
päivänä ylitys kestää noin tunnin ajan (pe 30.11., ti 11.12. ja ke 12.12.). Suurin pitoisuus (1119 ppm)
on keskiviikkona 12.12. klo 12-13. Kyseisenä aikana myös lämpötila nousee yli +25 °C. Luokan 1.50
ylitykset kertovat, että ilmanvaihto ei ole ollut tarpeeksi tehokas kyseisinä aikoina ihmismäärään
nähden.
Sisäilman näytteet
Kahdeksasta eri tilasta kerättiin pölynäytteet kahden viikon laskeumasta. Kahdessa näytteessä
esiintyi kuituja yli toimenpiderajan: auditoriossa (0,3) ja tilassa 1.143 (0,7). Muissa tiloissa kuitupitoisuus ei ylitä määritysrajaa.
Kolmesta eri tilasta otettiin pölynkoostumusnäytteet tasopinnoilta: auditorio 1.97 ja luokat 1.50 ja
2.28. Kaikissa näytteissä oli vähäisiä määriä karkeaa ulkoilmapölyä. Luokissa oli lisäksi vähäisiä
määriä rakennuspölyä sekä luokassa 1.50 vähäisiä määriä mineraalikuituja.
Sisäilman VOC-näytteet kerättiin kahdeksasta eri tilasta. Kaikissa näytteissä TVOC-pitoisuudet (kokonais-VOC) olivat matalat. Yksittäiset yhdisteet eivät myöskään ylittäneet toimenpiderajoja, yhdisteiden pitoisuudet olivat 4 µg/m3 tai alle.

6 JATKOTOIMENPITEET
Alla on esitetty suositeltujen jatkotoimenpiteiden yhteenveto kiireellisyysjärjetyksessä.
Heti tehtävät toimenpiteet:

▪
▪
▪

putkikanaalin tihkuvan viemäriliitoksen korjaus (noin 10 m vasemmalle kanaalin haaraumasta, ruokalan alapuolella)
putkikanaalin yhden läpiviennin lisätiivistys (aulatilan 1.63 kotelossa)
elementtisaumauksien korjaukset

Suunnittelua vaativat toimenpiteet:

▪

▪

auditorion alapuolisen ns. tyhjän tilan väliseinän purku, lahovaurioituneiden lautojen poisto
ja tilan alapohjan rakentaminen loppuun asti erillisen suunnitelman mukaan. Huomioitava
ilmavuodot välitilasta auditorioon sekä ulkoseinän eristekerrokseen. Tarvittaessa laadun varmistus merkkiainekokein.
liikuntasalin lattian uusiminen erillisen suunnitelman mukaan. Liikuntasalin lattiaan tulee lisätä kosteudensulkukerros uusimisen yhteydessä. Tarvittaessa liikuntasalin lattian lisänäytteet vaurioalueen laajuuden varmistamiseksi.
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▪

▪
▪

ilmavuotokohtien tiivistykset sisäpuolelta
o

lattian ja ulkoseinän rakenneliittymät

o

sokkelin ja levyseinän rakenneliittymät

o

pilarien ja ulkoseinien rakenneliittymät

o

läpivientien, kuten ikkunoiden, rakenneliittymät

o

tiivistystöiden laadun varmistukset merkkiainekokein

muovimattopinnan korvaaminen kosteutta läpäisevällä materiaalilla tai vaihtoehtoisesti alapohjan kapseloiva materiaali, etenkin kosteutta havaituilta alueilta (liite 2). Tarvittaessa muovimaton hajoamisen kartoitus muutamin VOC-materiaalinäyttein.
ulkopuolisen kosteuden pääsyn ehkäisy ulkoseinärakenteisiin oikeanlaisilla maanpinnan
kaadoilla sekä sokkelin / maanvastaisten ulkoseinien asianmukaisella kosteuseristyksellä
(bitumikermi ja perusmuurilevy ulkopintaan), salaojien toimivuuden varmistaminen
o

▪
▪
▪

25.2.2019

maanpinnan muokkaukset etenkin ruokalan ja luokan 1.55 edustalla ja sisäänkäynneillä A ja B, tarvittaessa vastakaatojen lisääminen koko länsisivulla

ikkunapellityksien tiivistykset ulkopuolelta sekä tarvittaessa ikkunapeltien kaatojen lisääminen vanhemmalla rakennusosalla
tarvittaessa luokkatilojen painesuhteiden säädöt niin, että tilat ovat jatkuvasti hieman alipaineiset, esim. paineen tasaamiseksi tehtävät oviaukot käytäville
tarvittaessa luokan 1.50 ilmanvaihdon lisääminen henkilömääriin nähden sopiviksi

Huoltojen yhteydessä tehtävät toimenpiteet:

▪
▪
▪
▪

pienten puuntaimien poisto liikuntasalin varaston tasokatolta ulkoseinän vierestä
auditorion kohdalla irronneen julkisivutiilen kiinnitys
halkeamien korjaukset julkisivutiilessä liikuntasalisiiven itäpuolella sekä tilan 1.46 ulkoseinän
palkkien liittymäkohdassa
ikkunakarmien ulkopintojen puhdistus niiltä osin kuin niissä on mikrobi/leväkasvustoa (ainakin tilat 1.53 ja 1.54)
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Raportin toimitti teille
RKM Group Oy
Puutarhatie 18, 01600 Vantaa
Y-tunnus: 1892257-2
info@rkmgroup.fi

____________________________
Elli Laine
Tutkimusinsinööri (DI),
Rakennusterveysasiantuntija
elli.laine@rkmgroup.fi
p. 0400 477 623

Tiedot ajankohtaisten lakisääteisten verojen ja maksujen suorituksista sekä vastuuvakuutustiedot voitte tarkistaa tilaajavastuu.fi palvelusta.
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Liite 1. Pohjakuvat tutkimuspisteineen
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1. JOHDANTO
Kohteessa toteutettiin kosteusmittauksia liittyen RKM Group Oy:n suorittamaan laajempaan sisäilmatutkimukseen koko rakennuksen
alueella. Pintakosteusmittaustulosten perusteella valittiin alueet, joihin tehtiin täydentäviä rakenteiden kosteustutkimuksia viilto- ja
porareikämittausmenetelmällä. Kosteusmittaukset toteutettiin RT-kortin RT14-10984 mukaisesti.
Toimeksiantaja:
Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava
Kartoittaja:
Seppo Ariluoto
RKM Group Oy

2. YHTEENVETO
Kosteusmittausten kohteena oleva kiinteistö on käytössä opetustoiminnassa.
Seuraavissa kappaleissa on esitetty pintakosteusmittausten tulokset pohjakuviin merkittyinä sekä viilto- ja porareikämittausten osalta on
esitetty mittapisteiden sijainti pohjapiirustuksissa. Viilto- ja porareikämittausten tulokset on esitetty erillisessä taulukossa.
Käytetyt mittalaitteet:
Gann Hydromette HB30 ja B50-mittapää
Vaisala HM40 ja HM42-mittapää
Vaisala HM40 ja HMP40S-mittapää
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3. POHJAKUVIIN TEHDYT MERKINNÄT
Pintakosteusilmaisimella ei todettu kohonneita mittausarvoja; Gann 40-75
Pintakosteusilmaisimella todettiin kohonneita mittausarvoja lattiassa; Gann 80-100, vertailuarvo 50-70
Pintakosteusilmaisimella todettiin kohonneita mittausarvoja lattiassa; Gann 100-130, vertailuarvo 50-70
Pintakosteusilmaisimella todettiin kohonneita mittausarvoja seinän alaosassa; Gann 80-100, vertailuarvo 50-70
Pintakosteusilmaisimella todettiin kohonneita mittausarvoja seinän alaosassa; Gann 100-130, vertailuarvo 50-70

MP...
.…

Porareikämittapiste

V…

Viiltomittauspiste
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POHJAKERROS

Pintakosteusilmaisimella ei todettu kohonneita kosteusarvoja; Gann 40-75
Pintakosteusilmaisimella todettiin kohonneita kosteusarvoja lattiassa; Gann 80-100, vertailuarvo 50-70
Pintakosteusilmaisimella todettiin kohonneita kosteusarvoja lattiassa; Gann 100-130, vertailuarvo 50-70
Ei mittausta; alueella käynnissä vesivahingon kuivaustyö
Pintakosteusilmaisimella todettiin kohonneita kosteusarvoja seinän alaosassa; Gann 80-100, vertailuarvo 50-70
Pintakosteusilmaisimella todettiin kohonneita kosteusarvoja seinän alaosassa; Gann 100-130, vertailuarvo 50-70
V…

Viiltomittauspiste

MP…

Porareikämittauspiste
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1. krs osa 1
Luokka 155 !

MP 7

MP 1

Lattiassa useita kohtia Gann >100

MP 6
Gann 40-75

V1
Gann 100-130, vertailuarvo 50-70

Gann 80-100, vertailuarvo 50-70
RKM Engineering • www.rkmgroup.fi • Y-tunnus: 1892257-2
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1. krs osa 2

MP 2
Aiemmin havaittua
hajuhaittaa /
Gann 70-80

MP 3
MP 4

MP 5

V2

RKM Engineering • www.rkmgroup.fi • Y-tunnus: 1892257-2

Sivu 8 / 14

1. krs osa 3

Lattiassa useita kohtia Gann >90

Ikkunan yläpuolinen
palkki Gann 85-95

Kattopalkki Gann 75-85 vrt. 60-70
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2. krs osa 1

Ulkoseinän alareuna
Gann 80-90

V4
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2. krs osa 2
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2. krs osa 3
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3. krs

Viemärin hajua;
Käyttäjien ilmoitus
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4.

VIILTOMITTAUSTEN TULOKSET

Mittapiste

Tila

V1

1.75

V2
V3
V4

1.149
1.14
2.07

Kirjasto
Kuntosali
Monistus
OT3(13)

Suhteelli-nen
kosteus (% Rh)

Lämpötila
(°C)

Kosteussisältö
(g/m³)

90,0

18,8

14,53

93,2
79,9
82,8

18,1
21,0
20,6

14,43
14,65
14,87

Huomiot

Muovimaton tartunta tyydyttävä;
irtoaa liimauksesta
Muovimaton tartunta hyvä
Muovimaton tartunta hyvä
Muovimaton tartunta hyvä

Sisäilma [RH% / oC]

22,5 / 20,5

5. PORAREIKÄMITTAUSTEN TULOKSET
Mittapiste

Tila

Mittaussyvyys
(mm)

Suhteellinen
kosteus (% Rh)

Lämpötila
(°C)

Kosteussisältö
(g/m³)

MP1

1.01
Tarjoilu
1.149
Kuntosali

45
70
40
80
35
35
35
27
60
50
45

92,1
90,1
90,1
90,7
73,2
47,6
41,7
81,1
88,0
72,9
71,0

20,1
20,1
18,1
17,9
18,1
18,7
19,1
19,3
19,0
17,1
17,6

16,01
15,67
13,94
13,9
11,3
7,6
6,8
13,46
14,35
10,63
10,66

MP2
MP3
MP4
MP5
MP6
MP7
MP8

1.75
Kirjasto
1.97
Auditorio

Huomiot

Sisäilma [RH% / oC]

Lattiabetoni

25,7 / 20,8

Lattiabetoni

30,8 / 19,9

Ulkoseinä betoni / 21 cm lattiasta
Ulkoseinä betoni / 70 cm lattiasta
Ulkoseinä betoni / 130 cm lattiasta
Lattiabetoni

25,7 / 20,8

Betoniseinä / 6 cm lattiasta
Betoniseinä / 36 cm lattiasta
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6. VALOKUVAT

Ruokala / Tarjoilualue. Mittapiste 1.

Kuntosali. Mittapisteet 2, 3, 4 ja 5.

Kirjasto. Mittapiste 6.

Auditorio / Näyttämö. Mittapisteet 7 ja 8.
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely
MIK7385
Kiwalab, 24.1.2019

Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elli Laine

Kohde:

Keskikatu 5, Kerava

Työmääräin:

WO-00734715

Näytteenottaja:

Elisa Keto (näytteet 1-16) ja Sami Isberg (näyte 17)

Näytteenottopäivä:

3.1. (näytteet 1-6), 4.1. (näytteet 7-16) ja 7.1.2019 (näyte 17)

Näytteet vastaanotettu:
Analyysit:

4.1. (näytteet 1-6), 7.1. (näytteet 7-16) ja 8.1.2019 (näyte 17)

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

1

eristevilla

ulkoseinä

luokka 155

Ei viitettä vauriosta

2

eristevilla

ulkoseinä

luokka 155

Ei viitettä vauriosta

3

styrox-eriste

alapohja

luokka 155

Viite vauriosta

4

eristevilla

ulkoseinä

luokka 154

Vahva viite vauriosta

5

eristevilla

ulkoseinä

luokka 141

Heikko viite vauriosta

6

eristevilla

ulkoseinä

iso opettajienhuone 136

Ei viitettä vauriosta

7

eristevilla

väliseinä

luokka 146

Ei viitettä vauriosta

8

eristevilla

väliseinä

luokka 146

Ei viitettä vauriosta
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9

eristevilla

alapohja

liikuntasali 1105

Heikko viite vauriosta

10

eristevilla

alapohja

liikuntasali 1105

Viite vauriosta

11

eristevilla

ulkoseinä

huone 1139

Ei viitettä vauriosta

12

eristevilla

ulkoseinä

huone 1143

Viite vauriosta

13

styrox-eriste

alapohja

huone 1140

Heikko viite vauriosta

14

eristevilla

ulkoseinä

auditorio 197

Ei viitettä vauriosta

15

eristevilla

ulkoseinä

huone 234

Heikko viite vauriosta

16

eristevilla

ulkoseinä

luokka 228

Ei viitettä vauriosta

17

muottilaudoitusta*)

lattian alta

auditorio katsomo

Viite vauriosta

Näytteisiin liittyvät kommentit:
*)

Puu oli aistinvaraisesti arvioituna lahonnutta.

Tulokset:
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

1

Yhteensä
vaaleat hiivat

+
+

Yhteensä

-

Yhteensä
Cladosporium

+
+

Yhteensä

+

2

Yhteensä

-

Yhteensä
muut sienet

+
+

Yhteensä

-

Yhteensä

+

3

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä
aktinobakteerit* 3
muut bakteerit

+
+
+

4

Yhteensä
Absidia°
steriilit sienet

+++
+
+++

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
steriilit sienet

++
+
+
++

Yhteensä
steriilit sienet

+++
+++

Yhteensä
+++
aktinobakteerit* 35 ++
muut bakteerit
++

5

Yhteensä
Paecilomyces* 1
Penicillium
steriilit sienet

+
+
+
+

Yhteensä
A. niger°
Aureobasidium°
Geotrichum
Penicillium
steriilit sienet

+
+
+
+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Eurotium*
1
Mucor°
Penicillium

++
++
+
+
+

Yhteensä

+

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

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

6

Yhteensä

-

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Cladosporium

7

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Eurotium*
Penicillium
steriilit sienet

8

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

9

Yhteensä
steriilit sienet

+
+

Yhteensä

-

Yhteensä
Eurotium*
Penicillium

Yhteensä
Chaetomium* 40
Cladosporium
Penicillium

+++
++
+
+

Yhteensä
Chaetomium*
Penicillium

11

Yhteensä
Penicillium

+
+

12

Yhteensä
Penicillium

13

Yhteensä

10

14

15

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

1
1

9

+
+

Yhteensä

+

+
+
+
+
+

Yhteensä

+

+
+

Yhteensä

+

+
+
+

Yhteensä

+

+
+
+

Yhteensä
Chaetomium* 17
Cladosporium
Penicillium

++
+
+
+

Yhteensä

+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

+

++
++

Yhteensä
Penicillium

+++
+++

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä

+

-

Yhteensä
A. versicolor*
A. ustus*
Tritirachium*

+
+
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium
steriilit sienet

+
+
+
+

Yhteensä

+

+
+
+

Yhteensä

+

++
+
+
+
+
+

Yhteensä

+

12

2
1
1

3

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

Yhteensä
A. fumigatus* 2
Geotrichum
Paecilomyces* 1
Penicillium

+
+
+
+
+

Yhteensä
A. niger°
Aureobasidium°
Botrytis°
Cladosporium
Paecilomyces* 1
Syncephalastrum
vaaleat hiivat

+
+
+
+
+
+
+
+

Yhteensä
A. versicolor* 5
Cladosporium
Eurotium*
3
Penicillium
Syncephalastrum

2

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

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

16

Yhteensä

-

Yhteensä

-

Yhteensä

17

Yhteensä
Penicillium
muut sienet

+
+
+

Yhteensä
muut sienet

+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium
Tritirachium*

Bakteerit pmy
THG-agar

4
2

-

Yhteensä

+

++
+
++
+

Yhteensä

+

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

Kiwalab

Minna Lilja
Asiantuntija, FM
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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.

KIRJALLISUUS
Hänninen M., Kirsi M., Kujanpää L., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014) Rakennusmateriaalinäytteen
mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss. 359-362.
Reiman M. ja Kujanpää L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa.
Sisäilmastoseminaari 2005, SIY raportti 23. ss. 255-258
Valvira, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV, ohje 8/2016.
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1 KOHDETIEDOT
1.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Keravan lukio
Keskikatu 5
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell, sisäympäristöasiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Elli Laine, tutkimusinsinööri (DI, RTA)
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija

1.2

Tutkimuksen ajankohta

Merkkiainekokeet suoritettiin 2.-10.1.2019.

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, 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.
Vuotokohdat merkitään keltaisilla tai oransseilla teipeillä. Keltainen teippi merkitsee vuotoa ns. normaalilla asetuksella ja oranssi ilmaisimen asetuksella ”huomattava vuoto”.
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

Huone 1.55

Tilassa oli 10-14 Pa ylipainetta. Luokkaan saatiin merkkianekokeen ajaksi 1-3 Pa alipainetta käytävän ovi avattuna sekä tuloilma säädettynä minimiasentoon pääte-elimeltä. Kaasua syötettiin kuusi
litraa minuutissa viiden minuutin ajan.
Tilaan tehtiin kaksi eri merkkiainekoetta. Seinän puurakenteiselle osalle sekä maanvastaisen seinän
sokkelielementtiin.
Puurakenteisella seinällä vuotoja havaittiin sokkelielementin ja puurakenteisen seinän liittymässä
sekä seinän ja ikkunan liittymässä.
Sokkelielementin kohdalla vuotoja havaittiin seinän/lattian liittymässä sekä kantavan pilarin ja seinän/ikkunan liittymässä.

Tutkittu alue

Alue jossa havaittiin vuotoja

Kaasun syöttö seinään

Kaasun syöttö sokkelielementtiin

-3-
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Havaitut vuotokohdat.

Ulkoseinä puuverhoiltu seinä H.155 kuvaan
merkattu kaasun syöttökohdat.

Sininen nuoli osoittaa kaasun syöttökohdan
ulkopuolelta sokkelielementtiin.

Havaitut vuotokohdat.
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Auditorio

Auditoriossa oli 4-10 Pa ylipainetta. Tilaan saatiin tutkimuksen ajaksi alipainetta noin 12 Pa tuloilman
ollessa sammutettuna.
Auditorion kohdalla kaasua syötettiin keittiön astiavaraston kautta katsomon alla olevaan tyhjään
tilaan tiiliseinään poratusta kaasun syöttöreiästä. Tilassa havaittiin vuotoa portaiden ja pohjalaatan
liittymässä sekä lattian ja seinän liittymässä. Myös seinän rakenneavauskohdasta havaittiin kaasua,
joten välitilasta on ilmayhteys ulkoseinän sisälle.

Tutkittu alue
Katsomon alla oleva tyhjä tila
Kaasun syöttö tiiliseinään
Alue jossa havaittiin vuotoja
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Katsomon kolmen ensimmäisen portaan alla
on tyhjä tila, joka on muurattu umpeen.

Tähystyskuva katsomon alla olevasta tilasta.
Välitilassa on lahovaurioista puuta.

Vuotoja havaittiin pohjalaatan ja ensimmäisen
portaan liittymäkohdassa.

Ulkoseinän rakenneavauskohdassa havaittiin
myös kaasua.
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Ruokala / tarjoilualue

Ruokalassa oli alipainetta 1-2 Pa. Tutkimuksen ajaksi ilmanvaihtokone sammutettiin, jolloin alipaine
laski hieman: 2-5 Pa.
Ruokalassa kaasua syötettiin maanvaraiseen laattaan kuusi litraa minuutissa kymmenen minuutin
ajan. Vuotoja havaittiin ikkunanelementin alla olevassa kipsilevyseinän ja lattian liittymäkohdassa
koko matkalla.

Tutkittu alue

Alue jossa havaittiin vuotoja

Kaasun syöttö maanvaraiseen lattiaan

Kaasun syöttö ruokalan tarjoilualueen maanvaraisen lattian nurkkaan.

Vuotoja havaittiin lattian/seinän liittymässä.
Oranssi teippi ilmaisee vuodon mittarin ollessa
asetuksella ”huomattava vuoto”.
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Huone 1.143

Huoneessa oli 3,5 Pa alipainetta. Lisäpaineistukselle ei ollut tarvetta. Huoneen 1.143 kohdalla kaasua syötettiin ulkopuolelta tiiliseinään tehtyyn porareikään kuusi litraa minuutissa viiden minuutin
ajan.
Vuotoja havaittiin seinän ja lattian liittymäkohdassa, kantavan pilarin/seinän liittymässä olevassa halkeamassa sekä sähköputken läpiviennissä lähellä katonrajaa.

Tutkittu alue.
Kaasun syöttö tiiliverhoiltuun seinään
Alue jossa havaittiin vuotoja
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Vuotoja lattian rajassa sekä seinän
sähköputken läpiviennissä.

13.2.2019

Pilarin ja seinän liittymässä halkeama. Mittari
asetuksella ”huomattava vuoto” havaitut
vuodot on merkattu oransilla teipillä.
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Putkikanaali

Putkikanaalissa on tehty läpivienneille tiivistyksiä, jotka yleisesti olivat huolellisesti tehtyjä. Poikkeuksena oli aulan 1.65 kohdalla ollut läpivienti, jossa oli selvä vuotokohta.

Tutkittu alue

Alue jossa havaittiin vuotoja

Käytävän alla kulkeva putkikanaali

Kaasun syöttökohta putkikanaalissa

Läpivienti putkikanaaliin, vahva merkki
ilmaisimen normiasetuksella.

Läpiviennin kohta putkikanaalissa, putkikanaalin mutkakohdassa.
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13.2.2019

Huone 1.45

Huoneen 1.45 yläpohjaan syötettiin merkkiainetta. Merkkiainetta syötettiin kymmenen litraa minuutissa reilun kymmenen minuutin ajan. Huonetilassa mitattiin alipainetta 0,8-3,0 Pa huoneen oven
ollessa auki käytävälle ja tuloilman pääte-elimet teipattuina. Yläpohjasta ei havaittu läpivientejä huonetilaan, ja yläpalkin ja yläpohjan välinen rakenneliittymä oli tiivistetty. Ilmavuotokohtia ei havaittu
edes ilmaisimen herkimmällä asennolla.

Tutkittu alue

Yläpohjan syöttöpaikka

Kaasun syöttö yläpohjaan

Yläpalkin ja ontelolaatan välinen saumaus on
tiivistetty.
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3 TUTKIMUSTEN YHTEENVETO
Ulkoseinärakenteisiin tehtiin useampi merkkiainekoe tiloihin 1.55, 1.143 ja ruokalan tarjoilutilaan.
Kaikissa ulkoseinien rakenneliittymissä havaittiin ilmavuotoja.
Puurakenteisella ulkoseinällä vuotoja havaittiin sokkelielementin ja puurakenteisen seinän liittymässä sekä seinän ja ikkunan liittymässä. Tilan 1.143 sähköläpiviennissä (katonrajassa) oli myös
vuotoa.
Sokkelielementin kohdalla vuotoja havaittiin seinän/lattian liittymässä sekä kantavan pilarin ja seinän/ikkunan liittymässä molemmissa tutkituissa tiloissa.
Tarjoilutilan ilmavuotoja havaittiin ikkunanelementin alla olevassa kipsilevyseinän ja lattian liittymäkohdassa koko matkalla.
Auditorion 1.97 kohdalla kaasua syötettiin keittiön astiavaraston kautta katsomon alla olevaan tyhjään tilaan tiiliseinään poratusta kaasun syöttöreiästä. Tilassa havaittiin vuotoa portaiden ja pohjalaatan liittymässä sekä lattian ja seinän liittymässä. Myös seinän rakenneavauskohdasta havaittiin
kaasua, joten välitilasta on ilmayhteys ulkoseinän sisälle.
Putkikanaalissa on tehty läpivienneille tiivistyksiä, jotka yleisesti olivat huolellisesti tehtyjä. Putkikanaalista tehtiin merkkiainekoe kahden eri läpiviennin kohdalta. Aulan 1.65 kohdalla ollessa läpiviennissä havaittiin selvä vuotokohta.
Yläpohjaan tehtiin yksi merkkiainekoe luokkatilaan 1.45. Ilmavuotokohtia ei havaittu yläpohjasta.
Yläpohjassa ei havaittu läpivientejä tutkittuun huonetilaan. Kantavan yläpalkin ja yläpohjarakenteen
välinen rakenneliittymä oli tiivistetty sisäpuolelta.
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Raportin toimitti teille
RKM Group Oy
Puutarhatie 18, 01600 Vantaa
Y-tunnus: 1892257-2
info@rkmgroup.fi

____________________________
Sami Isberg
Rakennustekninen asiantuntija
sami.isberg@rkmgroup.fi
p. 045 134 4346

____________________________
Elli Laine
Tutkimusinsinööri (DI),
Rakennusterveysasiantuntija
elli.laine@rkmgroup.fi
p. 0400 477 623

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

Tehdyt merkkiainekokeet pohjakuvassa

6

1.

Ulkoseinä puuverhoiltu seinä H.155

2.

Sokkeli-elementti/maanvarainenseinä. H.155

3.

Auditorion katsomon alla tyhjä tila

4.

Maanvarainen lattia ruokalan nurkka

5.

Tiiliverhoiltu seinä H.1.143

6.

Putkitunneli

7.

Yläpohjan merkkiaine H.145

i

1/5
Liite 5. Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät, Keravan lukio
Elli Laine, 4.2.2019

Kuva 1. Tilan 1.143 olosuhdeseurannat 29.11.-13.12.2018.Mitatut olosuhteet ovat sopivalla tasolla. Kosteusprosentti putoaa kerran selvästi alle 20 %, mutta
se tapahtuu viikonlopun aikana. Tämä toistuu muissakin mitatuissa tiloissa.
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Liite 5. Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät, Keravan lukio
Elli Laine, 4.2.2019

Kuva 2. Tilan 1.20 olosuhdeseurannat 29.11.-13.12.2018. Mitatut olosuhteet ovat sopivalla tasolla. Lämpötila nousee käytön aikana yli 23,5 °C, joka voi
tuntua talvisaikaan lämpöiseltä. Se ei kuitenkaan ylitä toimenpiderajaa 26 °C.
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Liite 5. Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät, Keravan lukio
Elli Laine, 4.2.2019

Kuva 3. Tilan 1.36 olosuhdeseurannat 29.11.-13.12.2018. Mitatut olosuhteet ovat sopivalla tasolla.

4/5
Liite 5. Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät, Keravan lukio
Elli Laine, 4.2.2019
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Kuva 4. Luokkatilan 1.50 olosuhdeseurannat 29.11.-13.12.2018. Hiilidioksidipitoisuus ja lämpötila nousevat korkealle käytön aikana. Hiilidioksidipitoisuus on
ns. tyydyttävällä tasolla seitsemänä koulupäivänä, mittausjakson aikana oli yhdeksän koulupäivää. Hiilidioksidipitoisuuden tyydyttävä raja on 1200 ppm
(asteikon yläraja), ja hyvän tason raja on 950 ppm (vihreä viiva). Korkein hiilidioksidipitoisuus on 1119 ppm 12.12. noin klo 12-13. Osa ylityksistä on vain lyhyitä
15-30 min, pisimmät tunnin mittaisia (pe 30.11., ti 11.12. ja ke 12.12.). Lämpötila nousee myös korkeaksi päivisin: 25-25,6°C, mutta ei ylitä vielä toimenpiderajaa.
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hyvän tason yläraja 950 ppm

Kuva 5. Luokkatilan 1.50 olosuhdeseurannat 12.12.2018, jolloin hiilidioksidi nousee korkeimmalle tasolle noin klo 12-13 (1119 ppm). Lämpötila nousee myös
korkealle 25,2 °C, mutta ei ylitä toimenpiderajaa (26 °C). Kosteusprosentti pysyy sopivana: 21-25 RH-%.
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hyvän tason yläraja 950 ppm

750 ppm

Kuva 6. Tilan 1.54 olosuhdeseurannat 29.11.-13.12.2018. Hiilidioksidipitoisuus on pääosin hyvällä tasolla (alle 950 ppm). Yhtenä päivänä hiilidioksiditaso on
tyydyttävällä tasolla (982 ppm) noin 20 minuuttia. Erinomaisen tason raja (yli 750 ppm, liila viiva) ylittyy neljänä muuna päivänä.
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kosteus 20 RH-%

Kuva 7. Rehtorin tilan 2.34 olosuhdeseurannat 29.11.-13.12.2018. Mitatut olosuhteet ovat sopivalla tasolla. Kosteusprosentti putoaa kerran noin 10 %:iin,
mutta se tapahtuu viikonlopun aikana. Kosteudet ovat paikoin alle suositellun 20 %, mikä johtuu ulkoilman vähäisestä kosteuspitoisuudesta.
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hyvän tason yläraja 950 ppm

750 ppm

kosteus 20 RH-%

Kuva 8. Tilan 2.63 olosuhdeseurannat 29.11.-13.12.2018. Hiilidioksidipitoisuus pysyy hyvällä tasolla. Erinomaisen tason yläraja (750 ppm, liila viiva) ylittyy
neljänä päivänä. Lämpötila nousee käytön aikana melko korkeaksi (24,2 °C), mutta se ei ylitä toimenpiderajaa (26°C). Kosteusprosentti laskee paikoin alle
suositellun rajan (20 %, sininen viiva). Kosteusprosenttia laskee tilan korkeahko lämpötila sekä ulkoilman vähäinen kosteuspitoisuus.
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hyvän tason yläraja 950 ppm

kosteus 20 RH-%

Kuva 9. Tilan 3.01 olosuhdeseurannat 29.11.-7.12.2018. Seuranta päättyy hieman muita aiemmin, joku on vahingossa painanut mittarin kiinni. Hiilidioksidipitoisuus nousee yhtenä päivänä yli hyvän tason ylärajan: 1000 ppm, 3.12.2018 noin klo 9.15-10.10. Toinen suurempi ylitys on vain hetkellinen (1 mittauspiste)
ja johtuu uloshengityksestä mittarin läheisyydessä. Muina päivänä pitoisuus on erinomaisella tasolla. Kosteuspitoisuus seuraa ulkoilman kosteustasoja, ja
lämpötila on sopiva. Todennäköisesti tilassa ei ole kovin paljon käyttöä.
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Liite 5. Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät, Keravan lukio
Elli Laine, 4.2.2019

Kuva 10. Tilan 1.143 paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden 29.11.-7.12.2018. Seurantajakson loppupuolella on suuret paineen vaihtelut, jotka johtunevat
tuulista.
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Liite 5. Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät, Keravan lukio
Elli Laine, 4.2.2019

Kuva 11. Tilan 1.143 paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden 29.11.-9.12.2018. Paine-eron tulisi olla koko ajan hieman nollan alapuolella (sininen viiva). Tilan
paine-ero on sopiva.
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Liite 5. Olosuhdeseurantojen mittauskäyrät, Keravan lukio
Elli Laine, 4.2.2019

Kuva 12. Tilan 1.20 paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden 29.11.-9.12.2018. Paine-eron tulisi olla koko ajan hieman nollan alapuolella (sininen viiva). Paineeroseurannan keskiarvo on hyvä: -2,4 Pa. Seurannan alkupuolella paine-ero on selvästi plussan puolella eli tilat ovat ylipaineiset ulkoilmaan nähden.
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6.12. klo 00-24

Kuva 13. Opettajien tilan 1.36 paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden 29.11.-9.12.2018. Paine-eron tulisi olla koko ajan hieman nollan alapuolella (sininen
viiva). Paine-erot ovat sopivat. Itsenäisyyspäivänä 6.12. on näkyvissä lievä tippuminen painesuhteissa.
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6.12. klo 00-24
ka -9 Pa

ylipainetta noin +13 Pa klo 14.30-7.40

Kuva 14. Luokkatilan 1.50 paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden 29.11.- 9.12.2018. Tila on pääasiassa ylipaineinen ulkoilmaan nähden keskimäärin +7 Pa.
Paine-eron tulisi olla koko ajan hieman nollan alapuolella (sininen viiva). Itsenäisyyspäivänä 6.12. on selvä muutos käyrässä (ka -9,1 Pa), mikä johtunee
jostain IV-koneen käynnistä. Seurannan loppupuolella on nähtävissä muutoksia jonkun ilmanvaihtokoneen käynnissä.
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Elli Laine, 4.2.2019

ylipainetta noin +12 Pa klo 14.30-7.40
6.12. klo 00-24
ka -8 Pa

Kuva 15. Tilan 1.54 paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden 29.11.-9.12.2018. Tila on pääasiassa ylipaineinen ulkoilmaan nähden keskimäärin +8,6 Pa. Paineeron tulisi olla koko ajan hieman nollan alapuolella (sininen viiva). Itsenäisyyspäivänä 6.12. on selvä muutos käyrässä (ka -8 Pa), mikä johtunee jostain IVkoneen käynnistä. Seurannan loppupuolella on nähtävissä muutoksia jonkun ilmanvaihtokoneen käynnissä.
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Elli Laine, 4.2.2019

ylipaineinen +17,3 Pa klo 14.30-7.30
6.12. klo 00-24
ka -6 Pa

Kuva 16. Tilan 2.63 paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden 29.11.-9.12.2018. Tila on pääasiassa ylipaineinen ulkoilmaan nähden keskimäärin +11 Pa. Paineeron tulisi olla koko ajan hieman nollan alapuolella (sininen viiva). Itsenäisyyspäivänä 6.12. on selvä muutos käyrässä (ka -6 Pa), mikä johtunee jostain IVkoneen käynnistä. Seurannan loppupuolella on nähtävissä muutoksia jonkun ilmanvaihtokoneen käynnissä.
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Elli Laine, 4.2.2019

23.12. klo 23.55 26.12. klo 23.55

Kuva 17. Tilan 3.01 paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden 13.-28.12.2018. Ensimmäinen seurantajakso epäonnistui, minkä vuoksi seuranta-aika poikkeaa
muista tiloista. Uuden seurannan alkupuolella paine-ero on keskimäärin +22 Pa. Paine-ero laskee hieman nollan alapuolelle pyhien aikana: keskimäärin -1,6
Pa. Paine-eron tulisi olla koko ajan hieman nollan alapuolella (sininen viiva).
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Tilaaja:
RKM Group Oy

Kohde:
Keravan lukio
Keskikatu 3

Tilauspäivä:
14.12.2018
Analysointipäivä: 14.12.2018

Näytteenottaja:
Elli Laine

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

Tulos
(kuitua/cm2)

1

181214_073

tila 1.20 ovesta vasemman kaapin päältä
(14 vrk laskeuma)

< 0,10

2

181214_074

tila 1.36 keskeltä hyllyn päältä
(14 vrk laskeuma)

< 0,10

3

181214_075

tila 1.50 Tv:n takana, hyllyn päältä
(14 vrk laskeuma)

< 0,10

4

181214_076

auditorio 1.97, ovesta vasemman kaapin päältä
(14 vrk laskeuma)

0,29

5

181214_077

tila 1.143 yläkaapin päältä
(14 vrk laskeuma)

0,71

6

181214_078

tila 2.34, ovesta vasemman kaapin päältä
(14 vrk laskeuma)

< 0,10

7

181214_079

tila 2.63, sinisen kaapin päältä
(14 vrk laskeuma)

< 0,10

8

181214_080

tila 3.01 ikkunalaudalta
(14 vrk laskeuma)

< 0,10

Näytetiedot

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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laatupäällikkö
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Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy
Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere

050 320 4458
www.asbestilaboratorio.fi
Y-tunnus 1038007-8.
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Kohde:
500185 Keskikatu 5, Kerava
Keravan lukio
Näytteenottaja:
Elisa Keto

Tilaaja:
RKM Group Oy
Tilauspäivä:
11.1.2019
Analysointipäivä: 11.-14.1.2019

PYYHINTÄNÄYTTEEN PÖLYNKOOSTUMUSANALYYSI
Analyysimenetelmä:
Tilaajan toimittama pyyhintänäyte tai edustava osa siitä suodatetaan tislatulla vedellä
polykarbonaattisuodattimelle (huokoskoko 0,8 µm) ja analysoidaan elektronimikroskoopilla (JEOL JSM IT100).
Tavanomaisen huonepölyn lisäksi suodattimelta tunnistetaan karkea ulkoilmapöly, teolliset mineraalikuidut,
rakennus-, puu- ja metallipöly sekä homeitiöt ilman lajimääritystä. Tavanomainen huonepöly koostuu lähinnä
tekstiili- ja paperikuiduista sekä hilsehiukkasista. Hiukkastyypit tunnistetaan niiden ulkomuodon sekä
alkuainekoostumuksen perusteella, ja niiden määrää näytteessä arvioidaan silmämääräisesti. Tulokset
koskevat vain tutkittuja näytteitä. Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013
mukaisesti.

TULOKSET
Asiakkaan näytetunnus

Laboratorion työnumero

Näytetiedot

1

190111_080

Auditorio 197

Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi:
- karkea ulkoilmapöly

(kiviaines-, hiekka- ja siitepöly)

vähäisiä määriä

Asiakkaan näytetunnus

Laboratorion työnumero

Näytetiedot

2

190111_081

Luokka 150

Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi:
- karkea ulkoilmapöly

(kiviaines-, hiekka- ja siitepöly)

vähäisiä määriä

- teolliset mineraalikuidut

(vuorivilla, lasivilla)

vähäisiä määriä

- rakennuspöly

(maalipöly, kalkkipohjainen pöly)

vähäisiä määriä

Asiakkaan näytetunnus

Laboratorion työnumero

Näytetiedot

3

190111_082

Luokka 228

Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn lisäksi:

1

- karkea ulkoilmapöly

(kiviaines-, hiekka- ja siitepöly)

vähäisiä määriä

- rakennuspöly

(maalipöly, kalkkipohjainen pöly)

vähäisiä määriä

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy
Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere

050 320 4458
www.asbestilaboratorio.fi
Y-tunnus 1038007-8.
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RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEEN ASBESTIANALYYSI
Analyysimenetelmä:
Tilaajan toimittamat näytteet analysoidaan polarisaatiomikroskoopilla (Leica DM 2700 P) ja/tai
pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (JEOL JSM IT100). Analyysi suoritetaan muunnellun standardin
ISO 22262-1:2012 mukaisesti. Menetelmä on akkreditoitu. Tulokset koskevat vain tutkittuja
näytteitä. Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.

TULOKSET
Asiakkaan
näytetunnus

Laboratorion
työnumero

Näytetiedot

Menetelmä
VM/EM

Tulos

4

190111_083

väliseinän kuitulevy, luokka
146

VM

Sisältää asbestia,
krysotiili.

VM = polarisaatiomikroskopia, EM = elektronimikroskopia

Heli Knuutila
laatupäällikkö

2

Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy
Kuokkamaantie 2, 33800 Tampere

050 320 4458
www.asbestilaboratorio.fi
Y-tunnus 1038007-8.
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Sisäilman VOC-analyysi
VOC0818
Kiwalab, 16.1.2019
Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elli Laine

Kohde:

Keravan lukio, Keskikatu 5, Kerava

Työmääräin:

WO-00734503

Näytteenottaja:

Elisa Keto

Näytteenottopäivä:

2.1.2019

Näytteet vastaanotettu:

2.1.2019

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.

Luokka 150

10:38-11:25

-

2.

Luokka 155

10:43-11:30

-

3.

Luokka 141

10:48-11:35

-

4.

Tsto 120

11:45-12:31

-

5.

Tsto 1143

11:50-12:36

-

6.

Tsto 234

12:03-12:48

-

7.

Luokka 263

14:11-15:09

-

8.

Tila 301

14:18-15:11

-

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

Kiwalab

Inspecta Oy
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Tulokset
Pitoisuus / näyte
Kerätty ilmamäärä (dm3)
Yhdiste ja -ryhmä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,36
µg/m3

9,39
µg/m3

9,41
µg/m3

9,16
µg/m3

9,19
µg/m3

9,01
µg/m3

11,61
µg/m3

10,66
µg/m3

0,7

0,8

0,7

0,9

0,5

ALIFAATTISET HIILIVEDYT
Heksadekaani
AROMAATTISET HIILIVEDYT
Bentseeni

4
0,8

Tolueeni
ALKOHOLIT

0,9

0,7

0,7

0,6

0,6

2-Etyyli-1-heksanoli
ALDEHYDIT

1

Bentsaldehydi

0,8

Nonanaali
KETONIT

0,7

0,9

0,7

1

1

Asetoni*
Asetofenoni
HAPOT

0,8

0,7

2

2

0,9

0,7

1
2

2
0,7

0,8

0,7

0,8

Etikkahappo*
ESTERIT JA LAKTONIT
TXIB (1,**

1

1

4

TXIB**
PIIYHDISTEET

1

1

4

< 10

< 10

Dekametyylisyklopentasiloksaani
TVOC
*)

3

0,8
< 10

< 10

< 10

10

< 10

< 10

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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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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