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1 TIIVISTELMÄ
Tutkittava rakennus on 1950-luvun alusta. Käyttöhenkilökunnalla on esiintynyt sisäilmaan viittaavaa
oireilua lähes kaikissa oleskelutiloissa. Oireilua on eniten Vekaroiden (1.krs) ja Mukuloiden (2.krs)
tiloissa sekä johtajan toimistohuoneessa (2.krs) ja aikuisten wc-tilassa (1.krs). Kellaritilat ovat poissa
käytöstä lukuun ottamatta pyykinpesutilaa.
Tutkimuksen aikana tehtiin rakenneavauksia välipohjiin (6 kpl) ja ulkoseiniin (5 kpl), joista mitattiin
rakennekosteudet ja otettiin materiaalinäytteitä mikrobitutkimuksiin. Yläpohjan rakenneavaus oli
tehty jo aiemmin ja yläpohjan purussa oli todettu mikrobivauriota. Yläpohjan betonilaatan kosteutta
mitattiin pintakosteudenosoittimella neljästä eri kohtaa. Lisäksi selvitettiin eri rakenteiden ilmavuotopaikkoja yläpohjasta, ulkoseinistä ja välipohjista.
Ullakkotilassa on mikrobiperäinen haju. Ullakkotilan eristeenä oleva puru on mikrobivaurioitunutta
ainakin ulkoseinien läheisyydestä. Betonilaatta oli kuitenkin kuiva pintakosteudenosoittimella mitattuna. Todennäköisesti puru on imenyt itseensä kaiken ylimääräisen kosteuden. Merkkiainekokeessa
havaittiin ilmavuotoja alapuolisiin tiloihin. Ilmavuotoja esiintyi alaslaskutilassa (yläpohjan ja ulkoseinän rakenneliittymässä epätiiveyttä), putkikotelon tarkastusluukuissa (putken läpiviennin epätiiveys)
sekä ulkoseinän ja välipohjan rakenneliittymässä ja ikkunaliittymässä. Yläpohjan eristekerroksesta
on siis yhteys myös ulkoseinän eristekerrokseen.
Ulkoseinissä on jonkun verran mikrobivaurioitunutta lasivillaa/paperia (2/5 näytteessä). Ulkoseinän
eristekerroksesta on ilmavuotokohtia sisätiloihin rakenneliittymistä, läpivienneistä (ikkunat ja sähkörasiat) ja seinän halkeamista.
Välipohjissa on eristeenä purua tai rakennusjätettä. Eristepurussa on jonkun verran viitteitä mikrobikasvusta (3/6 näytteessä), tosin lajisto on näissä pääasiassa normaalia ulkoilman sientä.
Kellaritiloissa on mikrobiperäinen haju ja se on pääasiassa poissa käytössä. Kellaritilat ovat alipaineiset ensimmäisen kerroksen tiloihin nähden noin 2 Pa verran eli kellarista ei ole ilmavirtoja ylempiin
kerroksiin. Pyykinpesu ja kuivatus tapahtuu kellaritilassa, jolloin kellaritiloista voi kulkeutua haitallisia
epäpuhtauksia muihin sisätiloihin vuodevaatteiden yms. mukana. Altistusaika on tosin lyhyt, ellei
puhtaita vuodevaatteita säilötä kellarissa.
Rakennuksen perusteellisen korjauksen tulee sisältää yläpohjan ja välipohjien purujen vaihdot, yläpohjan eristekerroksen kosteussulun lisäys ulkoseinän kohdalle (nyt puru on suoraan tiiliseinää vasten), ulkoseinien eristeiden vaihto ja kosteusrasituksen vähentäminen, sisäpuolisten ilmavuotokohtien tiivistykset ja painesuhteiden säädöt sopiviksi.
Jos tilan käyttöä on tarkoitus lisätä vain muutamilla vuosilla, voi riittää tilojen sisäpuoliset tiivistykset
erillisen suunnitelman mukaan sekä tarvittaessa korvausilmaventtiilien lisääminen huonetiloihin,
joilla varmistetaan tilojen painesuhteiden pysyminen sopivana. Tiivistystöiden laatu tulee varmistaa
merkkiainekokein kaikkien rakenteiden osalta. Yläpohjan mikrobivaurioituneella purueristeellä on
selkeä vaikutus toisen kerroksen sisäilman laatuun useiden ilmavuotojen kautta.
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2 KOHDETIEDOT
2.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Keskustan päiväkoti
Väinämöisentie 2
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

2.2

Työn kuvaus ja taustat

Päiväkodin vanhin rakennus on rakennettu 1950-luvulla. Päiväkodissa on esiintynyt sisäilmaoireita.
Ongelmallisimpia tiloja ovat Mukuloiden (2.krs) ja Vekaroiden (1.krs) tilat sekä aikuisten wc-tila 1.kerroksessa. Oireita on koettu myös muissa lasten tiloissa (Vesselit ja Ipanat) sekä johtajan toimistohuoneessa (2.krs). Tiloissa on Genanon ilmanpuhdistimet.
Rakennusta on tutkittu Deleten toimesta vuonna 2018. Marraskuussa 2018 RKM Group Oy suoritti
yhden yläpohja-avauksen, jossa oli viitteitä mikrobivaurioista. Rakennuksen kellaritilat ovat olleet
käyttökiellossa, lukuun ottamatta pyykin pesutiloja.

2.3

Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin rakennuksen pohjakuvat ja Deleten sisäilmatutkimusraportti 8/2018.

2.4

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli jatkotutkia rakennuksen ylempien kerroksien kuntoa ja selvittää sisäilmaoireilujen syitä. Lisäksi tehtiin AHA-kartoitus koko rakennukseen.
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA VIITEARVOT
3.1

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 rakennuksen alapohjasta
ja märkätiloista.
Rakenteelliset kosteusmittaukset avauskohdista suoritettiin käyttäen Vaisalan HM40-laitetta ja
HM42Probe-mittapäätä. Ennen lukeman ylöskirjausta mittapään annettiin tasaantua 15-20 minuuttia. Puun kosteutta mitattiin puupiikillä, joka antaa kosteusprosentin painoprosentteina.
Rakenteellinen kosteus ei saisi ylittää 80 RH-% tai 20 p-% (puun kosteus).

3.2

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.

3.3

Merkkiainekokeet

Eri rakenneosien läpi kulkeutuvien ilmavirtojen sisäänpääsyä tutkittiin merkkiainekokein. Kokeessa
syötettiin merkkiainekaasua (typpi/vety, 95/5 %) tutkittavaan rakenteeseen. Kaasun kulkeutumista
mahdollisista rakenteiden epätiiveyskohdista havainnoitiin laitteistoon kuuluvalla ilmaisimella (Kimo
DF 110). Mitattavien tilojen paine-eroa ulkoilmaan nähden nostettiin tuloilman pääte-elimiä teippaamalla. Tilojen paine-erot olivat mittaushetkellä 9-13 Pa.

3.4

Painesuhteet ulkoilmaan nähden

Tilojen painesuhteita ulkoilman välillä seurattiin 1-2 viikon ajan.
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. Tilojen ollessa alipaineisia ilmavirta kulkeutuu ulkoa sisälle. Vastaavasti jos tila
on ylipaineinen, ilmavirta kulkeutuu sisältä rakenteiden läpi ulos, mikä aiheuttaa kosteusvaurioriskiä
rakenteisiin sisäilman kosteuspitoisuuden takia.
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4 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
4.1

Ulkoseinät ja ikkunat

4.1.1 Rakenne
Ulkoseinän rakenne oli sisältäpäin lukien seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali: maali tai kuitutapetti
tasoite
tiili 90 mm
lämmöneriste, tuplapaperilla päällystetty lasivilla
65-95 mm

Suunnitelmien mukainen rakenne:

▪
▪
▪
▪
▪

tiili
lämmöneriste 25 mm
ilmarako 50 mm
kantava 1-kiven tiili
rappaus

ulkopuolinen tiili ja rappaus

4.1.2 Havainnot ja mittaustulokset
Ulkoseinän kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä viisi (5) rakenneavausta. Rakenneavausten tarkemmat paikat on esitetty pohjakuvissa liitteessä 1.
Tarkempia rakennekosteusmittauksia tehtiin rakenneavausten yhteydessä. Niiden mittaustulokset
on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 1. Ulkoseinärakenteiden rakennekosteudet ja lämpötilat tilakohtaisesti sekä mittaustulosten tulkinta. Sisäilman
olosuhteet mittaushetkellä olivat ensimmäisessä kerroksessa (Vekarat) 19,9 °C ja 26 RH-% ja toisessa kerroksessa (Mukulat) 21,3 °C ja 22 RH-%.

Avaus
US1
US2
US3
US4
US5

Tila, avauksen tarkennus

Kosteus / lämpötila / abs. kosteus

Tulkinta

44 RH-% / 8,3 °C / 3,7 g/m3

kuiva

37 RH-% / 12,8 °C / 4,1 g/m3

kuiva

39 RH-% / 11,7 °C / 4,1 g/m3

kuiva

30 RH-% / 15,7 °C / 4,0 g/m3

kuiva

39 RH-% / 11,2 °C / 3,9 g/m3

kuiva

Mukulat, päätyseinä,
38cm lattiasta
Mukulat leikkitila, patteri vieressä,
32 cm lattiasta
Vesselit, ikkunan alla,
18 cm lattiasta
Vekarat, ikkunan alla,
34 cm lattiasta
Vekarat, ikkunoiden väli,
125 cm lattiasta

Ulkoseinän rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä, joissa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia
mikrobeja (2/5 näytteessä). Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2.
Taulukko 2. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö

Avaus,
näyte

Tila

Materiaali

US1, N2

Mukulat

lasivilla + paperi

US2, N5

Mukulat leikkitila

lasivilla + paperi

US3, N7

Vesselit

lasivilla

Tulkinta
viite vauriosta (aktinobakteerit 40 pmy ja A.versicolor
2 pmy, Tritirachium 2 pmy)
ei viitettä vauriosta
heikko viite vauriosta (aktinobakteerit 11 pmy, A.versicolor 2pmy, Tritirachium 3 pmy, Scopulariopsis 1 pmy)
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Avaus,
näyte

Tila

US4, N9

Vekarat

US5, N10

Vekarat, ylempi

Materiaali
lasivilla + paperi
+ naru
lasivilla + paperi

28.1.2019

Tulkinta
ei viitettä vauriosta
ei viitettä vauriosta (mahd. kuollut sienikasvusto)

Kuva 1. Mukuloiden tilassa tehdyt rakenneavaukset US1
ja VP1.

Kuva 2. Leikkitilan rakenneavaukset US2 ja VP3.

Kuva 3. Avaus US2, eristevilla on kolmen paperin välissä.
Sisäpinnassa on kaksi paperikerrosta, joiden toinen puoli
on musta. Mustat tervapaperipinnat ovat vastakkain ja toimivat höyrynsulkukerroksena.

Kuva 4. Avaus US5 Vekaroiden tilassa ikkunoiden väliin.
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4.1.3 Merkkiainekokeet
Merkkiainekokeita suoritettiin Mukuloiden ja Vekaroiden tiloissa. Alla on esitelty merkkiaineen syöttötapa sekä havaitut ilmavuotokohdat keltaisin (vuoto, havaittu normaalilla asteikolla) ja oranssein
teipein (huomattava vuoto, havaittu ei-herkällä asteikolla).
Mukulat (2.krs):
-

2 syöttökohtaa ulkoseinässä

-

syöttönopeus 8 l/min, syöttöaika 5 min, paine-ero ulos -9…-10 Pa

-

havaitut ilmavuodot: sähkörasian kohdalla, välipohjan ja ulkoseinän rakenneliittymä, parvekkeen oven ja ulkoseinän rakenneliittymät

Vekarat (1.krs):
-

2 syöttökohtaa ulkoseinässä

-

syöttönopeus 8 l/min, syöttöaika 5 min, paine-ero ulos -6,5…-7 Pa

-

havaitut ilmavuodot: ikkunaliittymä, ulkoseinän halkeama, välipohjan rakenneliittymä

Kuva 5. Mukuloiden merkkiaineen syöttöpaikat ulkoseinässä, paine-ero ulos tutkimushetkellä -9…-10 Pa.

Kuva 6. Ilmavuotokohtia Mukuloiden tilassa. Keltaiset paikat ovat vuotoja, oranssit huomattavia vuotoja.

Kuva 7. Vuotokohtia Mukuloiden parvekkeen oven kohdalla.
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Kuva 8. Vekaroiden ilmavuotokohtia ikkunaliittymässä ja
seinän halkeamassa.
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Kuva 9. Ulkoseinän halkeamasta vuotaa merkkiainetta sisälle.

4.1.4 Johtopäätökset
Ulkoseinä koostuu tiilestä sekä lämmöneristeenä toimivasta lasivillasta. Lasivillan ja julkisivutiilen
välillä ei ole tuuletusrakoa, vaan villa on alttiina ulkoilman kosteusrasituksille. Höyrynsulkukerroksena toimii lasivillan ympärillä oleva kaksinkertainen paperi, jossa on tervapinta. Paperin liitoskohdat
eivät kuitenkaan ole ilmanpitäviä, ja paperi voi olla rikkoutunut. Paperi ei ole nykyisen kaltainen höyrynsulkukerros. Sisemmän tiilen päällä on tasoitekerros sekä pintamateriaalina on maali tai kuitutapetti.
Ulkoseinästä otettiin yhteensä viisi eri näytettä ns. oireilutiloista. Näytteet otettiin pääasiassa seinän
alaosista tai ikkunan alta. Kahdessa näytteessä (Mukulat ja Vesselit) havaittiin mikrobivaurio ja yhdessä (Vekarat) vanhaa kasvustoa, jota ei kyetty tunnistamaan.
Ikkunoihin ei tehty avauksia, koska todennäköisesti karmipuu on melko syvällä tiiliseinän sisällä.
Karmipuun ja ulkoseinän välissä voi olla helposti vaurioituvaa pellavaeristettä.
Ulkoseinän ilmavuotoja todennettiin merkkiainekokein kahdesta oireilutilasta. Ilmavuotokohtia havaittiin rakenneliittymissä (ikkunat, ovet, välipohja), läpivientien kohdalla (pistorasiat) sekä yhdessä
tasoitteen halkeamassa.
Ulkoseinärakenteissa havaittiin siis mikrobivaurioita (2/5 näytteessä) sekä ilmavuotoja, joiden takia
ulkoseinän mikrobit voivat päästä sisätiloihin ja aiheuttaa oireiluja. Varmin korjaustapa on uusia ulkoseinän eristeet ja muuttaa seinärakenne kosteutta kestävämmäksi (mm. tuuletusraot) ja ilmatiiviimmäksi (höyrynsulun parantaminen). Sisäpuoliset tiivistyskorjaukset voivat lisätä käyttöaikaa joillakin vuosilla.
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4.1.5 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪

ulkoseinien julkisivuremontti ja eristevillan vaihto uuteen olisi varmin korjausratkaisu, samalla
tulee lisättyä ulkoseinän lämmöneristävyyttä, mikä vähentää lämmityskustannuksia.

▪

4.2

ulkoseinän rakenneliittymien (välipohjat, ikkunat, oviaukot) ja muiden läpivientien ja halkeamien asianmukaiset tiivistykset erillisen suunnitelman mukaan. Tiivistyksien laadun tarkastelu merkkiainekokein. Tiiveyskorjauksien kesto on arviolta 1-5 vuotta.

Yläpohja

4.2.1 Rakenne
Yläpohjan rakenne oli sisältäpäin lukien seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

akustiikkalevyt ja alaslaskutila
alalaattapalkisto
lämmöneriste, puru noin 415 mm
laudoitus / vaneri 25 mm
tervapaperi
palopermanto 40 mm

4.2.2 Havainnot ja mittaustulokset
Yläpohjan kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä yksi rakenneavaus 7.11.2018. Rakenneavauksessa havaittiin kosteaa purueristystä ulkoseinän tiiltä vasten. Eristeestä otetuissa näytteissä oli selvät viitteet mikrobivaurioista: runsas Aspergillus restricti- ja aktinobakteerikasvustot sekä
muita kosteusvauriomikrobeja (liite 3).
Joulukuussa yläpohjalaatan kosteutta tarkasteltiin neljästä eri kohtaa pintakosteusmittarilla. Lukemat
olivat kuivia: 40-47 eri puolilla yläpohjaa. Alla olevissa kuvissa on esitetty avauspaikat, joiden kautta
betonilaatan kosteudet mitattiin. Avauspaikat on esitetty myös pohjapiirustuksissa liitteessä 1.

Kuva 10. Yläpohjan avauskohta päätyseinän luona, YP2.

Kuva 11. Pintalaatta oli kuiva pintakosteudenosoittimella
mitattuna.
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Kuva 12. Yläpohjan avauskohta oikealla sivulla, YP3.

Kuva 13. Pintalaatta oli kuiva ulkoseinän luona pintakosteudenosoittimella mitattuna.

Kuva 14. Yläpohjan avauskohta keskivaiheilta, vanhan
avauksen kohdalta (YP4). Kuvan etualalla on ilmanvaihdon kanavistoa.

Kuva 15. Pintalaatta oli kuiva keskeltä pintakosteudenosoittimella mitattuna.

Kuva 16. Yläpohjan betonilaatan kosteus vasemmalta sivulta, pihan puolelta ulkoseinän vierestä (YP5).
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4.2.3 Merkkiainekokeet
Merkkiainekokeita suoritettiin Vesseleiden tiloissa (2 kpl) ja toisessa nukkarissa (Juolukat). Merkkiaine syötettiin yläpohjan purueristeeseen ullakolle tehdyistä avauskohdista. Alla on esitelty merkkiaineen syöttötapa sekä havaitut ilmavuotokohdat.
Vesselit 1:
-

syöttökohta yläpohjaan, päätyseinän avauskohta (kts. Kuva 10, YP2)

-

syöttönopeus 10 l/min, syöttöaika 10 min, paine-ero ulos -10…-11 Pa

-

havaitut ilmavuodot: yläpohjan alaslaskutila, putkikoteloinnin tarkastusluukut

Vesselit 2:
-

syöttökohta yläpohjaan, pitkän sivun avauskohta pihan puolella (kts. Kuva 16, YP5)

-

syöttönopeus 10 l/min, syöttöaika 10 min, paine-ero ulos -10 Pa

-

havaitut ilmavuodot: yläpohjan alaslaskutila (yläpohjan ja ulkoseinän rakenneliittymä)

-

alaslaskutilassa havaittiin lievä mikrobihaju, joka on vahvempi ullakkotilassa

Juolukat (nukkari):
-

syöttökohta yläpohjaan, pitkän sivun avauskohta vastapuolella (kts. Kuva 12, YP3)

-

syöttönopeus 10 l/min, syöttöaika 10 min, paine-ero ulos -12…-13 Pa

-

havaitut ilmavuodot: yläpohjan alaslaskutila, ikkunaliittymät sekä välipohjan ja ulkoseinän rakenneliittymä

Kuva 17. Vesseleiden merkkiaineen syöttöpaikka ullakkotilassa (syöttö 1). Syöttönopeus 10 l/min, syöttöaika 10
min. Yläpohjasta on putkiläpivienti merkkiaineen syöttökohdan vieressä.

Kuva 18. Ilmavuotokohtia Vesseleiden tilassa 1. Alaslaskutilaan tulee selkeä vuoto. Koteloinnin tarkastusluukuista
on myös ilmavuotoja johtuen läpiviennin epätiiveydestä.
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Kuva 20. Juolukan ilmavuotokohtia yläpohjasta.

Kuva 21. Juolukan nukkumatilan ilmavuotokohdat yläpohjan eristetilasta (syöttö 3).

4.2.4 Johtopäätökset
Yläpohjan rakenne on ns. riskirakenne, koska purueriste on suoraan kiinni ulkoseinän tiilessä. Tiiliseinä on kylmä rakenne ja sen läpi voi päästä myös ulkoilman kosteutta eristekerrokseen. Tiiliseinän
takana ei ole tuuletusrakoa. Rakenne on tyypillinen aikakauden rakenne.
Rakenteen muottilaudoitukset olivat kuivia ensimmäisessä avauskohdassa (YP1). Purueriste sen
sijaan näytti kostealta ja eristeessä oli useita erilaisia kosteusvaurioon indikoivia mikrobilajeja. Heti
palopermannon alla olevassa näytteessä oli enemmän kosteusvauriomikrobeja kuin alempana eristekerroksessa.
Betonilaatan yläpinta sen sijaan oli kuiva eri puolilta mitattuna, joten todennäköisesti purueriste on
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imenyt itseensä kaiken ylimääräisen kosteuden.
Merkkiainekoe suoritettiin kolmesta eri pisteestä yläpohjan eristekerrokseen (päätyseinän luota ja
molemmilta sivuseiniltä). Ilmavuotoja tutkittiin alapuolisista tiloista läheltä syöttöpistettä. Ilmavuotoja
havaittiin alaslaskutiloista, erityisesti putkikotelon läheisyydestä. Lisäksi ilmavuotoja havaittiin ulkoseinän rakenneliittymistä eli ikkunan kohdalta ja jalkalistan luota, välipohjan ja ulkoseinän rakenneliittymästä. Todennäköisesti merkkiaine kulkeutuu yläpohjan purueristeestä suoraan ulkoseinän eristekerrokseen ja voi sitä kautta kulkeutua laajemmallekin alueelle.
Yläpohjan mikrobivauriot pääsevät kulkeutumaan sisätiloihin ja voivat aiheuttaa käyttäjissä oireiluja.
Varmin korjaustapa on uusia mikrobivaurioituneet eristeet ja tiivistää yläpohjan ja ulkoseinän välinen
liitoskohta yläpuolelta ilmatiiviiksi. Erityistä huomiota tulee kiinnittää yläpohjan ja ulkoseinän liitoskohtaan: uuden eristeen tulee olla kosteutta kestävä ja kosteuden sulkeva materiaali, jottei ulkoseinän läpi kulkeutuva kosteus pääse muuhun eristekerrokseen.

4.2.5 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪

varmin korjaustapa on purueristeen vaihtaminen uuteen lämmöneristeeseen. Eristeen ja tiiliseinän väliin tulee jättää kuivumisen mahdollistava ilmarako tai eristemateriaalin tulee olla
kosteutta kestävää / toimia kosteudensulkukerroksena muuhun eristekerrokseen nähden.

▪

4.3

ilmavuotokohtien (ulkoseinän ja yläpohjan rakenneliittymät sekä läpiviennit) tiivistäminen erillisen suunnitelman mukaan. Tiivistystöiden laadun varmistaminen merkkiainekokein.

Välipohjat

4.3.1 Rakenne
Välipohjan rakenteet olivat seuraavanlaisia:

▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, muovimatto
tasoite ja liima
puulevy 25 mm
puupalkit ja eristetäyttö, puru ja muu rakennusjäte yli 370 mm
alalaattapalkisto

4.3.2 Havainnot ja mittaustulokset
Välipohjan kunto kartoitettiin tekemällä kuusi (6) rakenneavausta ns. oireilutiloihin. Rakenneavausten tarkemmat paikat on esitetty pohjakuvissa liitteessä 1. Tarkempia rakennekosteusmittauksia tehtiin rakenneavausten yhteydessä. Niiden mittaustulokset on esitetty alla olevassa taulukossa.
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Taulukko 3. Välipohjien rakennekosteudet, lämpötilat ja niiden tulkinta. Vekarat sijaitsevat ensimmäisessä kerroksessa ja
muut tilat toisessa kerroksessa. Sisäilman olosuhteet mittaushetkellä olivat ensimmäisessä kerroksessa (Vekarat) 19,9 °C
ja 26 RH-% ja toisessa kerroksessa (Mukulat) 21,3 °C ja 22 RH-%.

Avaus

Tila, avauksen tarkennus

Kosteus / lämpötila / abs. kosteus

Tulkinta

VP1

Mukulat, päätyseinän luota

43 RH-% / 12,6 °C / 4,7 g/m3

kuiva

23 RH-% / 21,2 °C / 4,3 g/m3

kuiva

21 RH-% / 21,4 °C / 4,0 g/m3

kuiva

Mukulat, sivuseinä pihan puolella,
patteriputkien vierestä
Mukulat, leikkitila, ulkoseinän vierestä

VP2
VP3
VP4

Vesselit, päätyseinän luota

31 RH-% / 14,7 °C / 3,8 g/m3

kuiva

VP5

Vekarat, pihan puoleinen seinä, ikkunoiden välistä

16 RH-% / 25,6 °C / 3,8 g/m3

kuiva

VP6

Vekarat, ulkoseinien kulmaus

37 RH-% / 11,5 °C / 3,8 g/m3

kuiva

Välipohjien rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä, joissa oli viitteitä kosteusvauriosta (3/6
näytteessä). Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa
sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2.
Taulukko 4. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö

Avaus,
näyte
VP1, N1
VP2, N3
VP3, N4
VP4, N6
VP5, N8
VP6, N11

Tila
Mukulat 2.krs, päätyseinän vierestä
Mukulat 2.krs, patteriputkien vierestä
Mukulat leikkitila 2.krs,
ulkoseinä vierestä
Vesselit 2.krs, päätyseinän vierestä
Vekarat 1.krs, ikkunoiden välistä
Vekarat 1.krs, ulkoseinien nurkkaus

Materiaali
puru
puru

Tulkinta
viite vauriosta (Penicillium runsas kasvusto ja A.ochraceus 1 pmy)
viite vauriosta (Penicillium runsas kasvusto ja A.ustus
1 pmy, Eurotium 1 pmy)

puru

ei viitettä vauriosta

puru

ei viitettä vauriosta

puru

ei viitettä vauriosta

puru

heikko viite vauriosta (Penicillium kohtalainen kasvusto ja A.versicolor 1 pmy, Eurotium 1 pmy)

4.3.3 Merkkiainekokeet
Merkkiainekokeita suoritettiin Mukuloiden ja Vekaroiden tiloissa. Alla on esitelty merkkiaineen syöttötapa sekä havaitut ilmavuotokohdat keltaisin (vuoto) ja oranssein teipein (huomattava vuoto).
Mukulat (2.krs):
-

4 syöttökohtaa välipohjaan

-

syöttönopeus 8 l/min, syöttöaika 5 min, paine-ero ulos -9…-10 Pa

-

ei havaittu vuotokohtia

Vekarat (1.krs):
-

4 syöttökohtaa välipohjaan

-

syöttönopeus 10 l/min, syöttöaika 5 min, paine-ero ulos -6,5…-7 Pa

-

havaitut ilmavuodot: välipohjan ja ulkoseinän rakenneliittymä, pistorasian kohta
- 14 -
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Kuva 22. Mukuloiden (2.krs) merkkiaineen syöttöpaikat
välipohjaan (nuolet).

Kuva 23. Vekaroiden (1.krs) merkkiaineen syöttöpaikat
välipohjaan (nuolet).

Kuva 24. Vekaroiden tilassa havaittu selkeä ilmavuotokohta.

Kuva 25. Ilmavuotokohtia välipohjan ja ulkoseinän rakenneliittymässä.

Kuva 26. Ilmavuotokohtia Vekaroiden tilassa.

4.3.4 Johtopäätökset
Välipohjien rakennekosteudet olivat kuivia. Välipohjien materiaalinäytteissä kasvoi runsaasti tai kohtalaisesti sienikasvustoa (ulkoilmassa normaalisti esiintyvää Penicilliumia), minkä vuoksi kaksi näytettä sisälsi viitteen vauriosta ja yksi näyte heikon viitteen vauriosta. Näytteissä oli kuitenkin vain
yksittäisiä kosteusvauriomikrobeja. Mikrobilajiston takia välipohjien kosteusvauriot eivät ole todennäköisesti niin merkittäviä kuin muiden rakenteiden mikrobiviitteet.
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Aiemmissa avauksissa oli havaittu yhdessä välipohjan avauksessa koksikuonaa, josta tutkittiin
haitta-aineet. Näytteessä ei esiintynyt PAH-yhdisteitä eikä raskasmetalleja yli raja-arvojen (liite 4).
Välipohjien eristekerroksessa esiintyi normaalia enemmän sienikasvustoa. Päälajina oli näissä näytekohdissa ns. normaalia ulkoilman sienikasvustoa. Aiemmassa Deleten tutkimuksessa oli otettu
mikrobinäytteet seitsemästä (7) eri kohdasta eikä niissä esiintynyt viitteitä mikrobikasvusta. Tämän
vuoksi riittänee, jos välipohjan rakenneliittymät tiivistetään asianmukaisesti. Tästä liittymäkohdasta
on ilmavuotoja myös ulkoseinän eristekerroksesta.

4.3.5 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪

välipohjien ja ulkoseinien rakenneliittymien tiivistykset erillisen suunnitelman mukaan. Tiivistyskorjauksien laadun varmistus merkkiainekokein.

5 PAINE-EROJEN SEURANNAT
Painesuhteita sisä- ja ulkoilman väliltä seurattiin kuudesta eri tilasta. Seurannat toteutettiin 1327.12.2018, paitsi kellaritilan seuranta joka oli muita lyhyempi (18-26.12.2018). Seurannoissa havaitaan ilmanvaihtokoneen käyntiajat. Ilmanvaihto on osateholla yöaikaan noin klo 19-05 sekä viikonloppuisin, jolloin paine-ero kasvaa. Alla olevassa taulukossa paine-eroseurantojen tulokset ja tulkinnat on esitetty mittauspisteittäin. Seurantojen kuvaajat on esitetty taulukon jälkeen.
Taulukko 5. Paine-eroseurantojen minimi-, maksimi- ja keskiarvot sekä näiden tulkinta tiloittain. Jos paine-ero on miinusmerkkinen, sisätila on alipaineinen ulkoilmaan nähden, vastaavasti plusmerkki kuvastaa ylipaineista sisätilaa. Ilmanvaihtokone on päällä päivisin noin klo 05-19, muuna aikana sekä viikonloppuisin ilmanvaihtokone on kiinni. Keittiö on omaa
ilmanvaihtoaluettaan. ka = keskiarvo

Piste

Tila

Min / Max / ka (Pa)

P1

Kellaritila 106

-18,2 / -5,4 / -12,0

P2

Keittiö, 1.krs

-13,7 / +16,8 / +0,3

P3

Toimisto, 1.krs, pihalle päin

-20,7 / -0,6 / -9,8

P4

Vekarat, 1.krs, pääty

-12,4 / +2,6 / 0,0

P5

Toimisto, 2.krs, pihalle päin

-15,8 / +3,6 /-5,7

P6

Johtajan huone, 2.krs

-12,1 / +3,3 / -5,5
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Tulkinta
Tila on voimakkaan alipaineinen:
päivisin -9,5 Pa, yöaikaan -13,4 Pa
Paine-eron vaihtelu on liian suurta:
päivisin ylipaineinen noin +9 Pa ja
yöaikaan alipaineinen noin -6 Pa,
Tila on selvästi alipaineinen:
päivisin -7 Pa ja muulloin -11 Pa
Seuranta on epäonnistunut
Tila on etenkin yöaikaan alipaineinen:
päivisin -2,7 Pa ja muulloin -7,8 Pa
Tila on etenkin yöaikaan alipaineinen:
päivisin -2,6 Pa ja muulloin -7,4 Pa
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Kuva 27. Kellaritilan paine-eroseuranta 18-26.12.2018. Päivisin paine-ero on keskimäärin -9,5 Pa (vihreä viiva) ja yöaikaan sekä viikonloppuisin -13,4 Pa (violetti viiva).

Kuva 28. Keittiön paine-eroseuranta 13-27.12.2018. Keittiötä palvelee oma ilmanvaihtokone, joka on päällä arkipäivisin
klo 6-19 ja viikonloppuisin klo 9-15. Päivisin tila on ylipaineinen +9 Pa (vihreä) ja yöllä alipaineinen -6 Pa (violetti).
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Kuva 29. Ensimmäisen kerroksen toimiston paine-eroseuranta 13-27.12.2018. Päivisin, ilmanvaihtokoneen ollessa päällä
noin klo 05-19, tila on noin -7 Pa (vihreä viiva) ja muulloin noin -11 Pa (violetti viiva) alipaineinen.

Kuva 30. Vekarat-tilan paine-eroseuranta 13-27.12.2018. Seuranta on epäonnistunut tai tilassa on ollut ikkuna auki.
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Kuva 31. Toisen kerroksen toimistotilan paine-eroseuranta 13-27.12.2018. Päivisin, ilmanvaihtokoneen ollessa päällä noin
klo 05-19, tila on noin -2,7 Pa (vihreä viiva) ja muulloin noin -7,8 Pa (violetti viiva) alipaineinen. Sininen viiva on 0 Pa.

Kuva 32. Johtajan toimistotilan paine-eroseuranta 13-27.12.2018. Päivisin, ilmanvaihtokoneen ollessa päällä noin klo 0519, tila on noin -2,6 Pa (vihreä viiva) ja muulloin noin -7,4 Pa (violetti viiva) alipaineinen. Sininen viiva on 0 Pa.
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Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Sisätilojen tulisi olla hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Ilmavirta pyrkii kulkemaan alipaineesta
ylipainetta kohden helpointa reittiä pitkin. Ylipaineen aikana sisäilman kosteus kulkeutuu ilmavuotokohdista rakenteisiin ja voi vaurioittaa niitä. Liian suuri alipaine puolestaan imee enemmän ilmaa
rakenteiden kautta, jolloin rakenteissa olevat epäpuhtaudet ja mikrobit pääsevät sisäilmaan. Huonoin tilanne on suuret vaihtelut yli- ja alipaineen välillä.
Keittiötä palvelee oma ilmanvaihtokoneensa, joka on päällä arkisin klo 6-19 sekä viikonloppuisin
klo 9-15. Päiväsaikaan keittiö on voimakkaasti ylipaineinen (noin +9 Pa) ja muulloin alipaineinen
(noin -6 Pa).
Muita tiloja palvelee ullakon ilmanvaihtokone, joka on päällä arkisin noin klo 5-19. Muina aikoina
ilmanvaihtokone on osateholla ja vain likaisten tilojen poistot ovat päällä, koska paine-erot ulkoilmaan nähden kasvavat. Painesuhteet ovat kellarissa ja ensimmäisen kerroksen tiloissa turhan suuret koko ajan. Toisen kerroksen tiloissa painesuhteet ovat sopivat päivisin ilmanvaihtokoneen ollessa
päällä, mutta kasvavat turhan suuriksi muina aikoina.
Painesuhteita tulee säätää niin, että kaikki tilat ovat hieman alipaineiset: koneellisessa tulo/poistoilmanvaihdossa painesuhteiden tulisi olla 0…-2 Pa. Painesuhteiden pysymistä sopivina, voidaan edistää asentamalla huonetiloihin korvausilmaventtiilit ulkoseiniin. Tällöin huonetilojen painesuhteet pysyvät sopivina myös tuulisemmallakin säällä.
Vaihtoehtoisesti tiloja voidaan ylipaineistaa (+5…+10 Pa). Ylipaineiset tilat estävät ilmavirtaukset
rakenteista sisätiloihin. Ylipaine tosin vaurioittaa rakenteiden eristeitä lisää, minkä vuoksi tämä soveltuu vain lähivuosina purettaviin rakennuksiin.
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6 YHTEENVETO
Ulkoseinä koostuu tiilestä sekä lämmöneristeenä toimivasta mineraalivillasta. Villan ja julkisivutiilen
välillä ei ole tuuletusrakoa, vaan villa on alttiina ulkoilman kosteusrasituksille. Höyrynsulkukerroksena toimii lasivillan ympärillä oleva kaksinkertainen paperi, jossa on tervapinta. Paperin liitoskohdat
eivät kuitenkaan estä ilmavirtoja sekä paperi voi olla rikkoutunut. Sisemmän tiilen päällä on tasoitekerros sekä maali tai kuitutapetti.
Ulkoseiniin tehtiin yhteensä viisi rakenneavausta ns. oireilutiloihin, joista mitattiin rakennekosteudet
ja otettiin mikrobinäytteet. Näytteet otettiin pääasiassa seinän alaosista tai ikkunan alta. Ulkoseinien
ilmavuotokohtia tarkasteltiin kahdesta eri tilasta.
Ulkoseinän kahdessa näytteessä (Mukulat ja Vesselit) havaittiin mikrobivaurio ja yhdessä (Vekarat)
vanhaa kasvustoa, jota ei kyetty tunnistamaan. Ulkoseinäavauksien rakennekosteudet ovat normaalilla tasolla. Ulkoseinän ilmavuotoja on rakenneliittymissä (ikkunat, ovet, välipohja), pistorasioiden
kohdalla (läpivienti) sekä tasoitteen halkeamakohdissa.
Ikkunoihin ei tehty avauksia, koska todennäköisesti karmipuu on melko syvällä tiiliseinän sisällä.
Karmipuun ja ulkoseinän välissä voi olla helposti vaurioituvaa pellavaeristettä. Ulkoseinän ja ikkunan
rakenneliittymistä on tosin ilmavuotoja sisätiloihin.
Ulkoseinärakenteissa havaittiin mikrobivaurioita (2/5 näytteessä) sekä ilmavuotoja, joiden takia ulkoseinän mikrobit voivat päästä sisätiloihin ja aiheuttaa oireiluja. Ulkoseinien varmin korjaustapa on
eristekerroksen vaihto uuteen, jolloin ulkoseinien eristävyyttä voidaan lisätä ja kosteusrasitusta vähentää. Ulkoseinien ilmavuotokohdat rakenneliittymissä ja ikkunoiden kohdilla tulee tiivistää suunnitellusti. Pelkkä tiivistyskorjaus lisännee rakennuksen käyttöikää 1-5 vuotta. Tiivistyskorjausten laatu
tulee varmistaa merkkiainekokein.
Yläpohjan rakenne on tyypillinen aikakauden rakenne. Kantavana rakenteena on alalaattapalkisto,
jonka päällä on lämmöneristekerros. Palkiston päällä on puukoolaukset, tervapaperi ja ohut palopermanto. Lämmöneristeenä toimiva puru on suoraan kiinni ulkoseinän tiilessä, minkä takia eriste helposti mikrobivaurioituu. Tiiliseinä on kylmä rakenne ja sen läpi voi päästä ulkoilman kosteutta eristeeseen.
Yläpohjaan tehtiin yhteensä viisi rakenneavausta, joista yhdestä otettiin mikrobinäytteitä. Yläpohjan
muottilaudoitukset ovat kuivia. Purueriste sen sijaan on aistinvaraisesti kosteaa, erityisesti ulkoseinän vieressä. Molemmissa eristenäytteissä kasvoi useita erilaisia kosteusvaurioon indikoivia mikrobilajeja. Heti palopermannon alla olevassa näytteessä oli enemmän kosteusvauriomikrobeja kuin
alempana eristekerroksessa. Betonilaatan yläpinta on kuiva eri puolilta mitattuna, joten todennäköisesti purueriste on imenyt itseensä kaiken rakenteeseen tulleen ylimääräisen kosteuden.
Yläpohjan merkkiainekoe suoritettiin kolmesta eri pisteestä (päätyseinän luota ja molemmilta sivuseiniltä). Ilmavuotoja tutkittiin alapuolisista tiloista läheltä syöttöpistettä. Yläpohjan ilmavuotoja on
alaslaskutiloissa yläpohjan ja ulkoseinän rakenneliittymissä, yläpohjan läpiviennissä sekä ulkoseinän rakenneliittymissä eli ikkunan ja välipohjan liittymät. Todennäköisesti merkkiaine kulkeutuu yläpohjan purueristeestä suoraan ulkoseinän eristekerrokseen ja voi sitä kautta kulkeutua laajemmallekin alueelle.
Yläpohjassa on selvästi mikrobivaurioitunutta eristettä sekä lukuisia ilmavuotoja, joita pitkin yläpohjan mikrobit pääsevät sisätiloihin ja voivat aiheuttaa oireiluja. Toisen kerroksen tilojen alaslaskuissa
on samantyyppistä hajua kuin ullakolla, tosin ei niin voimakkaana. Yläpohjan eristeestä on myös
ilmayhteys ulkoseinän eristekerrokseen, minkä vuoksi ilmavuotoja voi tulla myös ulkoseinän raken-
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neliittymistä ja läpivienneistä. Varmin korjaustapa on yläpohjan eristekerroksen vaihto uuteen. Vaihdon yhteydessä on huomioitava erityisesti eristemateriaalin ominaisuudet lähellä ulkoseinää (paremmin kosteutta kestävä/estävä materiaali).
Välipohjat koostuvat alalaattapalkistoista, joiden päällä on paksu eristekerros ja puupalkit. Palkkien
päällä on puulevy ja pintamateriaalina muovimatto. Välipohjiin tehtiin yhteensä kuusi rakenneavausta, joista mitattiin rakennekosteudet ja otettiin materiaalinäytteet.
Välipohjien rakennekosteudet ovat normaaleja. Puolessa välipohjien materiaalinäytteissä on silti
runsas tai kohtalainen sienikasvusto (Penicilliumia, ulkoilmassa normaalia kasvustoa), minkä vuoksi
kaksi näytettä on tulkittu viitteeksi vauriosta ja yksi näyte heikoksi viitteeksi vauriosta. Näytteissä on
lisäksi yksittäisiä kosteusvauriomikrobeja. Mikrobilajiston takia välipohjien kosteusvauriot eivät ole
todennäköisesti niin merkittäviä kuin muiden rakenteiden mikrobivauriot.
Välipohjiin tehtiin kaksi merkkiainekoetta, joissa havaittiin ilmavuotoja välipohjan ja ulkoseinän rakenneliittymissä. Varmin korjaustapa on välipohjien eristeiden vaihto uuteen sekä ilmavuotokohtien
tiivistykset rakenneliittymissä.
Rakennukseen tehtiin erillinen AHA-kartoitus, joka on esitetty liitteessä 4. Suurimmassa osassa
näytteitä ei esiintynyt asbestia, PAH-yhdisteitä eikä raskasmetalleja yli raja-arvojen. Asbestia on
palo-oven suojalevyssä, sekä kellarin sininen lattiamaali sisälsi lyijyä yli vaarallisen jätteen alarajan.
Ilmavirta pyrkii kulkemaan ylipaineesta alipainetta kohden helpointa reittiä pitkin. Sisätilojen tulisi olla
koko ajan hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Ylipaineen aikana sisäilman kosteus kulkeutuu
ilmavuotokohdista rakenteisiin ja voi vaurioittaa niitä. Liian suuri alipaine puolestaan imee enemmän
ilmaa rakenteiden kautta, jolloin rakenteissa olevat epäpuhtaudet ja mikrobit pääsevät sisäilmaan.
Huonoin tilanne on suuret vaihtelut yli- ja alipaineen välillä.
Keittiötä palvelee oma ilmanvaihtokoneensa, joka on täysteholla arkisin klo 6-19 sekä viikonloppuisin
klo 9-15. Päiväsaikaan keittiö on voimakkaasti ylipaineinen (noin +9 Pa) ja muulloin alipaineinen
(noin -6 Pa).
Muita tiloja palvelee ullakon ilmanvaihtokone, joka on päällä arkisin noin klo 5-19. Muina aikoina
ilmanvaihtokone on puoliteholla, jolloin paine-erot ulkoilmaan nähden kasvavat. Painesuhteet ovat
kellarissa ja ensimmäisen kerroksen tiloissa turhan suuret koko ajan. Toisen kerroksen tiloissa painesuhteet ovat sopivat päivisin ilmanvaihtokoneen ollessa päällä, mutta kasvavat turhan suuriksi
muina aikoina.
Painesuhteita tulee säätää niin, että kaikki tilat ovat hieman alipaineiset: koneellisessa tulo/poistoilmanvaihdossa painesuhteiden tulisi olla 0…-2 Pa. Painesuhteiden pysymistä sopivina, voidaan edistää asentamalla huonetiloihin korvausilmaventtiilit ulkoseiniin. Tällöin huonetilojen painesuhteet pysyvät sopivina myös tuulisemmallakin säällä.
Vaihtoehtoisesti tiloja voidaan ylipaineistaa (+5…+10 Pa). Ylipaineiset tilat estävät ilmavirtaukset
rakenteista sisätiloihin. Ylipaine tosin vaurioittaa rakenteiden eristeitä lisää, minkä vuoksi tämä soveltuu vain lähivuosina purettaviin rakennuksiin.
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7 JATKOTOIMENPITEET
Alla on esitetty suositeltujen jatkotoimenpiteiden yhteenveto kiireellisyysjärjestyksessä.
Heti tehtävät toimenpiteet:

▪

Tilojen painesuhteiden säädöt
o

lievästi alipaineiset tilat koko ajan (0…-5 Pa)

o

tarvittaessa korvausilmaventtiilien lisääminen huonetiloihin (toimisivat eräänlaisina
varoventtiileinä paine-eron säätelyssä)

o

vaihtoehtoisesti ylipaineiset tilat (+5…+10 Pa), jos rakennus aiotaan purkaa lähivuosina

o

tarvittaessa rappukäytävän alipaineistus käyttötiloihin nähden

Suunnittelua vaativat toimenpiteet:

▪

▪

Tiivistyskorjaukset erillisen suunnitelman mukaan ja laadun varmistus merkkiainekokein:
o

yläpohjan ja ulkoseinän rakenneliittymät

o

yläpohjan läpiviennit

o

välipohjan ja ulkoseinän rakenneliittymät

o

ulkoseinän läpiviennit, kuten ikkunat

o

ulkoseinän halkeamakohdat

yläpohjan eristekerroksen vaihto, huomioitava erityisesti ulkoseinässä kiinni ja sen läheisyydessä olevan eristemateriaalin ominaisuudet (kosteutta kestävä ja kosteuden sulkeva materiaali)

Peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet:

▪
▪
▪

julkisivuremontti ja eristeiden vaihto ja kosteusrasituksen vähentäminen, ulkoseinän lämmönpitävyyden parannus
välipohjien eristekerroksen vaihto
kellarin kosteusrasituksen vähentäminen erillisen suunnitelman mukaan
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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

Puru

Välipohja

Mukulat 2.krs

Viite vauriosta

2

Lasivilla + paperi

Ulkoseinä

Mukulat 2.krs

Viite vauriosta

3

Puru

Välipohja, patteriputkien vierestä

Mukulat 2.krs

Viite vauriosta

4

Puru

Välipohja

Mukulat pienempi tila

Ei viitettä vauriosta

5

Lasivilla + paperi

Ulkoseinä, ikkunan alta

Mukulat pienempi tila

Ei viitettä vauriosta

6

Puru

Välipohja

Vesselit 2.krs

Ei viitettä vauriosta

7

Lasivilla

Ulkoseinä, ikkunan alta

Vesselit 2.krs

Heikko viite vauriosta

8

Puru

Välipohja, ikkunoiden välistä

Vekarat 1.krs

Ei viitettä vauriosta
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9

Lasivilla + paperi +
naru

Ulkoseinä, ikkunan alta

Vekarat 1.krs

Ei viitettä vauriosta

10

Lasivilla + paperi

Ulkoseinä, ikkunoiden välistä

Vekarat 1.krs

Ei viitettä vauriosta *)

11

Puru

Välipohja, ulkoseinän nurkkaus

Vekarat 1.krs

Heikko viite vauriosta

Näytteisiin liittyvät kommentit:
Näytteen suoramikroskopoinnissa havaittiin sienikasvustoon viittaavia rakenteita, mutta lajistoa ei pystytty määrittämään. Kyseessä
saattaa olla kuollut kasvusto.

Tulokset:
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

1

Yhteensä
A. ochraceus* 1
Cladosporium
Penicillium

+++
+
+
+++

Yhteensä
Aspergillus
Cladosporium
Penicillium
steriilit sienet
muut sienet

+++
+
+
+++
+
+

Yhteensä
Aspergillus
Cladosporium
Mucor°
Penicillium

+++
+
+
+
+++

Yhteensä

2

Yhteensä
Aspergillus
Penicillium

++
+
+

Yhteensä
Aspergillus
A. versicolor*
Penicillium
Tritirachium*

++
+
+
+
+

Yhteensä
Aspergillus
A. versicolor*
Penicillium
Tritirachium*

1

++
+
+
+
+

Yhteensä
++
aktinobakteerit* 40 ++
muut bakteerit
+

+++
+
+++

Yhteensä
Eurotium*
Penicillium

+++
+
+++

Yhteensä

+

1

-

Yhteensä

-

Yhteensä

+

+
+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
+
aktinobakteerit* 1 +
muut bakteerit
+

+
+

Yhteensä

+
+
+

Yhteensä
++
aktinobakteerit* 11 +
muut bakteerit
+

3

Yhteensä
A. ustus*
Penicillium

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

1

+++
+
+++

Yhteensä
A. ustus*
Penicillium

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

2
2

1

4

Yhteensä

-

Yhteensä

5

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Chaetomium*
Penicillium

6

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium
steriilit sienet

+
+
+

Yhteensä
Penicillium

7

Yhteensä
A. versicolor* 2
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
2
Penicillium
Scopulariopsis* 1
Tritirachium*
3
steriilit sienet

+
+
+
+
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

1

Bakteerit pmy
THG-agar

1

1

+

+

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

Bakteerit pmy
THG-agar

8

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

-

9

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
A. fumigatus* 1
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

10

Yhteensä

-

Yhteensä
Chrysonilia°

+
+

Yhteensä

-

Yhteensä

+

11

Yhteensä
Aspergillus
Penicillium

++
+
++

Yhteensä
A. versicolor* 1
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Aspergillus
Eurotium*
Penicillium

++
+
+
++

Yhteensä

+

1

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

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

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

Tavanomaisia mikrobeja

Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, hiivat, steriilit sienet

A= Aspergillus

2.

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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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

Puru

Yläpohja, palopermannon alta

Vintti

Vahva viite vauriosta

2

Puru

Yläpohja, ulkoseinän vierestä,
alempaa

Vintti

Viite vauriosta

Näytteisiin liittyvät kommentit:
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Tulokset:
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

1

Yhteensä
A. fumigatus*
1
Aureobasidium°
Chaetomium* 2
Cladosporium
Geotrichum
Paecilomyces* 1
Penicillium

++
+
+
+
+
+
+
+

Yhteensä
A. fumigatus* 4
Aureobasidium°
Botryotrichum
Chaetomium* 4
Cladosporium
Geotrichum
Penicillium

++
+
+
+
+
+
+
+

Yhteensä
A. restricti*
Chaetomium* 12
Cladosporium
Penicillium

+++
+++
+
++
+

Yhteensä
aktinobakteerit*
muut bakteerit

2

Yhteensä
A. fumigatus*
1
Aureobasidium°
Penicillium

++
+
+
++

Yhteensä
Aureobasidium°
Penicillium

++
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

++
+
++

Yhteensä
+++
aktinobakteerit* 14 +
muut bakteerit
+++

++++
+++
++++

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

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

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

Tavanomaisia mikrobeja

Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, hiivat, steriilit sienet

A= Aspergillus

2.
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