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Tämä raportti soveltuu päätöksenteon apuvälineeksi rakennusten kunnosta
vastaaville tahoille. Raporttia tulee tulkita asiantuntijan avustuksella.
Tilakohtaisia havaittuja haittoja ei voida suoraan osoittaa terveysongelmien syyksi,
mutta ne voivat olla oireilun ja sairastelun merkittäviä riskitekijöitä.
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Tiivistelmä
Selvitysprosessi lähti liikkeelle asiakkaan pyynnöstä selvittää työpaikan mahdollisia sisäilmaongelmia.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kattavasti päiväkodin sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä.
Vanhemman osan tutkimuksista on raportoitu 28.3.2018 tehdyssä tutkimusselostuksessa.
Tämä tutkimusselostus koskee laajennusosan lisätutkimuksia, jotka on tehty 19.6.2018.
Päiväkoti on ollut tutkimushetkellä jo noin kaksi kuukautta poissa käytöstä. Tämän vuoksi
ilmamäärämittauksia ei tässä vaiheessa ollut tarkoituksenmukaista tehdä. Myöskään mineraalikuitunäytteitä
ei otettu, sillä muuton vaikutus vääristäisi tulosta.
Aikaisempien tutkimuksien pohjalta kohdennettiin viiltomittaukset tiloihin 133 ja 140 (kosteus
lattiapinnoitteen alta). Samoista tiloista otettiin myös bulk-emissionäytteet (VOC-yhdisteet
lattiapäällysteestä). Tilan 133 näyte ylitti viitearvot. Tulokset viittaavat siihen, että lattiapäällysteet ja niiden
liima ovat vaurioituneet. Vaikka viitearvon ylitys saatiin vain yhdestä näytteestä, niin kaikki lattiamattot tulee
poistaa ja vaihtaa.
Merkkiainekoe seinärakenteeseen tehtiin tilassa 139 ja 132 sekä lattiarakenteeseen tilassa 133.
Merkkiainekokeella tutkittiin rakenteiden tiiveyttä. Merkittäviä ilmavuotoja ei löytynyt. Tilan 130 seinästä
löytyi höyrynsulusta reikiä, jotka tulee paikata.
Rakenneavaukset tehtiin tilojen 132, 133 ja 139 ulkoseinärakenteisiin sekä lattiarakenteisiin tiloissa 126 ja
133. Niistä otettiin myös materiaalinäytteet mineraalivillasta lukuunottamatta tilan 133 lattiaa, jossa on
maanvarainen betonilaatta. Tilan 126 lattian mineraalivillanäytteestä löytyi vahva viite vauriosta.
Mikrobikasvuston syynä on todennäköisesti liian märän betonilaatan päälle tehty lattia. Tilan lattian
puurakenteet tulee purkaa, betonilaatta puhdistaa ja tehdä uusi lattia.
Ulkoseinien härmääntymisen syynä on sisältäpäin tullut kosteus. Kosteus pyrkii aina tasaantumaan
rakenteen läpi ja lämpimämpi sisäilma sisältää enemmän kosteutta. Ulkoseinien tiilimuurauksien
tuulettuvuutta tulee parantaa kosteusvaurioiden ennalta ehkäisemiseksi.

Epävarmuustekijät
Mittaukset ovat pistemäisiä otoksia eivätkä kuvaa koko rakennusta. Osa suunnitelluista tutkimuksista
jätettiin tekemättä, sillä tilaajasta johtuvista syistä tutkimuksien tekoajankohtaa siirrettiin ja ko.
tutkimukset eivät vallinneissa olosuhteissa olleet enää relevantteja.
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1. Yleistiedot
1.1 Kohde

Savenvalajan päiväkoti
Savenvalajankatu 1
04200 Kerava

1.2 Tilaaja

Keravan kaupunki
Tapio Helenius, toimialajohtaja
Kaupunkitekniikan toimiala
Puh. 040 318 2160

1.3 Muut yhteystiedot

Mika Smirnov, kiinteistöpäällikkö
Keravan Kaupunkitekniikka –liikelaitos
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava
Puh: 040 318 2736
mika.smirnov@kerava.fi

1.4 Tehtävä
Tutkimusten tavoitteena oli selvittää ne sisäilmaan vaikuttavat asiat, jotka aiheuttavat tiloissa oireilua
sekä mahdolliset rakenteiden vauriot sekä niidet syyt ja laajuudet. Korjaustoimenpide-ehdotukset on
laadittu tutkimuksien perusteella. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on toimia päätöksenteon tukena,
kun tilojen korjauksia suunnitellaan.

1.5 Tutkimusajankohta
Kenttätutkimukset toteutettiin 19.6.2018.

1.6 Tutkimuksen tekijät
Päivi Nieminen, kuntotutkija, RI
Sami Haapaniemi, kuntotutkija, insinööri (AMK)
Olavi Vaittinen, RTA
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2. Kohteen yleiskuvaus
Laajennusosa on rakennettu v. 2012. Laajennusosassa ovat tilat 126 - 143. Päiväkoti on ollut toiminnassa
24/7 ympäri vuoden. Tutkimushetkellä päiväkoti on ollut poissa käytöstä väistötiloihin muuton vuoksi
noin kaksi kuukautta.

Kuva 1 a ja b : Sijainti (lähde Google Maps ja Keravan kaupunki)

Kuva 2: Pohjapiirros
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Rakennus on yksikerroksinen, puurunkoinen ja tiili/puuverhottu. Julkisivut ovat tiilen osalta
puhtaaksimuuratut ja yläosien puuverhous on rimalaudoitusta. Vesikatteena on profiilipelti.
Laajennusosan sokkeli on tehty betonielementeistä ja alapohjana on maanvarainen laatta. Vanhaan
osaa rajoittuvassa osassa laajennuksen alapohja on maanvarainen betonilaatta, jonka päällä on
puukoolaus.
Laajennusosassa on oma tulopoistoilmakone lämmön talteenotolla.
Päiväkodin työntekijöistä 90 % koki käyttäjäkyselyn mukaan rakennukseen liittyvää oireilua.

3. Lähtötiedot
Lähtötietoina saatiin seuraavat dokumentit
-

ISEC-sisäilmakyselyn raportti 27.10.2017
Sisäilmakyselyyn 10/2017 liittyvä havaintokartta
Haastattelutulokset 10.11.2017
Havainnot katselmuskäynnillä 10.11.2017
Laajennusosan rakennekuvia 27.6.2012

4. Tutkimusvälineet ja –menetelmät
4.1 Laitteet ja mittarit
Taulukko 1: Käytetyt laitteet ja mittarit

Laite/mittari

Tyyppi/malli

Huom.

Paine-eromittari

Testo 512

Paine-erojen mittaus, paine-eron avulla voidaan
osoittaa mahdollisen epäpuhtauslähteen ja sisäilman
välinen painesuhde, mikä auttaa arvioimaan
epäpuhtauden kulkeutumista sisäilmaan

Sisäilmaloggerit

Isec

Mittaa 10 min välein paine-eron, lämpötilan,
hiilidioksidipitoisuuden ja suhteellisen kosteuden

Pintakosteusosoitin

Gann Hydromette
Compact B
Gann Hydromette
BL Compact RH-T
flex
Sensistor XRS9012 vuodonetsin

Pinnan kosteuserojen kartoitus

Kosteusmittari
Merkkiaineilmaisin
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4.2

Laboratorioanalyysit
Bulk-emissionäytteet otettiin tilojen 133 ja 140 lattiapäällysteistä.
Materiaalimikrobinäytteet otettiin seinärakenteiden mineraalivilloista.
Kaikki näytteet tutkittiin Kiwalab -laboratoriossa.

4.3

Käyttäjäkysely
Käyttäjille tehtiin tutkimuksien pohjaksi ISEC-sisäilmakysely.
Käyttäjäkyselyraportissa ei ole käytetty kvantitatiivisia mittausmenetelmiä. Tiedot on kerätty
kysymällä tilankäyttäjien subjektiivista mielipidettä ja muistikuvaa asioihin. Tietojen
paikkansapitävyyttä ei ole tarkistettu muista lähteistä. Siten tehtyihin johtopäätöksiin liittyy
epävarmuuksia. Raportin johtopäätökset tehtiin pelkästään ISEC Sisäilmakyselyn perusteella.
Kyselyssä on n. 140 kysymystä ja se kartoittaa laajasti vastaajan altistumishistoriaa, koettuja oireita
ja niiden liittyvyyttä rakennukseen, infektioita sekä sisäilmaan liittyvää lääkkeiden käyttöä. Kyselyssä
kartoitetaan myös käyttäjien kokemuksia ilmanvaihdosta, lämpöoloista, valaistuksesta ja muista
ympäristötekijöistä. Lisäksi kyselyssä on rakennustekninen osuus, jossa kerätään vastaajan
aistinvaraisia havaintoja, tietoja rakennuksen vaurioista sekä tehtyjä korjauksia ja niiden
vaikuttavuutta vastaajan oireisiin. Vastanneista 90 % koki oireilua työpaikkatiloissa.

5. Ulkoalueet
5.1 Havainnot
Tontti on tasainen. Piha-alue on rakennuksen sokkelin viereltä sisäpihan puolelta laatoitettu
betonilaatoilla. Laajennusosan sokkelin vierellä on karkeaa kiveä.
Laajennusosan sadevedet on viemäröity. Tutkimusajankohtana sadevesiviemäröinnin rännikaivot
olivat roskaa täynnä.
Sisäpiha on rakennuksen reuna-aluetta lukuun ottamatta soraa. Vesi lammikoituu
oleskelu/sisäpihalle.
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Kuvat 3 a ja b: Rännikaivot 19.6.2018.

Kuva 4: Sisäpiha 19.6.2018.
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5.2 Johtopäätökset
Sadevesiviemäröinnistä ei ole hyötyä, jos rännikaivot pääsevät tukkeutumaan. Sadevesi pääsee
kastelemaan sokkelit ja pakkanen rapauttaa rakenteet vähitellen. Myös tiiliverhous kastuu, jos
bitumikaista sokkelin ja tiiliverhouksen välissä ei ole kunnossa.

5.3 Toimenpide-ehdotukset
Rännikaivot tulee puhdistaa säännöllisesti.
Maanpinnan muotoilulla ja salaojituksen lisäämisellä ja/tai parantamisella saadaan sadevesien
lammikoituminen oleskelualueelle vähenemään. Koska sokkeli on hyvin matala, niin pihan korkeutta ei
saa korottaa tuomalla lisää maa-aineksia. Lunta ei tule kasata seinänvierustoille.

6. Rakennetekniset tutkimukset
6.1 Alapohja
6.1.2 Rakenne
Vanhan osan ja laajennuksen välissä:
pintamateriaali
lastulevy 22 mm
koolaus 45 x 70 k400 (alla uretaani 20 mm)
+ mineraalivilla 100 mm
- teräsbetonilaatta 80 mm
- suodatinkangas
- polystyreeni 60+60 (+60) mm*)
- salaojituskerros
- (sepeli ∅ 8 – 16 mm + radonputkitus k 2000)
- suodatinkangas
- perusmaa
(Rakenneavaus tehty tilassa 126 betonilaattaan asti)
-
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Laajennusosa:
-

pintamateriaali
teräsbetonilaatta 80 mm
suodatinkangas
polystyreeni 60+60 (+60) mm*)
salaojituskerros (sepeli ∅ 8 – 16 mm
+ radonputkitus k 2000)
suodatinkangas
perusmaa
*) 3x60 mm 1 m reuna-alueilla

6.1.3 Havainnot ja mittaustulokset
Viiltomittaukset tehtiin aikaisemmin tehtyjen tutkimusten perusteella (pintakosteuskartoitus
joulukuussa 2017).
Mittapisteet näkyvät liitteenä 1 olevassa pohjapiirroksessa. Viiltomittauksella voidaan selvittää
liimattavan lattiapäällysteen alapintaan ja liimakerrokseen kohdistuva kosteusrasitus.

Taulukko 2: Viiltomittaukset

Mittapiste

Tila

Anturi

Suht.kosteus Rh
%

Lämpötila oC

Abs.kosteus
g/m3

Kyllästyskosteus
g/m3

V1

133

T23

73,4

21,8

14,8

19,1

V2

140

T23

68,9

22,1

13,4

19,5

sisäilma

126

T23

50,7

20,3

8,9

17,6

Taulukko 3: Kosteusmittaukset rakenteista

Mittapiste

Tila

Anturi

Suht.kosteus
Rh %

Lämpötila oC

Abs.kosteus
g/m3

Kyllästyskosteus
g/m3

Lattia,
vanhempi osa

126

T23

69,8

16,8

10,0

14,3

Lattia,
laajennusosa

126

T23

54,6

20,3

9,6

17,6

Sisäilma

126

T23

50,7

20,3

8,9

17,6
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Taulukko 4: Materiaalnäytteiden bulk-emissiot

Näyte

Tila

Materiaali

2-Etyyli-1-heksanoli

TVOC

B1

133

Lattiamatto

140

590

B2

140

Lattiamatto

31

100

Alapohjarakenteen tiiveyttä tutkittiin tilassa 133. Merkkiainekoe tehtiin lattiarakenteen
soratäyttöön. Tilassa peitettiin tuloilmapäätteet muovilla. Kovan tuulen vuoksi paine-ero vaihteli
tilassa +3 … -11 Pa. Ilmavuotoja ei havaittu.

Kuva 5: Merkkiaine koe lattiaan tilassa 133.

Kuva 6: Rakenneavaus tilassa 126.
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Tilan 126 lattian mineraalivillasta otettiin materiaalinäyte, josta tutkittiin mikrobit KiwaLab laboratoriossa. Näytteestä löytyi vahva viite vauriosta. Materiaalinäyte on analysoitu
Asumisterveysasetuksen mukaisen ohjeistuksen viljelymenetelmällä, jossa materiaalia siirretään
suoraan kasvualustalle. Laboratorio ilmoitti, että näytteiden pitkä säilytysaika (> 7 vrk) voi heikentää
tulosten luotettavuutta. Tässä tapauksessa säilytysajalla ei ole merkittävää vaikutusta suuntaan tai
toiseen.

6.1.4 Johtopäätökset
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.
Tilan 126 lattiarakenteesta puolet on tuulettuvaa alapohjaa ja puolet maanvaraisen betonilaatan
päälle koolattua puulattiaa. Mikrobinäyte mineraalivillasta otettiin jälkimmäisestä rakenteesta.

Rakenneavauskohta, josta min.villanäyte otettiin

Kuva 7: Tilan 126 lattiarakenne.
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Koska rakenteessa ei ilmennyt tavanomaisesta poikkeavaa kosteutta, niin voidaan päätellä, että
betonilaatan vahvistuksen kohdalla laatta ei ole ollut riittävän kuiva lattiakoolausta tehtäessä ja
kosteus on aiheuttanut mikrobeille suotuisat olosuhteet. Laatta on kuivunut vähitellen, mutta
mikrobit ovat jääneet rakenteeseen.
Tilan 133 lattiamatosta tutkittu bulk-emissionäyte ylitti Työterveyslaitoksen asettamat viitearvot.
Näyte tuoksui voimakkaasti kitkeränmakealta. Tilan 140 näyte tuoksui samalta, mutta lievemmin.
Lattiapinnoite tilassa 140 oli tiukemmin kiinni kuin tilassa 133. Tutkimustulos viittaa siihen, että
betonilaatta ei ole ollut riittävän kuiva pinnoitettaessa ja kosteus on vaurioittanut lattiamattoa ja
liimaa. Kosteuden vaurioittamista liimoista ja lattiapinnoitteista lähtevät yhdisteet voivat huonontaa
sisäilmaa.

6.1.5 Toimenpide-ehdotukset
Tilan 126 betonilaatan päälle koolattu lattia tulee purkaa betonilaattaan asti. Betonilaatan pinta
tulee puhdistaa huolellisesti mikrobeista. Tuulettuvan alapohjan kohdalla viittaan 28.3.2018
laadittuun tutkimusselostukseen.
Muiden tilojen osalta suosittelen muovimattojen poistamista, betonilaatan pinnan huolellista
puhdistamista ja uusien vesihöyryä hyvin läpäisevien mattojen asennusta. Ennen pinnoitusta
betonilaatan kosteuspitoisuus on syytä tarkastaa porareikämittauksilla.

6.2 Ulkoseinät ja ikkunat
Laajennusosan ikkunat ovat sisään aukeavia, 3-lasisia MSE-ikkunoita.

Kuva 8: MSE-ikkuna
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6.2.1 Ulkoseinärakenteet
Laajennusosa rimalaudoitus:
-

ulkoverhouslauta
lauta
vaakakoolaus
25 mm
vanerilaput
tuulensuojalevy
puurunko + mineraalivilla
höyrynsulkumuovi
koolaus + mineraalivilla
kipsilevy
pintamateriaali

25 mm
19 mm
9 mm
12.5 mm
200 mm
0.2 mm
48 mm
13 mm

Laajennusosa tiiliverhous:
-

tiilimuuraus
ilmarako
Tuulensuojalevy kipsi
puurunko + mineraalivilla
höyrynsulkumuovi
koolaus + mineraalivilla
kipsilevy
pintamateriaali

130 mm
43 mm
9 mm
200 mm
0.2 mm
48 mm
13 mm

Laajennusosa märkätilojen kohdalla:
-

tiilimuuraus
ilmarako
tuulensuojalevy
puurunko + mineraalivilla
koolaus + mineraalivilla
vaneri, pinnoittamaton
työvara
Kahi-harkko, ohutsauma
vedeneristys
laatta

130 mm
43 mm
12.5 mm
200 mm
50 mm
9 mm
10 mm
85 mm
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6.2.2 Havainnot ja mittaustulokset
Laajennusosan ulkoseissä oli kalkkihärmää.

Kuva 9: Kalkkihärmää

Kuva 10: Ulkoverhouksen pellitystä laajennusosassa.

Laajennusosan pellityksissä on riittävät kallistukset.
Ulkoseinien tuuletusraot ovat riittävät, mutta rako ei pääse tiiliverhouksen kohdalla tuulettumaan
yläosastaan.

Tuuletusrako puuttuu

Kuva 11: Tiiliverhouksen päättyminen pellitykseen.
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Taulukko 5: Materiaalinäytteiden mikrobitutkimukset

Näyte

Tila

Materiaali

M1

132

mineraalivilla

M2

132

mineraalivilla

M3

126

mineraalivilla

M4

133

mineraalivilla

M5

139

mineraalivilla

Rakennusosa
ulkoseinän
sisäpuoli
ulkoseinän
ulkopuoli
lattia
ulkoseinän
ulkopuoli
ulkoseinän
ulkopuoli

Tulkinta
Ei viitettä vauriosta
Ei viitettä vauriosta
Vahva viite vauriosta
Heikko viite vauriosta
Ei viitettä vauriosta

Tilassa 139 tehtiin merkkiainekoe ulkoseinään höyrynsulun sisäpuolelle. Ilmavuotoja oli nurkasta,
ikkunan liittymistä seinärakenteeseen ja sähköläpiviennistä. Ilmavuodot olivat vähäisiä.
Kokeentekohetkellä paine-ero ulos oli 0 Pa.

Kuvat 12, 13 ja 14: Tilan 139 merkkiainekoe.

Tilassa 132 merkkiainekoe tehtiin ulkoseinään höyrynsulun ulkopuolelle. Tuloilmapäätteet olivat
peitettyinä ja paine-ero vaihteli tilassa +3 … -11 Pa. Vähäistä ilmavuotoa havaittiin ikkunan
alareunassa, nurkassa ja tilan 130 puolelta. Tilan 130 alaslasketun katon yläpuolella seinälevyssä oli
sahattuja reikiä. Höyrynsulkumuovi oli rikkoutunut reikien kohdalla.
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Kuva 15: Merkkiainekoe tilassa 132.

Kuva 16: Reiät seinässä tilassa 130.

Kuva 17: Rikkoutunut höyrynsulku tilan 130 seinässä.
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6.2.3 Johtopäätökset
Tiili- ja betonirakenteiden pinnoilla näkyvä, lähes valkoinen, nukkamainen ja pinnasta hieman
ulkoneva härmä on yleensä kalkki- ja suolakiteitä. Tämä ns. kalkkihärmä on viite rakenteen
kostumisesta ja rakenteen kuivumisesta härmän suuntaan päin. Helmikuussa 2018 tehdyn
rakenneavauksen perusteella seinärakenteessa on suunnitelmien mukainen ilmarako, jonka kautta
kosteuden pitäisi tuulettua. Kosteus pyrkii aina tasaantumaan rakenteen läpi ja koska lämpimämpi
sisäilma sisältää enemmän kosteutta, niin kosteus pyrkii sisältä ulospäin. Alimmassa tiilikerroksessa
on joka kolmas pystysauma auki, mutta tiiliseinä ei pääse tuulettumaan yläosastaan. Laajennusosan
kalkkihärmään on todennäköisesti syynä seinärakenteen riittämätön tuulettuminen. Tätä vahvistaa
myös tilan 133 seinästä löytynyt heikko viite vauriosta.
Seinärakenteet olivat melko tiiviit: havaittiin ainoastaan vähäisiä, merkityksettömiä vuotoja
höyrynsulun ulkopuolelta.
Yläikkunoiden rintataite on liian matala, mutta kosteuden aiheuttamia vaurioita ei havaittu.

6.2.4 Toimenpide-ehdotukset
Seinärakenteiden vaurioitumisen ehkäisemiseksi ulkoseinien tiiliverhouksien yläosien
tuulettavuutta tulee parantaa esimerkiksi avaamalla joka kolmas tiilimuurauksen pystysauma
pellityksien alla.
Käytävätilan 130 seinän yläosassa olevat höyrynsulun reiät tulee teipata.

6.3 Yläpohja
Yläpohjarakenteet on tutkittu vain rakennepiirustuksista. Niiden suunnitelmanmukaisuudesta ei ole
tietoa.
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6.3.1 Rakenteet
Laajennusosan yläpohja:
-

peltikate
0.6 mm
ruodelaudoitus 32 mm
aluskate
tuuletettu ilmatila
>100 mm
puhallusvilla
450 mm
höyrynsulkumuovi
0.2 mm
koolaus + mineraalivilla 250 + 250 mm
kipsilevy
2x 13 mm
pintamateriaali

Laajennusosan yläpohja vinon sisäkaton kohdalta:
-

peltikate
0.6 mm
ruodelaudoitus 32 mm
aluskate
korokerimat
22 mm
korokepuut 150mm / (tuulet. ilmatila 120 mm)
kattopalkisto + mineraalivilla 400 mm
höyrynsulkumuovi
0.2 mm
ristiin koolaus
25 + 25mm
kipsilevy
2x 13 mm
pintamateriaali

6.3.2 Havainnot ja mittaustulokset
Yläpohjaa on tutkittu ainoastaan aistinvaraisesti sisä- ja ulkopinnoilta.
Sisäpinnat olivat siistit. Vesikatolla ja vesikouruissa oli roskaa. Laajennusosan käytävän (tila 135)
yläikkunoiden alla rintataite on liian matala (suunnitelmien mukaan 225 mm).
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Kuvat 18 ja 19: Roskaa vesikouruissa ja katolla.

noin 150 mm

Kuvat 2190 ja 201: Yläikkunoiden rintataite on liian matala.

Rakennekuvista poiketen väliseinä yläikkunoiden alla oli puurakenteinen. Seinässä ei ollut
aistinvaraisesti tarkastellen merkkejä kosteusvauriosta, kuten ei yläikkunoissakaan. Ikkunat olivat
hyväkuntoiset liian matalasta rintataitteesta huolimatta.
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Kuva 212 ja 23: Rintataitteen pellitys oli tehty hyvin.

6.3.3 Johtopäätökset
Jos kattolappeelle yläikkunarivin kohdalle kertyy lunta tai vettä sataa viistosti päin ikkunoita, niin
vettä saattaa päästä ikkunoiden alapuolisiin rakenteisiin.

6.3.4 Toimenpide-ehdotukset
Vesikatto ja räystäskourut tulee siivota roskista vähintään kerran vuodessa. Yläikkunoiden kuntoa
tulee samalla tarkkailla.

7. Ilmanvaihto
Koska päiväkotitoiminta oli siirretty väistötiloihin eikä rakennuksessa ollut mitään toimintaa, niin
ilmanvaihdon tutkimukset jätettiin tekemättä. Jos rakennus otetaan uudelleen käyttöön, niin
ilmamäärät voisi tutkia esimerkiksi ennen käyttöönottoa käytönaikaisilla tehoilla.
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8. Sisäympäristömittaukset
Tutkimussuunnitelman mukaan oli tarkoitus ottaa geeliteippinäytteitä mineraalikuitujen
laskemiseksi. Koska päiväkoti ei ollut enää kahteen kuukauteen ollut käytössä ja sieltä oli tehty
muutto, niin tutkimus jätettiin tekemättä, sillä se ei olisi antanut oikeaa kuvaa olosuhteista.

9. Yhteenveto suositelluista toimenpiteistä
Kaikki muovimatot on syytä vaihtaa, betonilaatan pinta puhdistaa huolellisesti ja asentaa uudet
vesihöyryä hyvin läpäisevät matot. Ennen pinnoitusta betonilaatan kosteuspitoisuus on syytä
tarkastaa porareikämittauksilla.
Tilan 126 betonilaatan päälle koolattu lattia tulee purkaa betonilaattaan asti. Betonilaatan pinta
tulee puhdistaa huolellisesti mikrobeista.
Seinärakenteiden vaurioitumisen ehkäisemiseksi ulkoseinien tiiliverhouksien yläosien tuulettavuutta
tulee parantaa esimerkiksi avaamalla joka kolmas tiilimuurauksen pystysauma pellityksien alla.
Käytävätilan 130 seinän yläosassa olevat höyrynsulun reiät tulee teipata.
Rännikaivot, vesikatto ja vesikourut tulee puhdistaa säännöllisesti.
Yläikkunoiden kuntoa tulee tarkkailla.
Sisä-/oleskelupihan maanpintaa tulee muotoilla mahdollisuuksien mukaan rakennuksesta poispäin
viettäväksi. Koska rakennus on perustettu matalaan ja tontin muotoilu on haastavaa, niin
salaojitusta kannattaa lisätä ja/tai parantaa. Pihan pintaa ei saa korottaa tuomalla lisää maa-aineksia.
Lunta ei tule kasata seinänvierustoille.

Tampereella 6.8.2018

Päivi Nieminen
RI, kuntotutkija
Inspector Sec Oy
Puh. 044 0339102
Sähköposti: paivi.nieminen@isec.fi
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Liitteet
Liite 1

Tehdyt tutkimukset

Liite 2

VOC-analyysi materiaalinäytteestä, Kiwalab 27.6.2018

Liite 3

Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, Kiwalab 17.7.2018
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LIITE 1
Materiaalimikrobinäyte
VOC-yhdisteet materiaalista (bulk-emissio)
Viiltokosteusmittaus

n. -5 Pa

Rakennekosteusmittaus

2
1

3
4

1

Paine-ero (tilojen tai ulkoilman välillä)
Merkkiainekoe

32
11

2

Rakenneavaus

1

3
2

2

2

1

0 Pa

5
4

LIITE 2
VOC-analyysi materiaalinäytteestä
VOC0600
Kiwalab, 27.6.2018

1 (3)

Tilaaja:

Inspector Sec Oy

Yhteyshenkilö:

Olavi Vaittinen

Kohde:

Savenvalajan päiväkoti, Savenvalajankatu 1, Kerava

Työmääräin:

WO-00703891

Näytteenottaja:

Olavi Vaittinen

Näytteenottopäivä:

19.6.2018

Näytteet vastaanotettu:

20.6.2018

Analyysit:
Materiaalien emissionäytteet kerätään mikrokammio (µCTE) -laitteistolla johtamalla puhdasta typpeä
testauskammion kautta adsorptiokeräysputkeen (Tenax TA-Carbograph 5TD). Näytteet kerätään 25 ±2ºC
lämpötilassa ilman kosteutusta. Keräysmenetelmä ei ole kvantitatiivinen, vaan antaa suuntaa antavaa tietoa
materiaalista testausolosuhteissa haihtuvien emissioiden laadusta ja suhteellisista määristä. Näytteet
tutkitaan käyttämällä termodesorptioon perustuvaa näytteensyöttöä, kromatografista erottelua ja
massaselektiivistä ilmaisinta. Menetelmä pohjautuu standardiin ISO 16000-6:2011. Yhdisteiden pitoisuudet
määritetään niiden omilla vasteilla tai semikvantitatiivisesti tolueenivasteina sekä tunnistetaan puhtaiden
vertailuaineiden ja/tai NIST-massaspektrikirjaston avulla. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet määritetään
kattaen 1-40 kpl yhdisteitä tai vähintään 2/3 TVOC-alueen (n-heksaanista n-heksadekaaniin) kokonaispintaalasta. TVOC-alueen ohella ilmoitetaan myös VVOC- tai SVOC-alueilla esiintyviä yhdisteitä, kuten
3
etikkahappo ja TXIB. Testauskammion ilmanäytteestä analysoidut pitoisuudet (µg/m ) ilmoitetaan testattavan
näytteen massaan (g) nähden vakioituna.
Materiaalinäytteet:
Näyte

Tila

Rakennusosa

Materiaali

1.

133

Lattia

Muovimatto

2.

140

Lattia

Muovimatto
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VOC-analyysi materiaalinäytteestä
VOC0600
Kiwalab, 27.6.2018
Tulokset
Näyte

1.

2.

Massa (g)

3,98

4,03

Kerätty ilmamäärä (l)

2,22

2,27

<5
µg/m3 g

<5
µg/m3 g

Suhteellinen kosteus (%)
Yhdiste ja -ryhmä
ALIFAATTISET HIILIVEDYT
Hiilivetyseos (1,(2

37

6

Hiilivetyseos (1,(3
AROMAATTISET HIILIVEDYT

57

10

Styreeni
ALKOHOLIT

1

Etanoli*

3

1-Butanoli

5

1

140***

31

26
300

5
53

Heksanaali

2

2

Nonanaali
KETONIT

8

4

Asetoni*
3-Heptanoni
TVOC

1
4

2
2

590

100

2-Etyyli-1-heksanoli
Nonanoli
C9-alkoholit (1,(4
ALDEHYDIT

*)

Erittäin haihtuvat VVOC-yhdisteet, pitoisuus suuntaa-antava yhdisteen osittain läpäistessä keräimen.
Pitoisuus suuntaa antava pitoisuuden ylittäessä kalibrointialueen suurimman standardin.
1)
Yhdisteen pitoisuus laskettu tolueeniekvivalenttina.
2)
Hiilivetyseos joka sisältää pääasiassa alifaattisia hiilivetyjä (kp. 175 - 195°C)
3)
Hiilivetyseos joka sisältää pääasiassa alifaattisia hiilivetyjä (kp. 195 - 215°C)
4)
C9-alkoholien summapitoisuus
***)

---------------------------------Kiwalab

Arttu Harmaala
Laboratorioanalyytikko, AMK

Henri Hakala
Asiantuntija, AMK
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LIITE: Bulk-emissiotestaus mikrokammiomenetelmällä ja tulosten tulkinta
1.

YLEISTÄ

Bulk-emissiotestaus mallintaa materiaalien VOC-päästöjä niiden käyttöä, ylläpitoa ja elinkaarta vastaavassa
tilanteessa. Testaus poikkeaa siten lähtökohtaisesti materiaalien päästöluokitukseen tähtäävästä
testauksesta. Menetelmällä saadut tulokset eivät ole suoraan verrattavissa muilla bulk-emissiomenetelmillä
ja/tai erilaisissa testausolosuhteissa saatuihin tuloksiin (Backlund P et al. 2010). Yksittäisten materiaalien,
kuten lattiamattopinnoitteiden bulk-emissiopitoisuuksiin vaikuttavat materiaalityypin ja valmistelaadun ohella
mm. materiaalin ikä, käytetyt kiinnitysaineet sekä pinnoitteeseen asennus- tai ylläpitovaiheessa kohdistuneet
rasitteet. Bulk-emissiotestausta voidaan hyödyntää kartoitettaessa yksittäisiä sisäilman VOC-lähteitä tai
materiaaleja tutkittavan tilan sisäilman riskitekijöinä. Tulokset täydentävät huoneilman hetkittäisten VOCmittausten ja pintaemissio (FLEC) -testausten avulla saatavaa tietoa. Esimerkiksi lattiapinnoitteiden
alapuolelta huoneilmaan kulkeutuvia päästöjä säätelevät useat tekijät, kuten pinnoitteen ja reuna-alueiden
läpäisevyys/tiiveys sekä tilassa vallitsevat olosuhteet (ilmanvaihdon tehokkuus, suhteellinen kosteus,
lämpötila).
2.

TULOSTEN TULKINTA

Tulkinta pohjautuu Työterveyslaitoksen vastaavalla menetelmällä keräämään vertailuaineistoon materiaalien
emissiotestauksista, jotka on tehty lämpötilassa 25 ±2ºC ilman kosteutusta. Aineiston pohjalta muodostetut
viitearvot edustavat materiaalikohtaisesti mitattujen emissiotasojen jakaumia, joissa 70-90 % tapauksista jää
viitearvosta riippuen alle sen ilmaiseman tason (ks. taulukko 1). Yksittäinen näytetulos antaa tiedon vain
kyseisen näytteenottokohdan suhteellisista päästöistä testausolosuhteissa. Tulokseen vaikuttaa testattavan
materiaalin epätasaisuus, kuten liiman ja tasoitteen osuus lattiamattopalassa. Materiaalitestauksen tuloksista
ei voida vetää suoraa johtopäätöstä tilojen sisäilmaongelmaan tai käyttäjien oireisiin.
Taulukko 1. Bulk-emissioiden testausmenetelmän viitearvot eri materiaaleille (Työterveyslaitos 2015).
Materiaalikohtaiset viitearvot:
PVC (pehmitin DINCH, Linoleum
PVC
Tarkasteltava
DINP tai DIDP)
osatulos
(pehmitin DEHP)
*)
3 1)
TVOC
200 µg/m g
500 µg/m3g #), 2)
650 µg/m3g 4)
2-etyyli-1-heksanoli **)
70 µg/m3g 1)
50 µg/m3g 1)
C9-alkoholit *)
320 µg/m3g #), 4)
Propaanihappo **)
100 µg/m3g 2)
*)

Tolueenin vasteella ilmoitettuna. **) Omalla vasteella ilmoitettuna.
seurantanäytteiden mukaan emissiotasot nousevat ajan myötä.

#)

Tasoitteet, betoni
50 µg/m3g 2)
40 µg/m3g 3)
-

Viitearvo on suuntaa antava, koska TTL:n

Viitearvot edustavat TTL:n asiakasnäytteiden 1) 70 %, 2) 80 %, 3) 85 % tai 4) 90 % persentiilejä.
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KIRJALLISUUS

Backlund P et al. (2010) Bulk-emissiotestausmenetelmien vertailua. Sisäilmastoseminaari 10. Sisäilmayhdistys ry, Aalto-yliopisto, TKK,
LVI-tekniikka. SIY Raportti 28. s. 213-218.
ISO 16000-6:2011 Determination of volatile organic compounds in indoor air and test chamber air by active sampling on Tenax TA®
sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID.
Työterveyslaitos (2017) KOOSTE TOIMISTOYMPÄRISTÖJEN EPÄPUHTAUS- JA OLOSUHDETASOISTA (rakennuksissa, joissa on
koneellinen ilmanvaihto), JOIDEN YLITTYMINEN VOI VIITATA SISÄILMASTO-ONGELMIIN*. Päivitetty 27.2.2017. Haettu 13.10.2017:
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/09/sisaympariston-viitearvoja.pdf
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Tilaaja:
Yhteyshenkilö:
Kohde:
Työmääräin:
Näytteenottaja:
Näytteenottopäivä:
Näytteet vastaanotettu:
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Inspector Sec Oy
Päivi Nieminen
Savenvalajan päiväkoti, Savenvalajankatu, Kerava
WO-00705678
Päivi Nieminen
19.6.2018
2.7.2018

Analyysit
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 mittausepävarmuuslaskelmat tutkituille
näytteille toimitetaan erikseen niin pyydettäessä. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
Tulokset pätevät vain testatuille näytteille.
Näytealustat:
Homeet
Homeet
Homeet
Bakteerit

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

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

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

M1

Mineraalivilla

US, sisäpuoli

132

Ei viitettä vauriosta

M2

Mineraalivilla

US, ulkopuoli

132

Ei viitettä vauriosta

M3

Mineraalivilla

Lattia

126

Vahva viite vauriosta

M4

Mineraalivilla

US, ulkopuoli

133

Heikko viite vauriosta

M5

Mineraalivilla

US, ulkopuoli

139

Ei viitettä vauriosta

Näytteiden pitkä säilytysaika (> 7 vrk) voi heikentää tulosten luotettavuutta.
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Tulokset
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

M1

Yhteensä
Chaetomium*

M2

Yhteensä
Chrysonilia°

M3

Yhteensä
Penicillium

M4

Yhteensä
A. fumigatus*
Cladosporium
Penicillium

M5

Yhteensä
Chrysonilia°

Sieni-itiöt pmy
M2-agar
+
1 +

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

Yhteensä

-

Yhteensä

-

Yhteensä

+

+
+

Yhteensä
Chrysonilia°

+
+

Yhteensä
Chrysonilia°

+
+

Yhteensä

+

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
A. restricti*
A. versicolor*
Penicillium

+++
48 ++
2 +
+

Yhteensä

+

+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

+
+
+

Yhteensä

-

Yhteensä

+

+
2 +
+
+

Yhteensä
A. fumigatus*
A. versicolor*

+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

1
1

2

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

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

Kiwalab

Minna Lilja
Asiantuntija, FM
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LIITE: Materiaalinäytteiden tulosten arviointi
1.

TULOSTEN TULKINTA
Rakennusmateriaalin mikrobianalyysin tulos viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen, jos
näytteen sieni-itiöiden pitoisuus 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 (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV).
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., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014). Rakennusmateriaalinäytteen mikrobimääritys
suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss. 359-362.
Reiman M. & Kujanpää L. (2005). Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa.
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