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1 TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen kohteena oli päiväkoti Aarteen esikoulun tilat 128 ja 129 sekä päiväkodin ja koulun
välinen yhdyskäytävätila 225L. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää henkilökunnan kokeman oireilun syyt ja antaa korjausehdotukset.
Tutkimuksen aikana selvitettiin ilmanvaihdon puhtaus ja toiminnallisuus sekä laskettiin tilojen ilmamäärät. Rakenneavauksia tehtiin alapohjaan ja ulkoseiniin sekä myöhemmin myös yläpohjaan ja
väliseinään. Ala- ja yläpohja sekä vesikate tarkasteltiin myös aistinvaraisesti ja rakenneliittymien
vuotopaikat paikannettiin merkkiainekokein. Sisäilmasta seurattiin lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta sekä sisäilman ja ulkoilman välistä painesuhdetta kahden viikon ajan. Lisäksi otettiin
kuitu- ja pölynkoostumusnäytteitä.
Tutkimusten perusteella arvioimme, että sisäilmaan vaikuttavat syyt johtuvat alapohjan ja yhdyskäytävän ulkoseinän alaosien mikrobivaurioista sekä kyseisten rakenneliittymien epätiiveyskohdista ja alapohjan ylipaineisuudesta sisätiloihin nähden.
Alapohjan mineraalivillassa oli viite mikrobivauriosta. Alapohjatila oli pääosin siisti. Rakennuksen
sokkeli oli alaosistaan märkä, mutta kosteus ei ylettynyt puuosiin asti. Painesuhde alapohjan ja sisätilojen välillä oli väärä: ilmavirta kulkee epätiiveyskohdista sisätiloihin. Merkkiainekokeella havaittiin vuotokohtia kulkuluukun kohdalla sekä alapohjan ja ulkoseinän liittymäkohdassa. Korjaustoimenpiteinä tulee tiivistää epätiiveyskohdat asianmukaisesti sekä lisätä alapohjan tuuletusta. Tiivistyskorjauksien ja painesuhteiden jälkeen alapohjasta ja ryömintätilasta ei pitäisi päästä enää epäpuhtauksia sisätiloihin, minkä vuoksi mikrobivaurioiden poistaminen kokonaan ei ole välttämätöntä.
Päiväkodin ulkoseinissä ei todettu mikrobivaurioitumista. Merkkiainekokeessa todettiin ilmavuotoja
alapohjan ja ulkoseinän liittymäkohdista.
Yhdyskäytävän ikkunaelementin alapuolisessa sokkelirakenteessa havaittiin vahva viite mikrobivauriosta ja seinärakenne oli aistinvaraisestikin vaurioitunut. Merkkiainekokeessa havaittiin ilmavuotoja
koko alapohjan ja ikkunaelementin liitoskohdassa. Korjaustoimenpiteinä tulee epätiiveyskohdat tiivistää ja alaseinän vaurioitunut mineraalivilla vaihtaa uuteen, enemmän kosteutta kestävään materiaaliin. Lisäksi tulee lisätä yhdyskäytävän vesikatolle sadevesien poisto niin, ettei sadevedet kastele
ulkoseiniä.
Vesikatolla havaittiin muutamia pellityksien epätiiveyskohtia, jotka tulee korjata. Suurin osa epätiiveyksistä sijoittuu kuitenkin räystäsosalle eikä niillä ole suurta vaurioriskiä. Yläpohjassa ei havaittu
vauriokohtia aistinvaraisesti. Yhdyskäytävän yläpohjassa ei ole juurikaan kosteusvaurioituvaa materiaalia.
Ilmanvaihtokone oli siisti ja kuitulähteitä ei havaittu. Ilmamäärät eivät olleet rakennusmääräyskokoelman D2 (1987) mukaiset suhteessa tilojen henkilömääriin. Hiilidioksidipitoisuudet esikoulun tiloissa
nousevat tyydyttävän tason puolelle useampana päivänä, erityisesti lepotilassa 128, mutta pysyvät
alle 1200 ppm (tyydyttävän tason yläraja). Tuloilmaa tulee lisätä mahdollisuuksien mukaan esikoulun
tiloissa, mutta kuitenkin niin että painesuhde ulkoilmaan pysyy lievästi alipaineisena koko ajan.
Yhdyskäytävällä ei ole ollut juurikaan pidempiaikaista käyttöä seurantajakson aikana. Yhdyskäytävän ilmanvaihto on heikkoa: tilassa on vain poistoilmanvaihto ja sekin on päällä vain satunnaisesti
(tilaa käytettäessä). Tilan tuloilma tulee viereisistä rakennuksista ovien kautta sekä mahdollisesti
seinäelementtien epätiiveyskohdista tuulen vaikutuksesta. Tilaa ei ole suunniteltu pidempiaikaiseen
käyttöön. Jos tilaa halutaan käyttää enemmän, tulee se kytkeä muuhun ilmanvaihtoon (tulo-poisto)
ja sen lämmitystä tulee lisätä.
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2 KOHDETIEDOT
2.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Päiväkoti Aarre
Ketjutie 2
04220 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell, sisäilma-asiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Elli Laine, sisäilma- ja puhdastila-asiantuntija (DI, RTA)
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija

2.2

Työn kuvaus ja taustat

Päiväkoti on suunniteltu 1998. Rakennuksen rakenneosat ovat puurakenteisia. Alapohja on ns. tuulettuva alapohja. Ulkoseinät ovat pääasiassa julkisivutiilisiä. Vesikate on konesaumattua peltiä.
Huoneissa 128 ja 129 työskentelevillä henkilöillä on ollut mahdollisia sisäilmasta johtuvia oireita.
Lisäksi tutkittavana on koulun ja päiväkodin välinen yhdyskäytävä 225L.

2.3

Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin talon pohjakuvat, julkisivukuvat, leikkauskuvia ja rakennetyypit.

2.4

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sisäilmaoireilun syyt ja tarvittavat korjaustoimenpiteet.

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 tutkittavien tilojen alapohjasta.
Puun kosteutta mitattiin Gannin Hydromette HB30:n puupiikillä, joka antaa kosteusprosentin painoprosentteina. Rakenteellinen kosteus ei saisi ylittää 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 (liite 1). Suoraviljelymenetelmässä mikrobien määrät ilmoitetaan suhteellisella asteikolla: ei kasvua - / vähäinen kasvusto + / kohtalainen
kasvusto ++ / runsas kasvusto +++ / erittäin runsas kasvusto ++++ (Asumisterveysasetus 2015).
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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.
VOC-bulk-näyte analysoitiin myös Kiwalab-laboratoriossa. Näytteestä analysoitiin haihtuvien orgaanisten hiiliyhdisteiden pitoisuudet (VOC, C6-C16-yhdisteet). Tarkempi analysointitapa on kuvattu liitteessä 2.

3.3

Merkkiainekokeet

Ulkoseinien ja alapohjan rakenteissa olevia ilmavuotokohtia tarkasteltiin merkkiainekokeella. Tutkimus toteutettiin lepotilan ollessa alipaineinen -11 Pa ja yhdyskäytävän ollessa -2…-4 Pa. Alipaine
saatiin aikaan asettamalla ilmanvaihdon poisto ½ teholle. Rakenteen eristekerrokseen syötettiin
vety-typpikaasua (5 % H2/ 95 % N2) neljästä eri kohtaa ja sen läpitulemista seurattiin sisäpuolelta
Kimon vetykaasun tunnistuslaitteella DF 110.

3.4

Ilmanvaihdon tutkimukset

Ilmanvaihtokoneen puhtaus tarkasteltiin aistinvaraisesti. Ilmanvaihtokanavien puhtaus tarkasteltiin
pistokoemaisesti venttiilien kohdalta. Lisäksi tarkastettiin ilmanvaihtokoneen käyntiajat suhteessa tilojen käyttöaikoihin. Tutkittavien tilojen ilmamäärät mitattiin Airflow PVM610-mittarilla.
Tuloilman määrän tulee olla käytön aikana vähintään 6 ltr/s/hlö ± 20 % (Asumisterveysasetus 2015).
Ilmanvaihdon tulee täyttää rakennusajankohtana voimassa olleet Suomen rakentamismääräyskokoelman D2-osan määräykset: vuoden 1987 D2-osassa määritetään leikki-, lepo- ja ryhmätilojen
ilmamääräksi 5 ltr/s/hlö tai 2 ltr/s/m2.

3.5

Olosuhdeseurannat ja sisäilman epäpuhtaudet (lämpötila, kosteus, hiilidioksidi,
painesuhteet, kuidut ja pölynkoostumus)

Tilojen olosuhteita ja painesuhteita ulkoilman välillä seurattiin 2 viikon ajan 1 minuutin mittaussyklillä.
Lisäksi mitattiin hetkellisesti sisätilojen ja alapohjan välinen paine-ero.
Sisäilman lämpötila tulee olla lämmityskaudella asunnoissa +18…+26 °C, päiväkodeissa, kouluissa
ja vastaavissa paikoissa +20…+26 °C (Asumisterveysasetus 2015). Lämmityskauden ulkopuolella
lämpötila voi nousta +32 °C:seen asunnoissa ja +30 °C:seen kouluissa ja vastaavissa tiloissa. 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. 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.
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Sisätilojen tulee olla aina ylipaineisia alapohjatilaan nähden, jolloin ilmavirran suunta on sisätiloista
alapohjaan päin.
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 tasopinnalta. Pölynkoostumusnäytteet kertovat ilmanvaihdon puhtaudesta ja suodatuksen riittävyydestä sekä mahdollisesta kuitulähteestä.

CO2 3
RA4 (US), M3

RA6 (YP)

RA3 (US), M4
RA2 (US), M2
RA5 (VS), M5
RA1 (AP), M1
Paine 2
CO2 2, kuidut 2,
pölynkoostumus

CO2 1,
kuidut 1

Paine 1

Kuva 1. Tehdyt tutkimukset pohjakuvassa. Lyhenteiden selitykset ovat: RA=rakenneavaus, AP=alapohja, US=ulkoseinä,
VS=väliseinä, YP=yläpohja, M=mikrobinäyte, Paine=paine-eroseuranta, CO2=hiilidioksidi/lämpötila/kosteusseuranta, kuidut=mineraalivillakuitunäyte
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4 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
4.1

Alapohja ja maanvastaiset ulkoseinät

4.1.1 Rakenne
Alapohjan rakenne oli sisältäpäin lukien seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, muovimatto
lastulevy 22 mm
lämmöneriste ja puurunko 220 mm
tuulensuojalevy (Tuulileijona) 12 mm
ruodelaudat
tuulettuva tila

4.1.2 Havainnot ja mittaustulokset
Maanpinta vietti rakennuksesta poispäin. Rakennuksen vierustalla oli asfalttia tai sorastus. Kasvit
olivat sopivan suojaetäisyyden päässä rakenteista. Aistinvaraisten havaintojen kuvat on esitetty
alempana mittaustulosten jälkeen.
Sisätilojen pintakosteuskartoituksessa ei havaittu kostuneita alueita.
Aistinvaraisesti tarkasteltuna alapohjatila oli siisti, rakennusjätettä oli vain niukasti. Alapohjasta tuli
kuitenkin maan hajua sisätiloihin. Sokkeli koostui harkoista ja ulkopuolisesta tasoitteesta. Sokkelin
alaosa oli lepotilan kohdalta märkä ensimmäisten harkkojen osalta, harkon pinnassa oli kalkkihärmää tai valkoista kasvustoa.
Alapohjaan tehtiin yksi rakenneavaus ulkoseinän liittymäkohtaan tilaan 128. Avaus toteutettiin alapohjatilan kautta. Runkopuiden kosteus oli 11 p-%, alaohjauspuun kosteus 13 p-% ja lastulevyn 5
p-%. Avauksesta otettiin yksi materiaalinäyte eristekerroksesta, joissa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteen analyysivastaus on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 1.
Alapohjarakenteen tiiveyttä tutkittiin merkkiainekokein. Alapohjan ja ulkoseinän liitoskohdassa esiintyi pientä vuotoa. Lisäksi alapohjaan menevä kulkuaukko oli epätiivis. Alapohjan ja sisätilojen välistä
paine-eroa mitattiin hetkellisesti. Paine-ero oli -3 Pa sisätilojen ollessa alipaineiset.
Taulukko 1. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko.
Tila

Materiaali

Tulkinta

Lepotila 128

Mineraalivilla

viite vauriosta (A.ochraceus 1 kpl, A. versicolor 2 kpl,
A. restricti 4 kpl)
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Kuva 2. Sokkelin vierustalla on sorastus. Vesikatolla on leveät räystäät, jotka suojaavat ulkoseinää kosteudelta.

Kuva 4. Sokkelin pinnoite on lohjennut rikki.

Kuva 3. Rakennuksen koulun pihan puolella on asfaltoitu
piha. Sokkelissa on alapohjan tuuletusritilät sekä useampia
lohkeamia raudoituksien kohdalla (nuolet). Asfaltista puuttuu nosto sokkelin vierestä.

Kuva 5. Roiskevedet kastelevat jonkun verran sokkelin alaosaa. Sokkelin alaosa on rapautunut rikki.

Kuva 6. Sokkelin alaosa ja sokkelin vierustalla oleva alapohjamurske on kastunut. Sokkelin alaosassa on valkoista
kalkkihärmää tai kasvustoa.

Kuva 7. Ulkoseinän ja sokkelin rajapinta. Alaohjaspuun alla
on bitumihuopa.
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Kuva 9. Ilmavuotoa käyntiluukun kohdalla.

4.1.3 Johtopäätökset
Maanpinnan kaadot ovat pääosin sopivat. Asfalttiin tulee tehdä pieni nosto seinän vierustalle, jotta
vesi ei pääsisi valumaan sokkelin viereiseen maa-ainekseen. Sokkelissa esiintyy jonkun verran halkeamia ja lohkemia, joista vesi pääsee helpommin sokkelirakenteeseen syvemmälle sekä voi vaurioittaa sokkelin raudoituksia. Lohkeamat tulee paikata vaurioiden laajentumisen estämiseksi.
Alapohjatila on pääosin puhdas, yksittäisiä laudanpätkiä on muutama. Alapohjassa on murskekerros, joka on aistinvaraisesti tarkasteltu kuiva keskialueilta. Murske on kuitenkin kosteaa sokkelin
vierustalta. Sokkelin alaosat ovat myös märät, mutta kosteus ei ole noussut puurakenteisiin asti.
Alapohjan mineraalivilla on mikrobivaurioitunut, sillä se sisältää useampaa eri kosteusvauriomikrobia. Mikrobivaurioitunut mineraalivilla voidaan poistaa, mutta se ei ole välttämätöntä, jos ilmavuodot
sisätiloihin tiivistetään.
Alapohjan paine-ero on väärinpäin eli alapohjasta pääsee huonolaatuista ilmaa sisätiloihin. Lisäksi
ilmavuototutkimuksessa havaittiin ilmavuotokohtia alapohjan ja ulkoseinän väliltä sekä alapohjan
käyntiluukusta. Alapohjan käyntiluukut tulee tiivistää asianmukaisesti sekä alapohjan tuuletusta tulee
lisätä. Alapohjan tulee olla koko ajan alipaineinen sisätiloihin nähden, jolloin ilmavirrat ovat alapohjaan päin. Alapohjan parempi ilmanvaihto myös kuivattaa alapohjatilaa.

4.1.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪

sokkelin lohkeamien ja raudoituksien paikkakorjaukset
alapohjatilan tuuletuksen lisääminen (koneellinen) niin, että sisätilat pysyvät jatkuvasti ylipaineisina alapohjaan nähden
alapohjan käyntiluukun/luukkujen tiivistäminen koko rakennuksessa
alapohjan ja ulkoseinän liittymärakenteen tiivistäminen erillisen suunnitelman mukaan
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Ulkoseinät ja ikkunat

4.2.1 Rakenne
Ulkoseinän rakenteet olivat seuraavanlaisia.
Tiiliseinä:

Ikkunaelementin alapuolinen seinä (yhdyskäytävä):

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

maalattu sasmox-levy 10 mm
höyrynsulku, rakennusmuovi
lämmöneriste + puurunko 175 mm

julkisivulevy
eristelevy / mineraalivilla + puurunko 100 mm
betoni / teräs

tuulensuojalevy
tuuletusrako
julkisivutiili

4.2.2 Havainnot ja mittaustulokset
Ulkoseinän kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kaksi rakenneavausta ulkoseinien alaosiin. Avaukset tehtiin sisäkautta tilaan 128. Toinen rakenneavaus tehtiin yhdyskäytävän liitoskohdan kohdalle. Ulkoseinän alaohjauspuun yläpinnan kosteus oli 7 p-%. Ulkoseinän rakenneavauksista otettiin eristekerroksesta materiaalinäytteitä, joissa ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa sekä
tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteissä 1. Sisäverhouslevystä otettiin myös yksi
VOC-materiaalinäyte, josta tutkittiin haihtuvat orgaaniset yhdisteet. VOC-näytteen analysointitulos
on esitetty liitteessä 2. VOC-näytteen suurin yksittäinen yhdiste oli etikkahappo (9 µg/m3g).
Ikkunakarmin ja ulkoseinän väli oli tiivistetty polyuretaanilla. Tiiliseinän yhdessä elementtisaumassa
tilan 128 kulmauksessa havaittiin epätiiveyttä.
Yhdyskäytävän ikkunaelementin alapuolelle tehtiin kolmas ulkoseinän rakenneavaus. Jo vaurioituneen julkisivulevyn takana oli eristelevyä ja puurunko. Aivan ikkunaelementin alapuolella oli ohut
villakaistale, josta otettiin materiaalinäyte. Mineraalivillassa oli vahva viite mikrobivauriosta.
Yhdyskäytävän ja lepotilan 128 väliseen entiseen ulkoseinään tehtiin myös avaus, josta otettiin materiaalinäyte. Avaus tehtiin seinän alaosaan 15 cm lattiasta. Näyte ei sisältänyt kosteusvauriomikrobeja. Näytteen tarkempi analyysivastaus on esitetty alla olevassa taulukossa sekä liitteessä 6.
Ulkoseinän ilmavuotokohtia tutkittiin merkkiainekokeella yhdyskäytävän levyseinästä sekä julkisivutiilen kohdalta. Ikkunaelementin ja alapohjan rakenneliittymässä havaittiin vuotoja koko ikkunaelementin jaksolta yhdyskäytävällä. Tiiliseinän ilmavuotoja havaittiin myös ulkoseinän ja alapohjan rakenneliittymässä.
Taulukko 2. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko.
RA
1
2
3
5

Tila

Materiaali

Tulkinta

Lepotila 128, ikkunasivu
Lepotila 128, kulma
Yhdyskäytävä, ikkunaelementin alaosa
Lepotila 128, käytävän
pääty, vanha ulkoseinä

Mineraalivillaeriste
Mineraalivillaeriste

ei viitettä vauriosta
ei viitettä vauriosta

Mineraalivillaeriste

vahva viite (A.ustus 1 kpl ja A. restricti 27 kpl)

Mineraalivillaeriste

ei viitettä vauriosta
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RA2

RA3

RA4

Kuva 10. Kahden rakennuksen yhdyskäytävän katolta
puutuvat rännit, minkä vuoksi kattovedet kastelevat ulkoseinää.

Kuva 11. Yhdyskäytävän toinen puoli. Ikkunaelementin alapuolella on levyrakenne, joka on selvästi kastunut ja vaurioitunut vasemmalta puolelta. Ulkoseinän rakenneavauskohdat on merkitty kuvaan.

Kuva 12. Vaurioitunutta levyseinää. Levyn ruuvit ovat
ruostuneet. Kolmas rakenneavaus tehtiin ikkunaelementin alapuolelle jo vaurioituneeseen kohtaan.

Kuva 13. Levyn takana oli eristelevy. Ikkunaelementin alapuolella oli myös kaistale mineraalivillaa ja elementin alaohjauspuu. Takana on ruostunut teräspalkki.
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Kuva 14. Ikkunakarmit on tiivistetty polyuretaanilla.

28.11.2018

Kuva 15. Yhdyskäytävän luona olevan tiiliseinän saumaus
on epätiivis.

4.2.3 Johtopäätökset
Ulkoseinän rakenne on suunnitelmien mukainen eikä materiaalinäytteissä esiintynyt viitteitä kosteusvauriosta – mikrobi- ja VOC-näytteet olivat normaalit. Rakenteessa on julkisivutiilen takana tuuletusrako ja tuulensuojalevy, jotka estävät kosteuden siirtymisen lämmöneristekerrokseen. Sisäverhouslevyn takana on rakennusmuovi höyrynsulkukerroksena, mikä ei ole niin kestävä kuin höyrynsulkumuovi. Ikkunakarmien ja ulkoseinän tiivistys on toteutettu polyuretaanilla, josta ei otettu näytteitä,
koska se ei ole niin vaurioherkkä materiaali. Ulkoseinän ja alapohjan liittymäkohdassa havaittiin ilmavuotoja. Lepotilan 128 ja yhdyskäytävän kulmauksessa havaittiin elementtisauma, joka on epätiivis.
Yhdyskäytävän ulkoseinärakenne poikkeaa tiiliseinästä. Yhdyskäytävän päädyssä on ikkunaelementti, jonka alapuolella on puurunko ja eristekerros. Yhdyskäytävän vesikaton vedenohjaus on
puutteellinen, jolloin vedet valuvat katolta hallitsemattomasti ulkoseiniä pitkin alas. Yhdyskäytävän
ulkoseinän alaosa onkin kastunut selvästi ikkunaelementin alapuolelta. Ulkoseinän alaosa sisältää
myös helposti kosteusvaurioituvaa materiaalia, jossa todettiin vahva viite mikrobivauriosta. Myös julkisivulevy on ko. kohdasta kostunut ja rikkoutunut. Yhdyskäytävän alaosaan tehtiin merkkiainekoe,
jossa havaittiin ilmavuotokohtia koko elementtiseinän osalta.
Yhdyskäytävän ja lepotilan 128 välillä on myös pitkä pätkä aiempaa ulkoseinää, nykyistä väliseinää.
Tähän väliseinään tehtiin yksi rakenneavaus. Avauksesta otettiin materiaalinäyte mineraalivillasta,
jossa ei ollut viitteitä kosteusvauriosta.

4.2.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪

tutkittujen tilojen ulkoseinien ja alapohjan tiivistäminen ilmatiiviisti erillisen suunnitelman mukaan. Tiivistystyön laatu tulee varmistaa merkkiainekokein
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▪

ikkunaelementin alapuolisen ulkoseinärakenteen uusiminen (eristevilla ja levytys). Julkisivulevyn tulee olla kosteutta kestävää materiaalia. Myös eristevillan vaihtamista kosteuttava
kestävämpään eristemateriaaliin tulee harkita

▪
▪
4.3

28.11.2018

yhdyskäytävän katon vedenohjauksen parantaminen niin, ettei ulkoseinät pääse kastumaan
julkisivusaumauksen korjaaminen tilan 128 ja yhdyskäytävän kulmassa

Yläpohja

4.3.1 Rakenne
Yläpohjan rakenteet olivat ulkoapäin lukien seuraava:
Päiväkoti:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Yhdyskäytävä:

katemateriaali, konesaumattu pelti
aluskate
lauta 22 mm
vesikattorakenteet ja yläpohjatila
lämmöneriste, puhallusvilla noin 300 mm

▪
▪
▪
▪
▪

katemateriaali, konesaumattu pelti
aluskate
vesikattorakenteet ja tyhjä tila 75 mm
alumiinipintainen uretaanilevy 120 mm
maalattu kipsilevy 15 mm

höyrynsulkumuovi
laudoitus
sasmox-levy 10 mm

4.3.2 Havainnot ja mittaustulokset
Yläpohjan kunto kartoitettiin aistinvaraisesti yläpohjatilasta ja vesikatolta. Peltikatteessa havaittiin
halkeamia pellin saumauksissa. Halkeamat olivat pääosin vesikatteen alaosissa ja ainakin osittain
räystäiden kohdilla. Yläpohjan tuuletus oli toimiva eikä yläpohjassa havaittu merkkejä vesivuotokohdista.
Yhdyskäytävän yläpohjarakenne poikkeaa muusta rakennuksesta. Yläpohjan lämmöneristeenä on
alumiinipinnoitteinen uretaanilevy, joka ei vaurioidu herkästi. Lisäksi alumiinipinta muodostaa tiiviin
sisäpinnan. Avauskohdassa ei havaittu kosteusvaurioita eikä siitä otettu materiaalinäytteitä.
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Kuva 16. Yleiskuva vesikatteesta.

Kuva 17. Päädyn reunaosalla ylösmenotikkaiden luona reunapellitys on jäänyt kanttaamatta, ja päällimmäinen pelti on
noussut ylös.

Kuva 18. Saumaus auki yhdyskäytävän lähellä katteen
keskivaiheilla.

Kuva 19. Saumauksissa epätiiveyksiä reuna-alueilla.

Kuva 20. Tuuletusputken päästä puuttuu hattu.

Kuva 21. Läpiviennin pellityksessä on epätiiveyskohta.
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Kuva 22. Yleiskuva vesikaton alaosasta.

Kuva 23. Saumaus auennut vesikatteen alaosissa.

Kuva 24. Pellityksen liitoskohdassa epätiiveyskohtia terassin katoksen kohdalla.

Kuva 25. Yleiskuva yläpohjatilasta. Vesikattokannattajat ja
muu laudoitus näytti kuivalta ja hyväkuntoiselta.

Kuva 26. Yläpohjan tuuletus toimii hyvin. Vesikatteen alapuolella on aluskate.

Kuva 27. Lämmöneristys on kokonaisuudessaan puhallusvillaa.
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Kuva 28. Yhdyskäytävän yläpohja sisältäpäin. Harjan
kohdalla on ollut pientä liikkumista, ja liitoskohta on hieman auennut.
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Kuva 29. Sisäkaton epätiivis läpivienti yhdyskäytävällä.

Kuva 30. Avauskohta yhdyskäytävän yläpohjaan ulkooven lähistöllä. Lämmöneristeenä on alumiinipintainen
polyuretaanilevy.

4.3.3 Johtopäätökset
Vesikatolla havaittiin lukuisia pieniä epätiiveyskohtia katteen saumauskohdissa. Pääosin epätiiveyskohdat ovat räystään / terassin yläpuolella, eivätkä suoraan vaikuta yläpohjan tiiveyteen. Piipun kohdalla on myös epätiiveyttä pellityksessä. Yhdestä viemärin tuuletusputkesta puuttuu suojahattu. Epätiiveyskohtien korjaamista suositellaan huollon yhteydessä sekä tuuletusputken päähän tulee lisätä
suojahattu.
Yläpohjatila tarkasteltiin aistinvaraisesti. Yläpohjan keskellä kulkee kulkusilta, jota myöden yläpohjan
tarkastelut ja korjaukset hoituvat helposti. Yläpohjassa ei havaittu vuotokohtia, ja yläpohjan materiaalit näyttivät hyväkuntoisilta ja kuivilta. Yläpohjan tuuletus toimii hyvin. Yläpohjan lämmöneristys on
toteutettu kokonaan puhallusvillalla, hieman suunnitelmista poiketen.
Yhdyskäytävän yläpohjarakenne poikkeaa muusta rakennuksesta. Yhdyskäytävällä on ollut päiväkodin johtajan kertoman mukaan aiemmin lasikate, joka on joskus vuotanut. Vuodon jälkeen lasikate
on vaihdettu nykyisenkaltaiseksi. Yläpohjan lämmöneristeenä on alumiinipinnoitteinen uretaanilevy,

- 16 -

Tutkimusraportti | Päiväkoti Aarre, Kerava
Työnumero: 500060

28.11.2018

joka ei vaurioidu herkästi. Lisäksi alumiinipinta muodostaa tiiviin sisäpinnan. Avauskohdassa ei havaittu kosteusvaurioita eikä siitä otettu materiaalinäytteitä. Yhdyskäytävän yläpohjassa (sisäpinnassa) havaittiin muutamia epätiiviitä läpivientejä, joihin suositellaan asianmukaista tiivistystä.

4.3.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪

vesikatolla havaittujen epätiiveyskohtien paikkaukset
hatun lisääminen yhteen tuuletusputkeen
yhdyskäytävän läpivientien tiivistykset sisäpuolelta
yhdyskäytävän vesikaton sadevesien ohjauksien lisääminen

5 ILMANVAIHDON TUTKIMUKSET
5.1

Ilmanvaihtokoneen havainnot ja johtopäätökset

Ilmanvaihtokoneen kunto tarkasteltiin aistinvaraisesti. Ilmanvaihtokoneessa ei havaittu mineraalivillalähteitä. Ilmanvaihtokoneen kammiot olivat pääosin puhtaat ja hihnat olivat kunnossa. Suodattimet
oli asennettu tiiviisti eikä niissä havaittu ilmavuotokohtia. Tuloilmasuodattimet oli vaihdettu 1-2 kertaa
vuodessa, viimeksi joulukuussa 2017. Suositeltava vaihtoväli olisi kaksi kertaa vuodessa syksyisin
ja keväisin. Poistoilmasuodattimet oli suunniteltua kokoa pienemmät, jolloin niiden vaihtovälin tulisi
olla tiheämpi.

Kuva 31. Ilmanvaihtokoneen hihnat olivat hyväkuntoiset.

Kuva 32. Poistoilman suodattimet olivat vääränkokoiset.
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Kuva 33. Raitisilmakammio oli puhdas. Äänenvaimennusmateriaali oli reikäpellin takana.

Kuva 34. Äänenvaimennusmateriaali oli suojattu kankaalla. Rei'issä oli paikoin pölyä.

Kuva 35. Tuloilman sisäänotossa oli lumieste ja verkko.
Sisäänotto oli pääosin puhdas.

Kuva 36. Poistoilman kammio oli pölyinen.
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Kuva 37. Manometreistä puuttui merkkiaine.

Kuva 38. Tuloilman pääte-elin ei sisällä avointa mineraalivillaa.

Kuva 39. Poistoilman pääte-elin oli pölyinen.

Kuva 40. Poistoilman pääte-elimen takana oli lyhyt äänenvaimennusputki, jossa oli avointa mineraalivillaa.

Kuva 41. Yhdyskäytävän poistokanava oli likainen.
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Ilmanvaihtokoneen toimenpide-ehdotukset

Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪
5.3

suodattimien vaihtoväli 2 krt vuodessa, oikeankokoiset suodattimet
poistoilman pääte-elinten ja äänenvaimennusosien puhdistukset vuosittain
poistoilmakanavien nuohouksen harkinta, etenkin jos edellisestä nuohouskerrasta on pidempi aika
poistoilmakanavien mineraalivillaisten äänenvaimennusosien vaihto uudenlaisiin tarvittaessa
manometrien merkkiaineen lisääminen

Tilojen ilmamäärät ja johtopäätökset

Yhdyskäytävällä on vain poistoilman pääte-elin, joka on kytkettynä huippuimuriin. Normaalisti huippuimuri on pois päältä, mutta käytön aikana sen voi kytkeä päälle. Tällöin korvausilma tulee viereisten tilojen käytäviltä ovien alta. Hetkellinen paine-ero ulkoilmaan on lähellä nollaa, mikä viittaa siihen,
että ovien alta tulee riittävästi korvausilmaa tilaan.
Tulo- ja poistoilman pääte-elimet sijaitsevat melko lähekkäin huoneissa, mikä voi heikentää ilmankiertoa (kuva 42). Toisesta lepotilan 128 tuloilman pääte-elimestä seurattiin tulevan ilman lämpötilaa
ja kosteuspitoisuutta. Tuloilman lämpötilan oli keskimäärin 20 °C muutamia lyhyitä piikkejä lukuun
ottamatta. Tuloilman kosteus vaihteli 22-55 %, keskimääräisen kosteuden ollessa 37 %. Kosteuspitoisuuteen vaikuttaa suuresti ulkoilman kosteusprosentti. Tarkempi kuvaaja mittaustuloksista on esitetty liitteessä 3.
Tutkittavien tilojen ilmamäärät laskettiin. Tiloissa on esikoululaisia enintään 21 lasta sekä 4 aikuista.
Molemmat esikoulun tilat ovat 34,5 m2 suuria. Huoltomiehen tietojen mukaan ilmanvaihtokone on
teholla 1/1 ma-pe klo 6-18 ja muina aikoina teholla 1/2.
Yhdyskäytävällä on poistoilmaa -42 l/s, mikä on riittävä määrä kahdeksalle henkilölle. Esikoulun tiloissa on tuloilmaa +48 l/s ja poistoilmaa -65 l/s eli tilat ovat hieman alipaineiset. Ilmanvaihto on
säädetty tilojen pinta-aloja vastaavaksi, mutta henkilömäärien mukaiset vaatimukset eivät täyty. Tuloilman määrät ovat vain 38 % vaatimustasosta (125 l/s), jos yhdessä tilassa on samanaikaisesti
kaikki 25 henkilöä. Jos henkilöt jakautuvat tasaisesti kahteen tilaan, tuloilman määrän tulisi olla 65
l/s, josta jäädään 26 %.
Taulukko 3. Ilmamäärät tutkituissa tiloissa mitattiin paine-eromittarilla 3.10.2018. Tuloilman pääte-elimen k-arvo on 8,4.
Poistoilman pääte-eliminä on KSO160 ja URH125 yhdyskäytävällä. Yhdyskäytävän poistoilman teho oli täysteholla mitattaessa, muutoin ilmavirran määrä oli lähes olematon. Viimeisessä sarakkeessa on rakennusajan rakennusmääräysten
mukaiset minimitasot suhteutettuna tilojen henkilömääriin ja pinta-aloihin.

Tila
Yhdyskäytävä 225L

ei ole

Poistot
(a / paine)
+4 / 254 Pa

Lepotila 128

8,2 Pa
8,0 Pa
7,8 Pa

+13 / 39 Pa
+13 / 25 Pa
+8 / 44 Pa

+48 / -66

8,2 Pa

+8 / 42 Pa

+48 / -65

Ryhmätila 129

Tulot (paine)
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Ilmamäärät yht.
(ltr/s)
-41,8 (teholla 1/1)

D2 1987 vaatimus
+25 ltr/s (5 hlöä)
+125 ltr/s (25 hlöä)
+69 ltr/s (34,5 m 2)
+125 ltr/s (25 hlöä)
+69 ltr/s (34,5 m 2)
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Kuva 42. Yleiskuva IV-pääte-elimien sijainnista. Poistoilman pääte-elimet on merkitty nuolilla.

5.4

Ilmamäärien toimenpide-ehdotukset

Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪

tuloilmamäärien lisääminen lepo- ja ryhmätiloissa niin, että henkilömäärien mukaiset vaatimustasot täyttyvät, mutta painesuhteet ulkoilmaan pysyvät sopivina (tilat hieman alipaineiset)

6 OLOSUHDESEURANNAT SEKÄ KUITU- JA PÖLYNÄYTTEET
Tutkittavien tilojen sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuuksia seurattiin
kahden viikon ajan 27.9.-11.10.2018. Lisäksi seurattiin lepo- ja ryhmätilojen painesuhteita ulkoilmaan nähden kahteen eri ilmansuuntaan. Taulukossa 4 on esitelty olosuhdeseurantojen minimi-,
maksimi- ja keskiarvot.
Paine-ero ulkoilman ja sisätilojen välillä on keskimäärin sopiva: -1,3 Pa ulkoilmaan nähden. Paineerokäyrissä on jonkin verran vaihtelua: arkisin noin klo 5.30-13.30 paine-ero on keskimäärin -4 Pa,
minkä jälkeen tulee lyhyt hyppäys ylipaineen puolelle (0…+1 Pa) klo 15.55-17.20.
Yhdyskäytävätilan ja ulkoilman paine-eroa mitattiin vain hetkellisesti merkkiainekokeen yhteydessä.
Paine-ero pysytteli nollan tuntumassa, poistoilmanvaihdon ollessa päällä. Paine-ero saatiin nousemaan -2…-4 Pa alipaineiseen, kun yhdyskäytävän ovet teipattiin kiinni eli korvausilman saantia vähennettiin.
Lämpötila nousee esikoulun tiloissa käytön aikana +23…+24,5 °C:seen, mikä pysyy kuitenkin toimenpiderajan alapuolella. Suhteellinen kosteus pysyy esikoulun tiloissa sopivana: keskiarvo 32-37
RH-%. Yhdyskäytävällä mittauspiste sijaitsi lähellä ikkunaa kulkuväylän luona, mikä on jonkin verran
vaikuttanut mittaustuloksiin (kylmän ikkunaelementin läheisyys). Tilan lämpötila jää selvästi alle suositusarvojen: keskiarvo on noin +15 °C. Koska tilan lämpötila on vähäinen, kosteuspitoisuus kasvaa
ja voi aiheuttaa kosteusvaurioriskiä etenkin kylmien pintojen läheisyydessä eli ikkunaelementtien
luona.
Hiilidioksidipitoisuus nousee lepotilassa päivittäin yli 1000 ppm, mikä on tyydyttävää tasoa (alle 1200
ppm). Lepotilassa on yksi pidempi piikki (2636 ppm), mutta se johtunee uloshengityksessä mittarin
lähettyvillä, koska on vain muutaman minuutin mittaus. Hiilidioksidipitoisuus ryhmätilassa pysyy paremmin hyvällä tasolla: hyvä taso ylittyy kolmena päivänä. Ryhmätilassa ei todennäköisesti oleskelekaan koko ryhmä pitkiä aikoja, toisin kuin lepotilassa, jossa koko ryhmä viettää lepohetken.
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Yhdyskäytävällä hiilidioksidin taso pysyy pääasiassa erinomaisella tasolla (alle 750 ppm). Hiilidioksiditaso nousee erinomaisen tason yläpuolelle kerran: 8.10. klo 15.28-15.55 (max 918 ppm). Todennäköisesti tilaa on käytetty enemmän vain maanantaina 8.10. Yhdyskäytävän hiilidioksiditaso ei tosin
laske alle 400 ppm, mikä johtunee tilan heikosta ilmanvaihdosta. Poistoilmanvaihto on pois päältä,
kun tilassa ei ole käyttöä. Tällöin ilmanvaihtona toimii ainoastaan rakennusten läpi kulkevien ihmisten ilmavirrat sekä painovoimainen tuuletus rakenteiden läpi.
Taulukko 4. Minimi-, maksimi- ja keskiarvot tiloittain olosuhdeseurannoista ja painesuhteista 27.9.-11.10.2018. * mittaus
on vain hetkellinen. Hiilidioksidin ns. hyvän tason yläraja on 950 ppm ja tyydyttävän tason yläraja on 1200 ppm.

Tila
Lepotila 128

Paine-ero (Pa)
min / max / ka
-8,2 / +6,0 / -1,3

Lämpötila (°C)
min / max / ka
19,6 / 24,3 / 22,3

Kosteus (RH-%)
min / max / ka
19,9 / 50,7 / 31,7

Hiilidioksidi (ppm)
min / max
359 / 1179 (2636*)

Ryhmätila 129

-9,8 / +5,7 / -1,3

21,7 / 24,4 / 22,8

24,5 / 51,7 / 37,3

389 / 1074

Yhdyskäytävä
225L

ei mitattu

12,0 / 22,0 / 15,3

31,5 / 68,0 / 51,3

403 / 918

Kuva 43. Lepotilan 128 paine-eroseuranta 27.9.-11.10.2018. Sisätilojen tulisi pysyä koko ajan lievästi alipaineisina ulkoilmaan nähden (sininen viiva). Ylipainepiikit ovat noin 1,5h pitkiä (klo 15.55-17.20).
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Kuva 44. Ryhmätilan 129 paine-eroseuranta 27.9.-11.10.2018. Sisätilojen tulisi pysyä koko ajan lievästi alipaineisina ulkoilmaan nähden (sininen viiva). Ylipainepiikit ovat noin 1,5h pitkiä (klo 15.55-17.20).

Kuva 45. Lepotilan 128 olosuhdeseuranta 27.9.-11.10.2018. Vihreä viiva kuvastaa hiilidioksidipitoisuuden hyvän tason
ylärajaa (950 ppm).
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Kuva 46. Ryhmätilan 129 olosuhdeseuranta 27.9.-11.10.2018. Vihreä viiva kuvastaa hiilidioksidipitoisuuden hyvän tason
ylärajaa (950 ppm).

Kuva 47. Yhdyskäytävän 225 L olosuhdeseuranta 27.9.-11.10.2018. Vihreä viiva kuvastaa hiilidioksidipitoisuuden erinomaisen tason ylärajaa (750 ppm).

Esikoulun tiloista otettiin kahden viikon pölykertymästä kuitunäytteet sekä yksi pölynkoostumusnäyte
tasopinnalta. Kuitunäytteet sisälsivät hieman toimenpiderajoja ylittävät määrät kuituja. Tuloilman kuitupitoisuus oli 8,9 kpl/cm2, joka alittaa yleensä IV-kanavissa esiintyvän kuitupitoisuuden (10-30
kpl/cm2) sekä harvoin siivotuilta pinnoilta annetun raja-arvon (10 kpl/cm2). Pölynkoostumusnäyte sisälsi runsaasti orgaanisia kuituja ja tavanomaista huonepölyä. Pölynkoostumusnäytteessä ei ollut
teollisia mineraalivillakuituja. Kuitunäytteiden tarkemmat analysointitulokset on esitetty liitteessä 4 ja
pölynäytteen tulos liitteessä 5.
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Kuituja voi päästä sisäilmaan ilmanvaihdon kautta, rikkoutuneista akustiikkalevyistä ja rakenteista
ilmavuotokohtien kautta. Ilmanvaihtokoneessa ei havaittu rikkoutuneita äänenvaimennusmateriaaleja. Lepotilan poistoilman pääte-elimissä oli avonaista mineraalivillaa, mutta ilmavirta niistä on pääosin poispäin. Tilojen akustiikkalevyissä havaittiin muutamia rikkinäisiä kohtia. Rakenteiden ilmavuotoja todettiin myös.
Taulukko 5. Mineraalivillakuitujen tulokset tiloittain. Toimenpiderajana sisätiloissa on 0,2 kpl/cm 2. Ilmanvaihtokanavissa
kuitupitoisuus on keskimäärin 10-30 kpl/cm2 ja harvoin siivotuilla tasopinnoilla 10 kpl/cm2.

Tila, paikka
Lepotila 128, kaapin päältä
Ryhmätila 129, korkean kaapin päältä
Ryhmätila 129, IV-tulokanavasta

Kuitumäärä (kpl/cm2)
0,2
0,3
8,9

Kuva 48. Akustiikkalevyissä oli yksittäisiä rikkoutumia.

6.1

Toimenpide-ehdotukset

Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪

tuloilmamäärän lisäämistä esikoulun tiloihin, erityisesti lepotilaan 128, jossa koko ryhmä viettää päivittäin lepohetken (max 22 hlöä)
yläpölyjen pyyhintä ja tehostettu siivoustaso muutaman viikon ajan kuitupitoisuuden vähentämiseksi sen jälkeen, kun rakenneliittymien vuotokohdat on tiivistetty

7 YHTEENVETO
Alapohja ja ulkopuoliset havainnot
Maanpinnan kaadot ovat pääosin sopivat. Asfaltin ja sokkelin väliin jää pientä rakoa, jota pitkin vesi
pääsee valumaan sokkelin viereiseen maa-ainekseen. Sokkelissa esiintyy jonkun verran halkeamia
ja lohkemia, joista vesi pääsee helpommin sokkelirakenteeseen syvemmälle sekä voi vaurioittaa
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sokkelin raudoituksia. Korjaustoimenpiteinä on asfaltin nostot sokkelin vierustoilla sekä sokkelin lohkeamien paikkakorjaukset.
Alapohjatila on puhdas, yksittäisiä laudanpätkiä ja muita roskia havaittiin muutamia. Alapohjassa on
murskekerros, joka vaikutti kuivalta keskiosilta. Murske on kuitenkin kosteaa sokkelin vierustalta.
Sokkelin alaosat ovat myös märät, mutta kosteus ei ole noussut puurakenteisiin asti. Alapohjan mineraalivilla on mikrobivaurioitunut, sillä se sisälsi useampaa eri kosteusvauriomikrobia. Alapohjan
mikrobivaurioitunut materiaali voidaan vaihtaa uuteen, mutta se ei ole välttämätöntä, jos painesuhteet muutetaan ja ilmavuodot tiivistetään, jolloin alapohjasta ei pääse tulemaan ilmavuotoja sisäilmaan
Alapohjan paine-ero on väärinpäin eli alapohjasta pääsee huonolaatuista ilmaa sisätiloihin. Lisäksi
ilmavuototutkimuksessa havaittiin ilmavuotokohtia alapohjan ja ulkoseinän liittymäkohdista sekä alapohjan käyntiluukusta. Korjaustoimenpiteinä alapohjan käyntiluukut sekä alapohjan ja ulkoseinien ja
kantavien seinien liitoskohdat tulee tiivistää erillisen suunnitelman mukaan sekä alapohjan tuuletusta
tulee lisätä. Alapohjan tulee olla koko ajan alipaineinen sisätiloihin nähden, jolloin ilmavirrat kulkeutuvat alapohjaan päin.
Ulkoseinä
Ulkoseinän rakenne on suunnitelmien mukainen eikä materiaalinäytteissä esiintynyt viitteitä kosteusvauriosta. Rakenteessa on julkisivutiilen takana tuuletusrako ja tuulensuojalevy, jotka estävät kosteuden siirtymisen lämmöneristekerrokseen. Sisäverhouslevyn takana on rakennusmuovi höyrynsulkukerroksena, mikä ei ole niin kestävä kuin höyrynsulkumuovi. Ikkunakarmien ja ulkoseinän tiivistys oli toteutettu polyuretaanilla, josta ei otettu näytteitä, koska se ei ole niin vaurioherkkä materiaali. Ulkoseinän ja alapohjan liittymäkohdassa havaittiin ilmavuotoja. Lepotilan 128 ja yhdyskäytävän
kulmauksessa havaittiin elementtisauma, joka oli epätiivis.
Yhdyskäytävän ulkoseinärakenne poikkesi tiiliseinästä. Yhdyskäytävän päädyssä on ikkunaelementti, jonka alapuolella on puurunko ja eristekerros. Yhdyskäytävän vesikaton vedenohjaus on
puutteellinen, jolloin vedet valuvat katolta hallitsemattomasti ulkoseiniä pitkin alas. Yhdyskäytävän
ulkoseinän alaosa onkin kastunut selvästi ikkunaelementin alapuolelta. Ulkoseinän alaosa sisältää
myös herkästi kosteusvaurioituvaa materiaalia, josta todettiin vahva viite mikrobivauriosta. Myös julkisivulevy on ko. kohdasta kostunut ja rikkoutunut. Yhdyskäytävän alempaan ulkoseinärakenteeseen tehtiin merkkiainekoe, jossa havaittiin ilmavuotokohtia koko elementtiseinän osalta. Korjaustoimenpiteenä kosteusvaurioitunut mineraalivilla tulee vaihtaa uuteen, kosteutta paremmin kestävään
lämmöneristemateriaaliin sekä alapohjan ja ikkunaelementin liitoskohta tulee tiivistää erillisen suunnitelman mukaan.
Yhdyskäytävän ja lepotilan 128 välillä on myös pitkä pätkä aiempaa ulkoseinää, nykyistä väliseinää.
Tähän väliseinään tehtiin yksi rakenneavaus. Avauksesta otettiin materiaalinäyte mineraalivillasta,
joka ei sisältänyt kosteusvaurioon viittaavia indikaattorimikrobeja.
Yläpohja ja vesikate
Vesikatolla havaittiin lukuisia pieniä epätiiveyskohtia katteen saumauskohdissa. Pääosin epätiiveyskohdat ovat räystään / terassin yläpuolella, eivätkä suoraan vaikuta yläpohjan tiiveyteen. Piipun kohdalla on myös epätiiveyttä pellityksessä. Yhdestä viemärin tuuletusputkesta puuttuu suojahattu. Korjaustoimenpiteinä suositellaan epätiiveyskohtien korjaamista huollon yhteydessä sekä tuuletusputken päähän tulee lisätä suojahattu.
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Yläpohjatila tarkasteltiin aistinvaraisesti. Yläpohjan keskellä kulkee kulkusilta, jota myöden yläpohjan
tarkastelut ja korjaukset hoituvat helposti. Yläpohjassa ei havaittu vuotokohtia, ja yläpohjan materiaalit näyttivät hyväkuntoisilta ja kuivilta. Yläpohjan tuuletus toimii hyvin. Yläpohjan lämmöneristys on
toteutettu kokonaan puhallusvillalla, hieman suunnitelmista poiketen.
Yhdyskäytävän yläpohjarakenne poikkeaa muusta rakennuksesta. Yhdyskäytävällä on ollut päiväkodin johtajan kertoman mukaan aiemmin lasikate, joka on joskus vuotanut. Vuodon jälkeen lasikate
on vaihdettu nykyisenkaltaiseksi. Yläpohjan lämmöneristeenä on alumiinipinnoitteinen uretaanilevy,
joka ei vaurioidu herkästi. Lisäksi alumiinipinta muodostaa ilmatiiviin sisäpinnan. Avauskohdassa ei
havaittu kosteusvaurioita eikä siitä otettu materiaalinäytteitä. Yläpohjan sisäpinnassa havaittiin muutamia epätiiviitä läpivientejä, jotka tulee tiivistää.
Ilmanvaihto
Ilmanvaihtokoneen kunto tarkasteltiin aistinvaraisesti. Ilmanvaihtokoneessa ei havaittu mineraalivillalähteitä. Ilmanvaihtokoneen kammiot olivat pääosin puhtaat ja hihnat olivat kunnossa. Suodattimet
oli asennettu tiiviisti eikä niissä havaittu ilmavuotokohtia. Tuloilmasuodattimet oli vaihdettu 1-2 kertaa
vuodessa, viimeksi joulukuussa 2017. Suositeltava vaihtoväli olisi kaksi kertaa vuodessa. Poistoilmasuodattimet oli suunniteltua kokoa pienemmät, jolloin niiden vaihtovälin tulisi olla tiheämpi.
Yhdyskäytävällä on vain poistoilman pääte-elin, joka on kytkettynä huippuimuriin. Normaalisti huippuimuri on pois päältä, mutta käytön aikana sen voi kytkeä päälle. Tällöin korvausilma tulee viereisten tilojen käytäviltä ovien alta. Hetkellinen paine-ero ulkoilmaan on lähellä nollaa, mikä viittaa siihen,
että ovien alta tulee riittävästi korvausilmaa tilaan.
Tulo- ja poistoilman pääte-elimet sijaitsevat melko lähekkäin huoneissa, mikä voi heikentää ilmankiertoa (kuva 42). Yhdestä tuloilman pääte-elimestä seurattiin tulevan ilman lämpötilaa ja kosteuspitoisuutta. Tuloilman lämpötilan oli keskimäärin 20 °C muutamia lyhyitä piikkejä lukuun ottamatta.
Tuloilman kosteus vaihteli 22-55 %, keskimääräisen kosteuden ollessa 37 %. Kosteuspitoisuuteen
vaikuttaa suuresti ulkoilman kosteusprosentti.
Tutkittavien tilojen ilmamäärät laskettiin. Tiloissa on päiväkodin johtajan mukaan esikoululaisia enintään 21 lasta sekä 4 aikuista. Molemmat esikoulun tilat ovat 34,5 m2 suuria. Huoltomiehen tietojen
mukaan ilmanvaihtokone on teholla 1/1 ma-pe klo 6-18 ja muina aikoina teholla 1/2.
Yhdyskäytävällä on poistoilmaa 42 l/s, mikä on riittävä kahdeksalle henkilölle. Esikoulun tiloissa on
tuloilmaa 48 l/s ja poistoilmaa 65 l/s eli tilat ovat hieman alipaineiset. Ilmanvaihto on säädetty tilojen
pinta-aloja vastaavaksi, mutta henkilömäärien mukaiset vaatimukset eivät täyty. Tuloilman määrät
ovat vain 38 % vaatimustasosta (125 l/s), jos yhdessä tilassa on samanaikaisesti kaikki 25 henkilöä.
Jos henkilöt jakautuvat tasaisesti kahteen tilaan tuloilman määrän tulisi olla 65 l/s, josta jäädään
26 %. Korjaustoimenpiteenä on tuloilman lisääminen vähintään samansuuruiseksi kuin poistoilman
määrät. Lepotilassa 128 vietetään koko ryhmän lepohetki, jolloin koko ryhmä on kerrallaan yhdessä
tilassa 1-2 tunnin ajan.
Olosuhdeseurannat ja kuidut
Paine-ero ulkoilman ja sisätilojen välillä on keskimäärin sopiva: -1,3 Pa ulkoilmaan nähden. Paineerokäyrissä on jonkin verran vaihtelua: arkisin noin klo 5.30-13.30 paine-ero on keskimäärin -4 Pa,
ja klo 15.55-17.20 sisätilat ovat hieman ylipaineisia (0…+1 Pa). Yhdyskäytävällä ei ole jatkuvaa ilmanvaihtoa; poistoilmanvaihdon ollessa päällä paine-ero on lähellä nollaa. Tämä viittaa siihen, että
korvausilmaa tulee riittävästi viereisistä rakennuksista ovien alta sekä mahdollisesti rakenteiden ilmavuotokohdista.
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Paine-ero alapohjan ja sisätilojen välillä on vääränlainen: alapohja on ylipaineinen. Tällöin alapohjan
huonolaatuista ilmaa pääsee sisätiloihin ilmavuotokohdista. Korjaustoimenpiteenä on alapohjan tuuletuksen lisääminen, mikä samalla kuivattaa tilaa paremmin.
Lämpötila nousee esikoulun tiloissa käytön aikana +23…+24,5 °C:seen, mikä pysyy kuitenkin toimenpiderajan alapuolella. Suhteellinen kosteus pysyy esikoulun tiloissa sopivana: keskiarvo 32…37
RH-%. Yhdyskäytävällä mittauspiste sijaitsi lähellä ikkunaa kulkuväylän luona, mikä on jonkin verran
vaikuttanut mittaustuloksiin (kylmän ikkunaelementin läheisyys). Tilan lämpötila jää selvästi alle suositusarvojen: keskiarvo on noin +15 °C. Koska tilan lämpötila on vähäinen, kosteuspitoisuus kasvaa
ja voi aiheuttaa kosteusvaurioriskiä etenkin kylmien pintojen läheisyydessä eli ikkunaelementtien
luona. Korjaustoimenpiteenä on lämmityksen lisääminen yhdyskäytävällä, jos tilaa on tarkoitus käyttää enemmän.
Hiilidioksidipitoisuus nousee lepotilassa päivittäin yli 1000 ppm, mikä on selvästi yli hyvän tason (950
ppm), mutta jää alle 1200 ppm (tyydyttävän tason yläraja). Hiilidioksidipitoisuus ryhmätilassa pysyy
paremmin hyvällä tasolla: hyvä taso ylittyy kolmena päivänä. Lepotilassa 128 hiilidioksidipitoisuus
nousee korkeammalle johtuen päivittäisestä lepohetkestä, jolloin koko ryhmä on samassa tilassa.
Muina aikoina lapset ovat jakaantuneet useampaan eri tilaan ja ovia on pidetty enemmän auki käytävälle. Korjaustoimenpiteenä on tuloilman lisääminen esikoulun tiloissa vähintään samalle tasolle
kuin poistoilman määrä, tarvittaessa lepotilan tuloilmamäärää voi lisätä enemmän.
Yhdyskäytävällä hiilidioksidin taso pysyy pääasiassa erinomaisella tasolla (alle 750 ppm) johtuen
tilan vähäisestä käyttöasteesta. Hiilidioksiditaso nousee erinomaisen tason yläpuolelle kerran: 8.10.
klo 15.28-15.55 (max 918 ppm). Todennäköisesti tilaa on käytetty enemmän vain maanantaina 8.10.
Yhdyskäytävän hiilidioksiditaso ei tosin laske alle 400 ppm, mikä johtunee tilan heikosta ilmanvaihdosta. Poistoilmanvaihto on pois päältä, kun tilassa ei ole käyttöä. Tällöin ilmanvaihtona toimii ainoastaan rakennusten läpi kulkevien ihmisten ilmavirrat sekä painovoimainen tuuletus rakenteiden läpi.
Korjaustoimenpiteenä on tilan liittäminen tulo-poistoilmanvaihdon piiriin, jos tilaa on tarkoitus käyttää
enemmän.
Mineraalivillakuitunäytteet ylittivät toimenpiderajan esikoulun tiloissa. Pölynkoostumusnäytteessä ei
kuitenkaan esiintynyt kuituja. Ilmanvaihtokanavassa kuituja ei ollut yli 10 kpl/cm2, joka on raja harvoin
siivotuille pinnoille. Ilmanvaihtokoneessa ei myöskään havaittu kuitulähteitä. Todennäköisesti kuidut
ovat peräisin rikkoutuneista akustiikkalevyistä tai rakenteiden ilmavuotokohdista. Korjaustoimenteenä on rakenneliittymien tiivistykset ja sen jälkeen tehtävä yläpölyjen pyyhintä ja tehostettu siivoustaso parin viikon ajan.

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

▪
▪
▪
▪
▪

alapohjan käyntiluukun/luukkujen tiivistäminen koko rakennuksessa
julkisivusaumauksen korjaaminen
sokkelin lohkeamien ja raudoituksien paikkakorjaukset
suojahatun lisääminen yhteen tuuletusputkeen
läpivientien tiivistykset sisäpuolelta
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tuloilmamäärien lisääminen lepo- ja ryhmätiloissa niin, että henkilömäärien mukaiset vaatimustasot täyttyvät, mutta painesuhteet ulkoilmaan pysyvät sopivina (tilat hieman alipaineiset)

Suunnittelua vaativat toimenpiteet:

▪
▪
▪
▪

alapohjatilan tuuletuksen lisääminen (koneellinen) niin, että sisätilat pysyvät jatkuvasti ylipaineisina alapohjaan nähden
alapohjan ja ulkoseinän liittymärakenteen tiivistäminen erillisen suunnitelman mukaan. Tämän jälkeen yläpölyjen pyyhintä ja tehostettu siivoustaso muutaman viikon ajan kuitupitoisuuden vähentämiseksi
ikkunaelementin alapuolisen ulkoseinärakenteen uusiminen (eristevilla ja levytys). Julkisivulevyn tulee olla kosteutta kestävää materiaalia. Myös eristevillan vaihtamista kosteuttava
kestävämpään eristemateriaaliin tulee harkita
yhdyskäytävän katon vedenohjauksen parantaminen niin, ettei ulkoseinät pääse kastumaan

Peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet:

▪
▪

yhdyskäytävätilan liittäminen tulo-poistoilmanvaihtoon
yhdyskäytävätilan lämmityksen lisääminen

Huoltojen yhteydessä tehtävät toimenpiteet:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vesikatolla havaittujen epätiiveyskohtien paikkaukset
läpivientien tiivistykset sisäpuolelta
suodattimien vaihtoväli 2 krt vuodessa, oikeankokoiset suodattimet
poistoilman pääte-elinten ja äänenvaimennusosien puhdistukset vuosittain
poistoilmakanavien mineraalivillaisten äänenvaimennusosien vaihto uudenlaisiin tarvittaessa
poistoilmakanavien nuohous vähintään 10 vuoden välein
manometrien merkkiaineen lisääminen
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Raportin toimitti teille
RKM Group Oy
Puutarhatie 18, 01300 Vantaa
Y-tunnus: 1892257-2
info@rkmgroup.fi

____________________________
Elli Laine
Sisäilma- ja puhdastila-asiantuntija (DI),
rakennusterveysasiantuntija C-21621-26-15
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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1 (3)
Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely
MIK7187
Kiwalab, 2.11.2018

Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elli Laine

Kohde:

Päiväkoti Aarre, Ketjutie 2, 04220 Kerava

Työmääräin:

WO-00721435

Näytteenottaja:

Elli Laine

Näytteenottopäivä:

12.10.2018

Näytteet vastaanotettu:
Analyysit:

12.10.2018

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

Mineraalivilla

Alapohja

Lepotila 128, ulkoseinän luota

Viite vauriosta

2

Mineraalivilla

Ulkoseinä

Lepotila 128

Ei viitettä vauriosta

3

Mineraalivilla

-

-

Vahva viite vauriosta

4

Mineraalivilla

Ulkoseinä

Lepotila 128

Ei viitettä vauriosta

Näytteisiin liittyvät kommentit:
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely
MIK7187
Kiwalab, 2.11.2018

Tulokset:
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

1

Yhteensä
A. ochraceus* 1
A. versicolor* 1
Penicillium

++
+
+
++

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

++
+
++

Yhteensä
A. restricti*
4
A. versicolor* 2
Cladosporium
Penicillium

++
+
+
+
++

Yhteensä

+

2

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
A. candidus
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

3

Yhteensä
Mucor°
Penicillium

+++
+
++

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä
A. restricti*
27
A. ustus*
1
Cladosporium
Penicillium

+++
++
+
+
+++

Yhteensä

+

4

Yhteensä
Beauveria
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Aureobasidium°
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Aureobasidium°
Cladosporium
Penicillium

+
+
+
+

Yhteensä

+

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

Kiwalab

Minna Lilja
Asiantuntija, FM
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely
MIK7187
Kiwalab, 2.11.2018

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., 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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VOC-analyysi materiaalinäytteestä
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Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elli Laine

Kohde:

Päiväkoti Aarre, Ketjutie 2, 04220 Kerava

Työmääräin:

WO-00721435

Näytteenottaja:

Elli Laine

Näytteenottopäivä:

12.10.2018

Näytteet vastaanotettu:

12.10.2018

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 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 NISTmassaspektrikirjaston avulla. 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. Testauskammion
3
ilmanäytteestä analysoidut pitoisuudet (µg/m ) ilmoitetaan testattavan näytteen massaan (g) nähden
vakioituna.
Materiaalinäytteet:
Näyte
1.

Tila

Rakennusosa

Materiaali

Lepotila

Ulkoseinä

Sasmox-levy
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VOC-analyysi materiaalinäytteestä
VOC0715
Kiwalab, 26.10.2018
Tulokset
Näyte
Massa (g)
Kerätty ilmamäärä (l)
Suhteellinen kosteus (%)
Yhdiste ja -ryhmä
HAPOT
Etikkahappo*
TVOC
*)

1.
4,20
2,25
<5
µg/m3 g
9
< 10

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

---------------------------------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
Tarkasteltava
PVC
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.

3.

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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Raportti sensorin arvoista
Raportin pvm: 6.10.2018 17:47:00 - 12.10.2018 14:00:00

●

Sensorityyppi

Nro 8

Ilmankosteus

■

Nro 8

Lämpötila

■

Yksikkö

viimeisin mittaus enemmän kuin 10 mittauksen intervallilla.
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38

°C
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19
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18
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0

28
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●

Ei dataa viimeisimmästä
mittauksesta

Minimi

Maksimi

%

22.30

55.30

36.86 16.10.2018 13:23:00

49.10

●

°C

18.40

21.20

20.11 16.10.2018 13:23:00

22.40

●

Päiväkoti Aarre 6.-12.10.2018

RKM Group

Customer Support

info@rkmgroup.fi

monitor@rkmgroup.fi

Keskiarvo Viimeisin mittaus
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018 0:0

0
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0
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:00
018 12
11.10.2

0
018 0:0

018 12
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0

0
018 0:0

9.10.20

●

Viimeinen mittaus vähemmän kuin 10 mittauksen
intervalleissa
Anturi

10.10.2

18 12:0

0

0:00
9.10.20
18

8.10.20

18 12:0

0

0:00
8.10.20
18

0
18 12:0
7.10.20

6.10.20

7.10.20
18

18 12:0

0

0:00

%

Kohde: Päiväkoti Aarne, Kerava Ilmanvaihtokanavien seuranta

Viimeisin arvo
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Kuituanalyysi
KUI1065
Kiwalab, 15.10.2018

Tilaaja:
Kohde:

RKM Group Oy
Päiväkoti Aarre, Ketjutie 2, 04220 Kerava
Työmääräin WO-00721035
Elli Laine
12.10.2018
12.10.2018

Näytteenottaja:
Näytteenottopäivä:
Näytteet vastaanotettu:

Tutkimusmenetelmä
BM-Dustlifter
geeliteippinäytteistä
analysoidaan
epäorgaaniset
mineraalivillakuidut
valomikroskoopilla käyttämällä 100-kertaista suurennosta. Näytteistä lasketaan yli 20 mikrometrin
pituiset teolliset mineraalivillakuidut koko teipin (14 cm²) pinta-alalta. Tulos ilmoitetaan
mineraalivillakuituja kpl/cm². Näytteiden sisältämän muun pölymateriaalin ja orgaanisten kuitujen
määrää arvioidaan asteikolla niukka, kohtalainen, runsas tai erittäin runsas.
Tulokset
Näyte

Näytteenottopaikka

Mineraalivillakuituja
kpl/cm2

Muun pölymateriaalin määrä

1.

Lepotila 128, hyllyn päältä

0,2

Runsaasti hienoa pölyä,
runsaasti orgaanisia kuituja

2.

Ryhmätila 129, korkean kaapin
päältä

0,3

Kohtalaisesti hienoa pölyä,
kohtalaisesti orgaanisia kuituja

3.

Ryhmätila 129, tuloilmakanavan
suulta

8,9

Runsaasti hienoa pölyä,
kohtalaisesti orgaanisia
kuituja, siitepölyä

Määritysraja 0,1 kpl/cm2, pölykertymäaika 15 vrk näytteissä 1-2 ja ei tiedossa näytteessä 3.

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

Kiwalab

Krista Hietaranta
Geologi, FM
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Kuituanalyysi
KUI1065
Kiwalab, 15.10.2018

LIITE: Kuitututkimusnäytteiden tulosten arviointi
1.

TULOSTEN TULKINTA
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015) mukaan kahden
viikon aikana pinnoille laskeutuneen pölyn teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet 0,2 kpl/cm² tai
enemmän edellyttävät toimenpiteisiin ryhtymistä. Yleisimpiä toimenpiteitä kuitukertymän
pienentämiseksi ovat kuitulähteiden selvittäminen ja poistaminen, ilmanvaihtokanavien
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen.
Tuloilmakanavan pinnalta otetuille näytteille ei ole määritetty viitearvoa, mutta kuituja voi liikkua
sisäilmassa aina kun niitä löytyy tuloilmakanavasta.

2.

KUITUJEN ESIINTYVYYS JA NIIDEN AIHEUTTAMAT OIREET
Teollisia villakuituja esiintyy rakennusten sisäilmassa vähän verrattuna muihin sisäilman hiukkasiin.
Suurin osa sisäilman kuiduista on orgaanisia kuituja, joiden lähteitä ovat esimerkiksi paperituotteet,
vaatteet ja sisustustekstiilit. Tavallisimmat sisäilman epäorgaaniset kuitulähteet ovat huonetilojen
äänenvaimennusmateriaaleina
toimivat
osittain
pinnoittamattomat
akustiikkalevyt
ja
ilmanvaihtokanavien rikkoutuneet tai vanhentuneet äänenvaimentimet. Villaeristeitä voi olla myös
tuloilmakanavien pääte-elimissä ja ilmanvaihtokoneessa.
Epäorgaaniset eli teolliset lasi- ja mineraalivillakuidut aiheuttavat tyypillisesti ylähengitysteiden,
silmien ja ihon ärsytystä sekä äänenkäyttöongelmia. Vähäisetkin kuitumäärät voivat aiheuttaa ja
lisätä oireilua etenkin muiden sisäilman laatuun liittyvien tekijöiden kanssa. Harvoin siivotuilla
pinnoilla kuidut alkavat kerääntyä ja tilojen käyttäjät voivat altistua niille kuitupölyn lähtiessä
liikkeelle ilmavirtauksien tai mekaanisen kosketuksen vuoksi. Usein toistuvalla siivouksella voidaan
hallita työskentelypintojen kuitumaisia epäpuhtauksia, mutta suositeltavaa on ensisijaisesti korjata
tai poistaa kuitulähde.

3.

KIRJALLISUUS
Lappalainen S., Riala R., Tossavainen A., Salonen H., Teikari M., Salmi K., Korhonen P. A. ja Reijula K., Mineraalikuidut
sisäilmahaittana. Sisäilmastoseminaari 2003, SIY raportti 19. ss. 299-302.
Kovanen K., Heimonen I., Laamanen J., Riala R., Harju R., Tuovila H., Kämppi R., Säntti J., Tuomi T., Salo S-P.,
Voutilainen R. ja Tossavainen A. (2006) Ilmanvaihtolaitteiden hiukkaspäästöt, Altistuminen, mittaaminen ja tuotetestaus.
VTT Tiedotteita 2360.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015.
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Pölykoostumusanalyysi
PK111
Kiwalab, 18.10.2018

Tilaaja:
Yhteyshenkilö:
Kohde:
Näytteet vastaanotettu:
Työmääräin:

1 (1)

RKM Group Oy
Elli Laine
Päiväkoti Aarre, Ketjutie 2, 04220 Kerava.
12.10.2018
WO-00721035

Tutkimusmenetelmät:
Näytteille suoritettiin pyyhkäisyelektronimikroskooppitutkimus. Näytteestä
mineraaliaines on tunnistettu energiadispersiivisellä spektrometrillä.

löytyneet

kuidut

ja

Analyysitulokset:
Näytenro

PK1.

Näytteenottopaikka

Tulos

Lepotila 128, hyllyn päältä

- Runsaasti orgaanisia kuituja sekä tavanomaista
huonepölyä
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- Na-Cl-K -partikkeleita (suoloja)
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Kohde:

Päiväkoti Aarre, Ketjutie 2, Kerava

Työmääräin:
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Näytteenottaja:

Elli Laine

Näytteenottopäivä:

7.11.2018

Näytteet vastaanotettu:
Analyysit:

7.11.2018

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
1

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

Mineraalivilla

Väliseinä

Lepotila 128

Ei viitettä vauriosta

Näytteisiin liittyvät kommentit:
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Tulokset:
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

1

Yhteensä
Penicillium
vaaleat hiivat

Sieni-itiöt pmy
M2-agar
+
+
+

Yhteensä

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar
-

Yhteensä
Cladosporium

Bakteerit pmy
THG-agar
+
+

Yhteensä

+

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

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

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

Tavanomaisia mikrobeja

Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, hiivat, steriilit sienet

A= Aspergillus
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