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TIIVISTELMÄ
Kuntotutkimuksen kohteena on osin vuonna 1955 valmistuneet palvelukeskus Hopeahovin kellaritilat (Aosa ja B-osa), osin 1980-luvun alkupuolella valmistuneet kaupunkitekniikan (C-osa) ja monitoimitilan (F-osa)
kellaritilat. Kohteen kellariosien julkisivut tarkastettiin aistinvaraisesti, ja sisätiloihin tehtiin rakenteiden
tarkastuksia ja kenttämittauksia. Tutkimuksen tavoitteena on saada kokonaiskuva kiinteistön teknisestä
kunnosta tulevaa peruskorjausta varten sekä selvittää kiinteistössä koettujen sisäilmaongelmien syitä.
Tutkimuksen tuloksia arvioitaessa on otettava huomioon, että näytteiden otto sekä eri mittaukset
perustuvat otantaan. Tästä syystä tutkimustuloksiin sekä niistä tehtyihin johtopäätöksiin sisältyy aina
epävarmuutta. Mittaukset ja näytteenotto on pyritty kohdentamaan niin, että rakenteiden kunnosta ja
korjaustarpeesta saadaan todenmukainen kuva.
Kuntotutkimuksen perusteella rakenteissa on useampikin sisäilman laatua heikentävä tekijä, joista saattaa
aiheutua oireilua tilojen käyttäjille. Merkittävimmät todetut tekijät ovat maanvastaisten alapohjien
pinnoitteiden tiiveys (muovimatto) sekä lattiapintojen alla olevat paikalliset mikrobivauriot, sisäpuolen
muurauksien epätiiveys ja ilmayhteys sisäilmaan sekä talotekniikan läpivientien liitosten epätiiveys
viereisiin tiloihin. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittauksissa todettiin kohonneita
mineraalikuitupitoisuuksia kaikissa tutkituissa tiloissa (A- ja B-osa, C-osa sekä F-osa) ja VOC-emissioita
kaupunkitekniikan tiloissa (C-osa). Tilojen painesuhteissa todettiin suuria alipaineita Hopeahovin
kellaritilojen ja monitoimitilan osalta.
Kellareiden perusmuurirakenteet ovat pääsääntöisesti teräsbetoninen muuri, sisäpuolinen eristetila ja
sisäpuolinen tiilimuuraus. A- ja B-osien kellareiden perusmuuri on maalattu, C- ja F-osien kellareiden
perusmuuri on pinnoittamaton. Perusmuurin ulkopuolista vedeneristettä ei havaittu. Kellaritilojen
sisäänkäynnit ovat huomattavasti ympärillä olevia maanpintoja matalammalla, ja sisäänkäynnit ovat rajattu
erillisin betonimuurein.
B-osan kellaritilan alla on alakellari, jonka alapohja on massiivinen teräsbetonilaatta ilman lämmöneristettä.
A-osan ja pienen alueen osalta B-osan alapohjana on kaksoislaatta. Alin betonilaatta on täyttömaan päällä,
tämän päällä on ohut toja-eristekerros ja päällimmäisenä pintalaatta. C- ja F-osissa alapohjana on
maanvarainen betonilaatta, jonka alla ohut solumuovinen eristekerros. Alakellarin lattiapinnoitteena on
maali ja monitoimitilan lattiapinnoitteena vinyylilaatta. Muissa kellaritiloissa on pääsääntöisesti
lattiamateriaalina muovimatto. Alapohjien kosteusmittausten tulokset olivat pääsääntöisesti luokkaa kuiva.
Monitoimitilan kellarin, kaupunkitekniikan kellarin, Hopeahovin A-osan kellaritilojen ja alakellarin
kosteusmittausten tulokset kuitenkin osoittavat, että alapohjarakenteeseen nousee maasta kosteutta,
koska niiden absoluuttiset kosteusmäärät olivat sisäilman kosteutta suurempia. A-osan kellarin käytävän
alla on pääviemärin kanaali, jossa on runsaasti eloperäisiä materiaaleja.
Ulkoseinien betonimuuri on pääsääntöisesti verhottu sisäpuolisella lämmöneristetyllä tiilivuorauksella, jota
pidetään nykytiedon mukaan kellariseinissä riskirakenteena. Nykyisten rakennesuositusten mukaan
kellariseinissä lämmöneriste asennetaan kellariseinän ulkopuolelle. C- ja F-osien kellareiden seinissä
havaittiin lukuisia ulkoisia kosteusrasitusjälkiä, kuten levää, tummentumia ja valumajälkiä. Ulkoseinien
eristerakenteissa ei kuitenkaan tutkimuksissa löydetty kohonneita kosteuspitoisuuksia. Ulkoseinien
eristeistä otetuissa materiaalinäytteissä ei myöskään havaittu mikrobivaurioihin viittaavaa kasvustoa,
lukuun ottamatta monitoimitilan yhtä näytettä. Ulkoseinien vedeneristeen puuttuminen kuitenkin lisää
kellariseinien kosteusrasitusta huomattavasti, minkä johdosta paikalliset mikrobivauriot eristetilassa ovat
hyvin todennäköisiä. Ulkoseinien eristetilasta havaittiin tutkimuksissa selvä ilmayhteys sisäilmaan.
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Pinnoitteet kellaritiloissa ovat pääsääntöisesti alkuperäiset, etenkin C-osan ja F-osan kellaritiloissa. A- ja Bosan kellaritiloissa on uusittu pinnoitteita käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä. Kosteiden tilojen
pinnoitteet ovat käyttöiän päässä, eikä laatoitetuissa tiloissa ole vedeneristettä. Erityisesti runsaalla
käytöllä olleista kuntatekniikan pesuhuoneesta ja naisten suihkuhuoneesta on levinnyt kosteutta
rakenteissa myös viereisiin tiloihin. Suurin osa kellaritilojen pesuhuoneista on todella vähäisellä käytöllä. Cosan ja F-osan kellaritilojen lattioiden kosteusmittauksissa havaittiin viitteitä siitä, että maapohjan kosteus
selvästi nousee maanvaraiseen alapohjalaattaan. Maapohjan kosteus on aiheuttanut paikallisia
mikrobivaurioita ainakin kaupunkitekniikan lattiatasoitteeseen ja liimaan. Mikrobivauriot ovat suorassa
yhteydessä sisäilman kanssa, ja ne voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua.
Kellaritilojen yläpuoliset välipohjat (alakatot) ovat paikalla valettuja teräsbetonirakenteita. Yläpuoliset
välipohjarakenteet ovat aistinvaraisesti hyvässä kunnossa. Talotekniikan läpiviennit ovat kuitenkin
epätiiviitä, joten epäpuhtaista tiloista on ilmayhteyksiä viereisiin tiloihin, eikä ilmanvaihto välttämättä toimi
suunnitellulla tavalla.
Paine-erojen seurantamittauksessa todettiin, että monitoimitilan (F-osa) ja hopeahovin kellaritilojen (A- ja
B-osa) tilat ovat ajoittain voimakkaasti alipaineisia, sekä kaupunkitekniikan kellaritilan (C-osa) ilmanvaihto
on puutteellisesti säädetty (tilan ilmanvaihto on huono). Kellaritilojen voimakas alipaineisuus edesauttaa
korvausilman kulkeutumista rakenteista ja rakennusosien läpi, epäpuhtaista tiloista puhtaisiin tiloihin.
Tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat kaikissa tiloissa alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Näin
ollen ilmanvaihto toimii käyttäjämäärät huomioiden hyvin eikä sisäilman hiilidioksidipitoisuudesta aiheudu
tilojen käyttäjille oireilua.
Teollisten mineraalikuitujen laskeumanäytteissä kaupunkitekniikan ja hopeahovin kellaritilojen kuitumäärät
ylittävät vain lievästi Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan, monitoimitilan kuitumäärä ylittää rajan
selvästi. Monitoimitilan laskeumapölyn kuitumäärätulokseen vaikuttaa selvästi se, että tila on ollut
siivoamatta todella pitkään.
Kaupunkitekniikan (C-osa) molempien tutkittujen tilojen sisäilman VOC-mittauksissa havaittiin lähellä
asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa olevia VOC-emissioita.
Tutkimusten perusteella suosittelemme seuraavien rakennustekniikkaan liittyvien korjaustoimenpiteiden
suunnittelun aloittamista ja toteuttamista lähitulevaisuudessa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kellariseinien ulkopuolinen aukikaivuu, salaojien uusiminen, ulkopuolisen vedeneristeen
asentaminen, ulkopuolisen lämmöneristeen asentaminen ja täyttömaiden vaihto kapillaariseksi
Kellariseinien sisäpuolisten kuorimuurauksien ja sisäpuolisten eristeiden purkaminen, sekä
kuorimuurauksen uusiminen ilman eristettä (laajuus määritettävä lisätutkimuksin)
A-osan ja B-osan kellareiden pintalaatan ja toja-eristeen purkaminen ja lattiarakenteen
uusiminen
Lattiapinnoitteiden uusiminen vesihöyryä läpäiseväksi
A-osan kellarin pääviemärikanaalin puhdistaminen ja tarkastusluukkujen uusiminen kaasutiiviiksi
Talotekniikan läpivientien tiivistäminen ulkoseinä, alapohja ja välipohja rakenteissa
Ilmanvaihdon säätäminen
alapohjan epätiiveyskohtien tiivistäminen
ulkoseinän epätiiveyskohtien tiivistäminen
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1.

TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT

1.1

Kohde

Kappaleessa esitetyt lähtötiedot perustuvat käytettävissä olleisiin asiakirjoihin, tilaajalta saatuihin tietoihin
sekä kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyihin aistinvaraisiin havaintoihin.
Kiinteistön nimi ja osoite:

Palvelukeskus Hopeahovi
Metsolantie 4
04200 Kerava

Kiinteistön omistaja:

Keravan kaupunki

Palvelukeskus Hopeahovin kellaritilat (A-osa ja B-osa) ja alakellari
Ilmoitettu valmistumisvuosi:
Ilmoitettu pinta-ala:
Ilmoitettu tilavuus:
Kerrosluku:
Rakennustapa:
Perustukset:
Alapohjarakenne:
Ulkoseinärakenteet:

1955
Ei tiedossa
Ei tiedossa
Alakellari + kellari + 1…2 maanpäällistä kerrosta
paikalla rakennettu
Paikalla valettu teräsbetoniantura, teräsbetoninen perusmuuri
Maanvastainen teräsbetonilaatta
Betoni + eriste + tiilimuuraus

Välipohjarakenne:
Julkisivu:
Kattomuoto:
Vesikatto:
Väliseinärakenteet:
Sadevesiviemäröinti:
Kaupunkitekniikka:
Lämmitys:

Paikalla valettu teräsbetoni
rappaus
harjakatto
tiili
pääosin paikallavalettuja betoniseiniä
on
vesi- ja viemäriliittymä kunnan verkkoon
kaukolämpö

Kiinteistön nimi ja osoite:

Palvelukeskus Hopeahovi
Metsolantie 4
04200 Kerava

Kiinteistön omistaja:

Keravan kaupunki

Kaupunkitekniikan tilat (C-osa) ja monitoimitila (F-osa)
Ilmoitettu valmistumisvuosi:
Ilmoitettu pinta-ala:
Ilmoitettu tilavuus:
Kerrosluku:
Rakennustapa:

Renovatek Oy
Y-tunnus: 2654499-7

1981
Ei tiedossa
Ei tiedossa
1+1
paikalla rakennettu
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Perustukset:
Alapohjarakenne:
Ulkoseinärakenteet:

teräsbetoniset anturat/pilarit
Maanvastainen teräsbetonilaatta
Kantava rakenne teräsbetoniset pilasterit, ulkoseinän rakenne
betoni + eriste + tiilimuuraus

Välipohjarakenne:
Julkisivu:
Kattomuoto:
Vesikatto:
Väliseinärakenteet:
Sadevesiviemäröinti:
Kaupunkitekniikka:
Lämmitys:

Paikalla valettu teräsbetoni
paikalla muurattu tiili
harjakatto
Rivipelti/konesaumakatto
pääosin muurattuja (kalkkihiekkatiili)
on
vesi- ja viemäriliittymä kunnan verkkoon
kaukolämpö

Kuva 1: Hopeahovin kellaritilat (B-osa)

Kuva 2: Kaupunkitekniikan kellaritilat
(C-osa)

Kuva 3: Monitoimitilan kellaritilat (F-osa)

Tutkimuksen kohteena palvelukeskus Hopeahovin kellaritilat, joissa on osin palvelukeskuksesta
riippumattomia toimintoja. Kellaritilat ovat kolme erillistä toisistaan riippumatonta kokonaisuutta. Tässä
raportissa tutkitut tilat on jaettu tilojen fyysisen sijainnin mukaan myös kolmeen osaan.
Hopeahovin kellaritilat käsittävät kaksi kellarisiipeä, osat A ja B. A-osa on tutkimushetkellä ICT-palveluiden
toimistotilakäytössä ja B-osa tutkimushetkellä ilman käyttöä. B-osan alla on alakellari, joka toimii osittain
varastona ja osittain lämmönjakohuoneena ja sprinklerikeskuksena.
C-osan kellari toimii tutkimushetkellä kaupunkitekniikan toimistotilana ja siellä on myös varastokäyttöön
tarkoitettuja tiloja.
F-osan kellari on monitoimitila, jossa ei tutkimushetkellä ollut toimintaa, vaan toimi jonkinasteisena
varastona.
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C-osa

F-osa

B-osa

A-osa

Kuva 4: Kellaritilojen paikannuskuva
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1.2

Lähtötiedot sekä aikaisemmat tutkimukset ja korjaustoimenpiteet

Tutkimuksen lähtötietoina oli käytettävissä skannauksia alkuperäisistä julkisivupiirustuksista,
pohjapiirustuksista ja leikkauspiirustuksista sekä muutos- laajennusvaiheen julkisivupiirustuksista,
pohjapiirustuksista ja leikkauspiirustuksista.
Kuntotutkimuksen lähtötietoina käytettävissä olivat seuraavat asiakirjat:
-

Raportti rakennetutkimuksista (Delete Finland Oy, päivätty 16.1.2018)
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2.

TUTKIMUSOHJELMA

2.1

Tutkimuksen tavoite ja rajaus

Kuntotutkimusohjelman mukaisesti tutkimuksen tavoite on saada kokonaiskuva kiinteistön teknisestä
kunnosta tulevaa peruskorjausta varten sekä selvittää kiinteistössä koettujen sisäilmaongelmien syitä.
Tutkimus sisältää kohteen rakenteiden kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tarjouksessa
(R18193, 10.10.2018) määritellyn kuntotutkimusohjelman mukaisesti täsmennettynä neuvottelussa tilaajan
kanssa (17.10.2018, Lignell-Köliö-Pösö). Tutkimukset kohdistettiin rakennusten kellaritiloihin
kuntotutkimusohjelman mukaisesti. Tutkimukset rajattiin kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen
välipohjaan, sekä porrashuoneisiin. Kellaritilojen julkisivut tarkasteltiin silmämääräisesti ja varsinaiset
tutkimustoimet keskitettiin tilojen sisäpuolelta tehtäviin tutkimuksiin.

2.2

Tehdyt tutkimukset

Kuntotutkimuksessa noudatetaan mukaillen kosteusvaurioituneen rakennuksen kuntotutkimusopasta sekä
Työterveyslaitoksen asettamia suosituksia. Rakenteiden aistinvaraisessa kartoituksessa sekä havaintojen
raportoinnissa noudatetaan opasta kosteus- ja homevaurioituneen rakennuksen kuntotutkimuksesta
(Ympäristöopas 2016) sekä RT-korteissa esitettyjä toimintamalleja (mm. Liike- ja palvelukiinteistön
kuntoarvio, kuntoarvioijan ohje). Tuloksien tulkinnassa noudatetaan mm. Asumisterveysohjeessa ja –
oppaassa sekä julkaisussa Sisäilmaluokitus annettuja suosituksia.
Aistinvaraisen tarkastuksen yhteydessä rakenteet kartoitettiin pintakosteudenosoittimella kauttaaltaan.
Pintakosteudenosoittimella kosteaksi todettuihin kohtiin tehtiin viiltomittaukset ja tarvittaessa
rakennekosteusmittaukset. Pinnoitteen kuntoa arvioitiin aistinvaraisesti.
Rakenteisiin tehtiin rakenneavauksia ja niistä otettiin tarvittaessa materiaalinäytteitä mikrobimääritystä
varten. Rakenteiden tiiveyttä tutkittiin merkkiainetutkimuksen avulla. Tilojen sisäilman olosuhteita tutkittiin
paine-ero ja hiilidioksidi (CO2)-mittauksin 2 viikon seurantajakson ajan. Sisäilman VOC-epäpuhtauksia
tutkittiin ilmanäyttein. Pinnoille laskeutuneesta pölystä tutkittiin teolliset mineraalikuidut.
Tutkimukset tehtiin 20.11.2017 – 4.1.2019 välisenä aikana. Tutkimukset tekivät RKM, RTA Jaana Pösö ja
tekn.yo Antti Poti.
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta puutteina voidaan mainita seuraavat asiat:
-

tarkastusmenetelmiin sisältyvä epävarmuus (aistinvarainen tarkastus)
mittalaitteiden tarkkuus on ilmoitettu kunkin laitteen kohdalla
näyteanalyysien (mikrobit ja sisäilman VOC) epävarmuus on otettu huomioon tuloksissa

Kaikki mittauspisteet ja näytteiden ottokohdat on merkitty liitteessä 1 olevaan pohjakuviin. Liitteessä 2 on
esitetty näytteiden laboratorioanalyysitulokset.
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2.3

Pintakosteuskartoitus

Pintakosteusmittaukset suoritettiin Gann Hydrotest -pintakosteudenilmaisimella (LG2 + LB71 anturi).
Pintailmaisimen näytössä esiintyvät lukuarvot ovat välillä 0-199. Mittausten tulokset ovat suuntaa-antavia
vertailuarvoja, jotka riippuvat kosteuspitoisuuden lisäksi myös materiaaleista ja niiden kerrospaksuuksista.
Mittalaite on kalibroitu 06/2018.

2.4

Muovimaton alapuoliset viiltokosteusmittaukset

Lattiapinnoitteen alapuolisen kosteuden mittaus (pinnoitteen ja betonin välinen ilmatila) tehtiin ns.
viiltomittauksen avulla tiloissa, joissa havaittiin poikkeavaa kosteutta pintakosteudenosoittimella.
Viiltomittauksen tarkoitus on selvittää pinnoitteen alapuolinen kosteuspitoisuus. Pinnoitteen kuntoa
selvitettiin myös aistinvaraisesti viiltomittaus kohdista ja muista rakenneavaus paikoista.
Viiltokosteusmittauksessa pinnoitteeseen tehdään viilto ja sitä irrotetaan hieman esim. taltalla. Viillon
kautta ohut mittapää työnnetään pinnoitteen alle. Tämän jälkeen lattiapinnoitteen viiltokohta tiivistetään
vesihöyrytiiviillä kitillä. Mittapään tasaantumisaika on n. 20 minuuttia.
Viiltomittausten suhteelliset kosteudet ja lämpötilat mitattiin Vaisala HM40 -mittalaitteella varustettuna
HM42 Probe -mittapäällä. Mittalaitteen ja mittausmenetelmän mittaustarkkuus on ± 1,5 % RH, kun
suhteellinen kosteus on < 90%. Suhteellisen kosteuden ollessa > 90% mittaustarkkuus on ± 2,5 % RH.
Mittalaitteet on kalibroitu 18.4.2018.

2.5

Porareikämittaukset

Rakenteiden suhteellista kosteutta mitattiin Vaisala HM40 -mittalaitteella varustettuna HM42-mittapäällä.
Mittalaitteen ja mittausmenetelmän mittaustarkkuus on ±1,5 %RH, kun suhteellinen kosteus on < 90%RH.
Suhteellisen kosteuden ollessa > 90 %RH mittaustarkkuus on ±2,5 %RH.
Mittalaitteet on kalibroitu 18.4.2018.

2.6

Mikrobinäytteet materiaaleista

Avatuista rakenteista otettiin materiaalinäytteitä mikrobimääritystä varten. Näytteenotossa ja näytteiden
käsittelyssä noudatettiin Asumisterveysasetuksen 545/2015 ohjeita (soveltamisohje, osa IV).
Näytteet analysoitiin Turun yliopiston laboratoriossa (FINAS-akkreditointi T312). Näytteet viljeltiin 2 viikkoa
neljälle kasvualustalla (suoraviljely Valviran-menetelmä). Kasvatusalustoina viljelyssä käytettiin THG-, MA2-,
DG-18- ja Hagem-kasvatusalustoja.

Tulosten tulkintaperusteet
Tulosten tulkinnassa noudatetaan Asumisterveysasetusta (STM:n asetus 545/2015) toimenpiderajoissa ja
terveyshaitan arvioinnissa.
Suoraviljelymenetelmän tulokset ilmoitetaan käyttäen + -asteikkoa seuraavasti:
- = ei mikrobeja
+ = 1-19 pesäkettä (niukasti mikrobeja)
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++ = 20-49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja)
+++ = 50-199 pesäkettä (runsaasti mikrobeja)
++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja)
Yllä mainittua asteikkoa käytetään sekä mikrobien kokonaismäärän että tunnistettujen mikrobien määrän
arvioimiseen. Jos homeiden ja hiivojen ja aktinomykeettien kokonaismäärät ovat pieniä (-/+/++), lasketaan
ja ilmoitetaan kosteusvaurioindikaattorien pesäkemäärä.
Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelyllä materiaalinäytteessä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai aktinomykeettejä runsaasti (+++/++++).
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on kohtalaisesti tai niukasti,
mutta lajistossa on kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin yksittäisinä pesäkkeinä).
Kosteusvaurioindikaattori on mikrobi, jota ei yleensä tavata terveessä, vaurioitumattomassa rakennuksessa
ja jonka esiintyminen rakennuksesta otetussa näytteessä viittaa siihen, että rakenteessa on tai on ollut
kosteusvaurio. Yksittäisten kosteusvaurioindikaattorilajien esiintyminen näytteissä vähäisinä määrinä on
kuitenkin normaalia.
Taulukko 1. Tärkeimmät home- ja kosteusvaurioindikaattorit

- Acremonium
- aktinomykeetit/ sädesienet
- Aspergillus fumigatus
- Aspergillus ochraceus
- Aspergillus penicillioides / Aspergillus restrictus
- Aspergillus sydowii
- Aspergillus terreus
- Aspergillus ustus
- Aspergillus versicolor
- Chaetomium
- Eurotium
- Exophiala
- Fusarium
- Geomyces
- Oidiodendron
- Paecilomyces
- Phialophora sensu lato
- Scopulariopsis
- Sporobolomyces
- Sphaeropsidales
- Stachybotrys
- Trichoderma
- Tritirachium / Engyodontium
- Ulocladium
- Wallemia
Lähde: STM Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV Asumisterveysasetus § 20.
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Asumisterveysasetuksen terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan katsotaan ylittyvän silloin kun
rakennusmateriaalissa todetaan esiintyvän analyysein varmistettuna mikrobikasvustoa. Toimenpiderajan
ylittymistä arvioitaessa on otettava huomioon myös näytteenottokohdan sijainti. Raja ei ylity, jos on
epäiltävissä, että niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin tai näytteenottokohdasta ei ole
ilmayhteyttä sisäilmaan. Toimenpideraja ylittyy myös, jos korjaamaton kosteus- tai lahovaurio voidaan
todeta aistinvaraisesti.

2.7

Haitta-aineet materiaalinäytteistä

Materiaalien PAH-analyysi tehtiin GC-MS-menetelmällä WSP:n laboratoriossa. tutkimusmenetelmä on
sovellettu standardista SFS-ISO 18287.

2.8

Merkkiainetutkimus

Rakenteiden tiiveyttä tutkittiin merkkiainetutkimuksen avulla. Merkkiainetutkimuksessa merkkiainekaasua
johdetaan tutkittavan rakenteen sisään ja merkkiaineen kulkeutumista sisäilmaan tutkitaan
rakenneliittymien ja läpivientien kautta kaasuanalysaattorin avulla. Vuotopisteet ja -alueet merkitään,
valokuvataan ja kirjataan ylös.
Tutkimukset on suoritettu Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein RT 14-11197 -ohjekortin
mukaisesti.
Tutkimukset tehtiin tilojen normaalilla ilmanvaihdolla (ilman erillistä alipaineistusta). Tutkitun tilan paineeroa mitattiin paine-eromittarilla.
Merkkiainekaasuna käytettiin Formier 5 -seoskaasua, jossa on 5 % vetyä ja 95 % typpeä. Merkkiainekaasua
syötettiin rakenteen sisään kaasupulloon liitetyllä virtaussäätimellä, jolloin kaasun syöttömäärää voitiin
säätää. Merkkiainevuotojen tutkimiseen käytettiin Inficon Sensistor XRS 9012 -merkkiaineanalysaattoria.
Merkkiainelaiteanalysaattorin herkkyyttä voidaan säätää tasoille 1-10. Tutkimus suoritettiin
herkkyysasetuksella 5.

2.9

Paine-erojen seurantamittaukset

Sisäilman seurantamittaukset suoritettiin jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Beck KIT) avulla. Käytetyn
mittalaitteen mittaustarkkuus on ± 1 % (±50Pa). Alipaineisesta tilasta poistetaan enemmän ilmaa kuin sinne
tuodaan, jolloin korvausilmaa kulkeutuu sisään mm. viereisistä tiloista sekä rakenteiden ja/tai
rakenneliittymien läpi. Korvausilman mukana kulkeutuvat myös mahdolliset epäpuhtaudet sisäilmaan.

Tulosten tulkintaperusteet
Rakennuksen ja ulkoilman välillä mitattuihin painesuhteisiin vaikuttavat rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä, rakennuksen sisälle lämpötilaeroista muodostuva paine-ero (savupiippuvaikutus) ja tutkimushetkellä vallinneet tuuliolosuhteet. Yleisesti, erityissuunnittelijan on suunniteltava uuden rakennuk-sen
ulko- ja ulospuhallusilmavirrat siten, ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vau-rioittavaa
pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan (YmA
1009/2017).
Vuonna 2015 voimaan astuneen Asumisterveysasetuksen (545/2015) soveltamisohjeen mukaan: Jos
rakennuksen alipaineisuus on yli 15 Pascalia (Pa), niin alipaineisuuden syy tulee selvittää ja ilmanvaih-toa
mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa. Tällä vähennetään vuotoilmavirtauksia ja niiden mukana
kulkeutuvia epäpuhtauksia.
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Asumisterveysohjeen antama tavoitteellinen paine-ero ulkovaipan yli koneellisella tulo-poistoilmanvaihdolla varustetuissa tiloissa on -2…0 Pa.

2.10

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaukset

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaukset suoritettiin jatkuvatoimisten mittalaitteiden (Trotec
BZ30 ja Rotronic CL11) avulla. Käytetyn mittalaitteen mittaustarkkuus on ± 75 ppm.

Tulosten tulkintaperusteet
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 mg/m³ (1 150 ppm)
suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. (Sosiaali- ja terveysministeriö, Asumisterveysasetus
545/2015). Ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden yleisenä arvona voidaan pitää 400 ppm. Toisin sanoen
sisäilman toimenpiderajaksi muodostuu 1 550 ppm.
Sisäilmastoluokitus 2018:n mukaan hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot ovat eri sisäilmastoluokissa
seuraavat:
-

S1
S2
S3

alle 750 ppm
alle 950 ppm
alle 1300 ppm

Hiilidioksidin suuri pitoisuus sisäilmassa saattaa aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja työskentelytehon
heikkenemistä.

2.11

Teolliset mineraalikuidut

Pinnoille
laskeutuneesta
pölystä
tutkittiin
teolliset
mineraalikuidut.
Näytteet
otettiin
geeliteippimenetelmällä 2 viikon aikana laskeuma-alustalle kerätystä pölystä. Geeliteippinäytteet
analysoitiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa.

Tulosten tulkintaperusteet ja viitearvot
Työterveyslaitoksen viitearvo ja asumisterveysasetuksen toimenpideraja teollisille mineraalikuiduille
säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (2 viikon kertymä) on 0,2 kuitua/cm2.
Kuidut eivät todennäköisesti aiheuta ongelmia, jos pitoisuudet säännöllisesti siivotuilla pinnoilla (pöydät
ym.) ovat alle tai korkeintaan 0,2 kuitua/cm2. Jos viitearvo ylittyy, tulee selvittää kuitulähteet ja ryhtyä
toimenpiteisiin kuitukertymän pienentämiseksi.

2.12

Sisäilman VOC-näytteet

Menetelmässä määritetään haihtuvien orgaanisten yhdisteiden eli VOC-yhdisteiden pitoisuuksia ja VOCyhdisteiden kokonaispitoisuutta (TVOC). Analyysillä voidaan selvittää esimerkiksi sisäilman laatua ja
mahdollisia syitä tilojen käyttäjillä esiintyneille oireille. Menetelmä perustuu ISO 16000-6 ja ISO 16017-2 standardeihin. Sisäilmasta VOC-näytteet kerätään Tenax TA -adsorbenttiputkeen siihen liitettävän pumpun
avulla.
Näytteet analysoitiin Metropolilab Oy:n laboratoriossa. Laboratorio on hyväksytty terveydensuojelulain ja
Asumisterveysasetuksen 545/2015 mukaisia analyysejä tekeväksi laboratorioksi (FINAS-akkreditointi T058).
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Tulosten tulkintaperusteet ja viitearvot
Tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden (TVOC) toimenpiderajana on huoneilmassa 400 µg/m3. On
huomioitava, että pienempikin pitoisuus voi aiheuttaa oireilua. Toimenpiderajan ylitys voi johtua myös
yhdisteistä, joista ei ole todettua terveyshaittaa, eikä se tällöin johda jatkotoimenpiteisiin.
Kokonaispitoisuuden toimenpiderajan ylittyminen edellyttää yksittäisten yhdisteiden merkityksen
selvittämistä. Minkä tahansa haihtuvan orgaanisen yhdisteen (VOC) huoneilman tolueenivasteella lasketun
pitoisuuden toimenpideraja on 50 µg/m3, jolla tarkoitetaan minkä tahansa tunnetun tai tuntemattoman
orgaanisen yhdisteen pitoisuutta sisäilmassa, ellei yhdisteelle ole omaa toimenpiderajaa.
(Asumisterveysasetuksen
soveltamisohje,
osa
III).
Seuraavaan
taulukkoon
on
koottu
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaiset toimenpiderajat yksittäisille yhdisteille.
Taulukko 2. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen toimenpiderajat yksittäisille yhdisteille tolueenivasteella laskettuna

Yhdiste

Toimenpideraja (µg/m3)

TVOC

400

2-etyyli-1-heksanoli (2-EH)

10

2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatti (TXIB)

10

naftaleeni*

10

styreeni

40

mikä tahansa yksittäinen orgaaninen yhdiste

50

*Ei saa esiintyä naftaleeniin viittaavaa hajua

Renovatek Oy
Y-tunnus: 2654499-7

www.renovatek.fi
kotipaikka: Tampere

info@renovatek.fi

sivu 16(36)
Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus
26.03.2019

3.

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

3.1

Alapohja
Rakenne

Hopeahovin kellaritilat (A-osa ja B-osa)
- Alakellarin kohdalla
o Pinnoite
o Lattiatasoite
o Teräsbetoninen pintalaatta 100 mm
o Tervapaperi
o toja-eriste 40…50 mm
o Teräsbetoninen kantava laatta
- Maanvastainen rakenne
o Pinnoite
o Lattiatasoite
o Teräsbetoninen pintalaatta 100 mm
o Tervapaperi
o toja-eriste 50 mm
o Bitumisively
o Teräsbetoni 50 mm
o Hiekkatäyttö
Kaupunkitekniikka ja monitoimitila (C-osa ja F-osa)
- Maanvastainen rakenne
o Pinnoite
o Teräsbetoninen alapohjalaatta 70 mm
o Solumuovieriste 50 mm
o Hiekkatäyttö

Havainnot ja tutkimukset
Hopeahovin alakellari (B-osan alla)
B-osan kellaritilojen alla alakellari. Alakellari on tiloiltaan pienempi kuin varsinainen kellaritila. Alakellariin
on käynti kellarikerroksesta porrashuoneesta sekä erillisiä portaita pitkin, jotka johtavat suoraan
lämmönjakohuoneeseen. Alakellarissa on lämmönjakohuoneen lisäksi sprinklerikeskus, sekä useita
erikokoisia varastotiloina käytössä olevia tiloja. Varastotiloissa on säilöttynä pahvilaatoista vanhoihin
arkistomappeihin. Tilat ovat pääasiassa siivoamattomat.
Alakellarin alapohja on maanvastainen teräsbetonilaatta, jonka alla on täytteenä hiekkaa ja maata (Delete
Finland Oy, Raportti rakennetutkimuksista 16.1.2018). Lattiat ovat pääosin maalattuja. Lattiapinnoitteissa
näkyy runsaasti kosteusvaurioita, kuten maalipinnat hilseilevät tai ovat irronneet kokonaan. Myös
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kalkkihärmettä on näkyvissä runsaasti betonipinnoilla, joista maalit ovat irronneet. Pinnoitteet olivat
pääsääntöisesti käyttöiän päässä, todennäköisesti 80-luvun alun saneerauksen aikaisia pinnoitteita.
Alakellarista viereisiin ja yläpuolisiin tiloihin lähtevien LVI-putkien sekä sähköjohtojen läpiviennit ovat
pääosin tiivistämättömät/huonosti tiivistetyt viereisiin tiloihin. Huonosti tiivistetyistä läpivienneistä on
selvä ilmayhteys muihin kellaritiloihin. Talotekniikan epätiiveydet todettiin merkkiainetutkimuksella.
Hopeahovin kellari (B-osa)
B-osan alakellarin ja tutkittavan kellarin välistä välipohjaa tarkastellaan tässä kappaleessa myös alapohjana,
koska osa rakenteesta on maanvastainen alapohja ja osa rakenteesta alakellarin välipohja. B-osan
kellaritilat ovat tyhjillään olevia toimistokäyttöön saneerattuja tiloja. Tiloissa oli varastoituna joitakin
yksittäisiä irtokalusteita, mutta muuten ne olivat tyhjillään. Tilat ovat pääosin saneerattu toimistokäyttöön
80-luvun alun remontissa, mutta niihin on tehty myös sen jälkeen muutoksia.
Kellarin alapohja(välipohja) tukeutuu alakellarin betonisille ulkoseinille, sekä betonisille kantaville
väliseinille. Alapohjarakenteena on niin sanottu tuplalaatta, jossa kantavan pohjalaatan päällä on tojaeriste, ja sen päällä betoninen pintalaatta. Pintalaatan päällä on ohut tasoitekerros, jonka päällä on
pääsääntöisesti muovimatto. Pintalaatan ja ulkoseinien sekä kantavien väliseinien liittymässä havaittiin
rako, joka on peitetty jalkalistoin, eli rakojen kautta on todennäköinen ilmayhteys alapohjan
eristekerrokseen.
Alapohjan pinnat olivat aistinvaraisissa tutkimuksissa pääsääntöisesti hyväkuntoiset ja siistit. Käytön jälkiä
lattiapinnoilla havaittiin hyvin vähän. Tutkimuksissa ei saatu selvyyttä, milloin tilat ovat jääneet tyhjilleen, ja
milloin pintoja on edellisen kerran saneerattu. Pintojen kunnosta päätellen pintojen saneerauksen jälkeen
tiloja ei ole käytetty pitkään.
Hopeahovin kellari (A-osa)
A-osan kellarin alapohja on maanvarainen tuplalaatta-rakenne. Tuplalaatta rakenteen alin betonilaatta on
hiekkatäytön päällä. Pohjalaatan päällä on 50 mm toja-eristekerros, jonka päällä on tervapaperi.
Eristekerroksen päällä on pintalaatta, jonka päällä ohut lattiatasoite ja pääsääntöisenä pinnoitteena
muovimatto.
Lattiapinnat olivat aistinvaraisissa tutkimuksissa pääsääntöisesti hyväkuntoiset. Muovimatot ovat
todennäköisesti alkuperäiset ja siten käyttöiän päässä, mutta kulumista suurempia vaurioita niissä ei
todettu.
A-osan kellarin käytävällä todettiin olevan viemärikanaali. Kanaalin tarkastusluukut olivat näkyvissä
käytävällä. Tarkastusluukut eivät olleet kovinkaan tiiviitä. Kanaalissa oli paljon eloperäistä materiaalia kuten
muotti- ja tukilaudoituksia, pahvisia putkieristeiden kappaleita, toja-eristeen palasia sekä puulastuja.
Kanaalin pohjan hiekka tuntui käteen kostealta. Kanaalissa oli myös lievä viemärin, sekä maakosteuden
haju. Tutkimuksissa kanaali todettiin lievästi alipaineiseksi. Hetkellisessä paine-eromittauksessa kanaali oli –
6 Pa alipaineinen käytävään nähden. Kanaalin alipaineisuudelle ei tutkimuksissa löydetty syytä.
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Kaupunkitekniikan kellari (C-osa) ja Monitoimitilan kellari (F-osa)
C- ja F-osan kellareiden alapohjat olivat keskenään samanlaiset. Alapohjana maanvarainen
teräsbetonilaatta, jonka alla oli ohut solumuovieristekerros. Betonilaatan päällä oli ohut tasoitekerros.
Monitoimitilan lattiapinnoitteena oli pääsääntöisesti vinyylilaatta ja kaupunkitekniikan lattiapinnoitteena
muovimatto.
Lattiapinnoitteet olivat aistinvaraisissa tutkimuksissa pääsääntöisesti hyväkuntoiset, kohtalaista kulumaa
lukuun ottamatta. Pinnoitteet vaikuttivat silmin nähden alkuperäisiltä, joten ovat tekniseltä käyttöiältään
käyttöiän päässä. Kosteusjälkiä pinnoitteissa ei havaittu.
Tunneli terveyskeskukseen sekä Hopeahovin VSS-tilat
Hopeahovin A-käytävän päästä oli tunneliyhteys viereiseen terveyskeskukseen, sekä VSS-tilat.
Kulkutunneliin kohdistettiin tutkimuksissa lähinnä aistinvaraisia tutkimuksia. Alapohjana oli maanvarainen
teräsbetonilaatta. Tunnelin ja aulatilan lattiapinnoitteena oli vinyylilaatta, kahdessa pukuhuoneessa ja vsstilassa maalattu betonilattia. Näissä tiloissa ei havaittu mitään kosteusvaurioon viittaavia merkkejä.
Tunnelin alkupäässä oli outo kemikaalimainen haju, joka pääteltiin kulkeutuvat terveyskeskuksesta.

Kosteusmittaukset
Alapohjarakenteiden kosteus mitattiin suuntaa-antavilla rakennekosteusmittauksilla alapohjalaattaan
poratusta mittareiästä, viiltomittauksilla sekä alapohjan eristetilan kosteusmittauksella.
Alakellarin kosteusmittaustulokset
Alakellarin lattiapinnat tutkittiin kauttaaltaan pintakosteusmittarilla. Pintakosteuden vertailuarvot olivat
pääsääntöisesti 80…100 ja paikoitelleen jopa 140.
Hopeahovin kosteusmittaustulokset (A-osa ja B-osa)
Taulukko 3: Hopeahovin kellaritilojen kosteusmittausten tulokset
Lämpötila

Suhteellinen Absoluuttinen
kosteus RH (%) kosteus (g/m3 )

Mittauspiste

Tila / rakenne

Sisäilma 3.1.2019 A-osa

1.15 toimisto

19,7

27

4,6

Sisäilma 3.1.2019 B-osa

1.52 toimisto

23,5

12

2,5

Sisäilma 4.1.2019 A-osa

1.27 pukuhuone

22,1

11,1

2,2

VM1

1.52 toimisto

19

29,3

4,8

VM2

1.37 henkilökunnan taukotila

21,3

39,5

7,4

VM3

1.14 toimisto

23,4

25,3

5,3

VM4

1.27 pukuhuone

23,7

27,2

5,8

VM5

1.30 wc

20,2

54

9,4

(° C)

Hopeahovin kellaritilojen lattiapinnat tutkittiin kauttaaltaan pintakosteusmittarilla, jonka jälkeen
kosteusmittaukset viiltomittauksin varmistettiin viidestä eri kohdasta. Pintakosteusmittarilla kohonneita
kosteuksia ei havaittu, lukuun ottamatta tilan 1.47 tuulikaapin ulko-oven edustaa. Pintakosteusmittarilla
mitatut vertailuarvot olivat tiloissa pääsääntöisesti 55…60 lukemia. Pintakosteusmittarilla saadun
vertailuarvon 60 kohdasta kosteus varmistettiin vielä viiltomittauksin, jolloin saatiin suhteellinen kosteus
27.2 RH(%). Alapohjissa ei todettu kohonnutta kosteutta.
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Kaupunkitekniikan kosteusmittaustulokset (C-osa)
Taulukko 4: Kaupunkitekniikan kellaritilojen kosteusmittausten tulokset
Lämpötila

Suhteellinen Absoluuttinen
kosteus RH (%) kosteus (g/m3 )

Mittauspiste

Tila / rakenne

Sisäilma 2.1.2019

käytävä

20,2

23

4,0

RK1

1.68 siivouskomero, alapohja

20,2

81,2

14,2

RK2

1.59 varasto, alapohja

21

35,2

6,5

VM1

1.70 saunan pukuhuone, alapohja, pesuhuoneen
seinän vieri

19,3

80,1

13,3

VM2

1.70 saunan pukuhuone, keskeltä lattiaa

20,6

67,4

12,1

VM3

1.62 naisten pukuhuone, alapohja

21,4

63,6

11,9

VM4

1.52 käytävä, siivouskomeron vieri, alapohja

20,7

68,4

12,3

VM5

1.53 toimisto, ulkoseinän vieri, alapohja

18

62,4

9,6

(° C)

Kaupunkitekniikan kellaritilan lattiapinnat tutkittiin kauttaaltaan pintakosteusmittarilla, jonka jälkeen
kosteusmittauksia kohdennettiin viiltomittauksin tehtyihin kosteusmittauksiin viiteen eri kohtaan, sekä
kahteen rakennekosteusmittaukseen. Pintakosteusmittarilla kohonneita kosteuksia havaittiin
siivouskomeron 1.68 lattiassa lähellä väliseinän takana olevaa seinää, pesuhuoneen 1.71 lattiassa sekä 1.63
naisten suihkuhuoneessa ja 1.65 miesten vessassa. Pääsääntöisesti pintakosteusmittarin vertailuarvot
olivat 65…70. Muovimattojen alta tehdyin viiltomittauksin todetut suhteellisen kosteuden arvot 62…67
RH(%) eivät vielä viittaa kohonneisiin kosteuspitoisuuksiin. Viiltomittauksin todettuja absoluuttisia
kosteuspitoisuuksia 11…13 g/m3 verraten sisäilmasta mitattuun 4,0 g/m3 voidaan kuitenkin todeta, että
maapohjassa kosteutta on, mutta tiivis muovimattopinta ei päästä sitä haihtumaan sisäilmaan. Suurimmat
kosteuspitoisuudet havaittiin sekä pesuhuoneesta 1.71 sekä pesuhuoneen viereisistä tiloista 1.68 ja 1.70.
Huomioiden pesuhuoneen käyttöiän päässä olevat pinnoitemateriaalit, voidaan olettaa, että viereisten
tilojen kohonneet kosteudet ovat peräisin pesuhuoneen runsaasta käytöstä. Viiltomittauksissa havaittiin
kosteusvaurioon viittaavaa hajua kohtien VM1, VM2, VM3 ja VM4 osalta.
Monitoimitilan kosteusmittaustulokset (F-osa)
Taulukko 5: Monitoimitilan kellaritilojen kosteusmittausten tulokset
Lämpötila

Suhteellinen Absoluuttinen
kosteus RH (%) kosteus (g/m3 )

Mittauspiste

Tila / rakenne

Sisäilma 19.12.2018

1.91 monitoimitila

20,3

26,5

4,7

RK4

1.91 monitoimitila, ison tilan lattia

21,6

77,5

14,7

(° C)

Monitoimitilan kellaritilan lattiapinnat tutkittiin kauttaaltaan pintakosteusmittarilla, jonka jälkeen
kosteusmittaus varmistettiin alapohjan eristetilan kosteusmittauksella. Pintakosteusmittarilla kohonneita
kosteuksia ei havaittu. Pintakosteusmittarilla mitatut vertailuarvot olivat tiloissa pääsääntöisesti 65…75
lukemia. Alapohjan eristetilasta todettua absoluuttista kosteuspitoisuutta 14,7 g/m3 verraten sisäilmasta
mitattuun 4,7 g/m3 voidaan kuitenkin todeta, että maapohjassa kosteutta on, mutta tiivis vinyylilaattapinta
ei päästä sitä haihtumaan sisäilmaan. Alapohjassa ei todettu kohonnutta kosteutta.

Rakenneavaukset ja mikrobitulokset
Hopeahovin kellaritilat (A-osa ja B-osa)
Alapohjiin tehtiin rakenneavaukset kolmeen kohtaan. Rakennuksen B-osan kellaritilassa rakenneavauksia
tehtiin 2 kpl ja A-osan alapohjaan 1 kpl. Rakennuksen B-osassa kellarin alapuolella on alakellari, joten
kellarin lattia on välipohjarakenne. Rakennuksen B-osan tutkimukset keskitettiin varsinaiseen
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kellarikerrokseen. Rakennuksen A-osan kellarin alapohja on maanvastainen rakenne. Alapohjarakenteista
otettiin materiaalinäytteet 1.6, 1.7, 1.8 ja 1.10.
Rakenneavauksissa todettiin molempien, sekä A-osan alapohjarakenteen, että B-osan välipohjarakenteen
olevan kaksoislaattarakenteita, jossa alemman betonilaatan päällä on toja-eristekerros ja sen päällä
tervapaperointi ja betonilaatta. Rakenneavauksissa ei havaittu mitään kosteusvaurioon viittaavaa, pois
lukien näytteenottokohdan 1.10, jossa tervapaperointi oli lähestulkoon haihtunut pois. Lattiapinnoitteet
rakenneavauksissa olivat hyvin vaihtelevia. Kappaleessa 3.1.1 todetut rakenteet edustavat tilojen
pääasiallista rakennetyyppiä. B-osan kellarissa tilassa 1.41 rakenneavauksen poraus lopetettiin, kun
betonikerroksen vahvuus oli 165 mm. Tila 1.41 on ennestään ollut pyykinhuoltohuone, ja tämän
lattiarakenne siis poikkeaa alapohjien pääasiallisista rakenteista.
Taulukko 6: Hopeahovin kellaritilojen rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobitulokset
Näyte

Tila

Näytteenotto kohta

Materiaali

Analyysitulos

Näyte 1.6

HH, toimisto 1.52

lattia

tasoite/liima

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 1.7

HH, toimisto 1.52

lattia

toja-eriste

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 1.8

HH, toimisto 1.52

lattia-US liitos

tervapaperi

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 1.10

HH, 1.15

lattian eriste

paperi/toja-eriste Mikrobikasvusto

Lattian rakenteista otetuissa näytteissä todettiin mikrobikasvuun viittaavaa kasvustoa vain näytteessä 1.10.
tilan 1.15 lattian toja-eristeestä otetussa näytteessä esiintyi runsaasti elinkykyisiä mikrobeja ja niiden
joukossa oli useampaa eri kosteusvaurioindikaattorilajia. Näytteessä oli runsaasti myös aktinomykeettejä
(sädesieniä). Muissa lattioista otetuissa näytteissä ei todettu viljelymenetelmällä havaittavaa
mikrobikasvustoa.
Kaupunkitekniikan tilat (C-osa)
Kaupunkitekniikka tilan alapohjan rakenne varmistettiin lattiassa olleesta viemärijärjestelmän
huoltoluukusta. Materiaalinäytteitä lattiasta otettiin 2 kpl, näytteet 1.4 ja 1.5. Molemmissa
näytteenottokohdissa 1.4 ja 1.5 havaittiin kosteusvaurioon viittaavaa hajua.
Taulukko 7: Kaupunkitekniikan kellaritilojen rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobitulokset
Näyte

Tila

Näytteenotto kohta

Materiaali

Analyysitulos

Näyte 1.4

Kaupunkitekniikka, n PH

lattian tasoite

tasoite/liima

Mikrobikasvusto

Näyte 1.5

Kaupunkitekniikka, saunan
lattia
pukuhuone

tasoite/liima

Mikrobikasvusto

Lattiapinnoitteiden alta otetuissa näytteissä 1.4 ja 1.5 todettiin molemmissa mikrobikasvua. Näytteissä oli
runsaasti elinkykyisiä mikrobeja ja niiden joukossa oli useampaa eri kosteusvaurioindikaattorilajia.
Näytteessä 1.4 oli runsaasti aktinomykeettejä (sädesieniä).
Monitoimitila (F-osa)
Yleisesti lattiapinnoilla ei havaittu kosteusvaurioon viittaavia merkkejä. Keittiön alakaappien sokkelilevyn
vaurioista päätellen, keittiössä on joskus mahdollisesti ollut jonkin asteinen vesivahinko. Monitoimitilan
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alapohjaan tehtiin yksi rakenneavaus, josta varmistettiin alapohjan rakenne. Keittiön lattiapinnoitteesta
otettiin yksi materiaalinäyte.
Taulukko 8: Monitoimitilan kellaritilojen rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobitulokset
Näyte

Tila

Näytteenotto kohta

Materiaali

Analyysitulos

Näyte 4

HH, monitoimitila

K lattia

tasoite, liima

Mikrobikasvusto

Keittiön lattiapinnoitteesta otetussa näytteessä 4 oli selvä mikrobikasvu. Näytteessä oli runsaasti
elinkykyisiä sieni-itiöitä ja niiden joukossa vaihtelevia määriä useampaa eri kosteusvaurioindikaattorilajia.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Hopeahovin kellaritilat (A-osa ja B-osa)
Alapohjissa on tuplalaattarakenne (pohjalaatta + toja-eriste + pintalaatta). Käyttäjien mukaan tiloissa on
ollut vesivahinkoja. Alapohjan ja ulkoseinien sekä kantavien seinien liittymissä havaittiin selvää epätiiveyttä.
Talotekniikan läpiviennit havaittiin epätiiviiksi. Tilojen sisäilma oli runsaasti alipaineinen. Tilojen
alipaineisuudesta johtuen osa korvausilmasta kellaritiloihin tulee rakenteista sekä alakellarista. Tojaeristetilan ja alakellarin ilman epäpuhtaudet kulkeutuvat rakenteiden epätiiveyksiä pitkin sisäilmaan. Aosan pääviemärin kanaalissa on runsaasti eloperäistä materiaalia ja tarkastusluukut eivät ole kaasutiiviitä.
A-osan käytävältä yhteys kulkutunneliin, joka johtaa vss-tiloihin ja terveyskeskukseen. Vss-tilojen vieressä
on myös jätehuone. A-käytävän ja tunnelikäytävän välinen lasinen pariovi ei ole tiivis. A-osan kellarin
alipaineisuuden vuoksi ilman epäpuhtauksia kulkeutuu kellaritiloihin myös terveyskeskuksen
huoltokäytävästä ja sillä sijaitsevasta jätehuoneesta.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•
•

Alapohjarakenteen purkaminen pohjalaattaan asti ja alapohjan pintarakenteiden uusiminen
vesihöyryä läpäiseväksi
LVIS-läpivientien tiivistäminen alakellarin ja kellaritilojen välillä
Alakellarin lattiapinnan hionta betonipinnalle ja pinnoitus vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella
Pääviemärikanaalin puhdistus ja viemäreiden uusiminen, sekä tarkastusluukkujen vaihtaminen
kaasutiiviiksi

Kaupunkitekniikan ja monitoimitilan kellaritilat (C- ja F-osat)
Kellaritilojen lattiapinnoitteet ovat käyttöiän päässä ja vesihöyrytiiviitä. Maapohjan kosteus pitää
lattiarakennetta kosteana, ja aiheuttaa lattian pintarakenteiden alapintaan mikrobivaurioita.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•

Vanhojen lattiapintamateriaalien poistaminen, maanvaraisen laatan hionta ja tasoitus, sekä
pinnoitus vesihöyryavoimella pinnoitteella
Alapohjan ja ulkoseinien välisen liittymän tiivistäminen
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3.2

Ulkoseinät ja ikkunat
Rakenne

Hopeahovin kellaritilat, B-osa
- Ulkopinnan käsittely
- Betoninen perusmuuri 100 mm
- Punatiili/reikätiili 335…350 mm
- Sisäpinnan rappaus 20…30 mm
- Pintakäsittely
Hopeahovin kellaritilat, A-osa
- Ulkopinnan käsittely
- Betoninen perusmuuri
- Mineraalivillaeriste 50 mm
- Ilmarako 50 mm
- Kevytsoraharkko 70 mm
- Sisäpinnan tasoite 4 mm
- Pintakäsittely
Kaupunkitekniikka ja monitoimitila (C-osa ja F-osa)
- Ulkoseinän alaosa
o Ulkopinnan käsittely
o Betoninen perusmuuri
o Mineraalivillaeriste 150 mm
o Ilmarako 30…40 mm
o Poltettu tai kalkkihiekkatiili 80 mm
o Pintakäsittely
- Ulkoseinän yläosa ja monitoimitila kokonaisuudessaan
o Ulkopinnan käsittely
o Betoninen perusmuuri
o Solumuovieriste 50 mm
o Mineraalivillaeriste 100 mm
o Ilmarako 30…40 mm
o Poltettu tai kalkkihiekkatiili 80 mm
o Pintakäsittely
- Kaupunkitekniikan maanpaineseinä
o Betoninen maanpaineseinä
o Mineraalivillaeriste 100 mm
o Ilmarako 30 mm
o Poltettu tai kalkkihiekkatiili 130 mm
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Havainnot ja tutkimukset
Hopeahovin kellaritilat (A-osa ja B-osa)
Hopeahovin A- ja B-osan kellareiden julkisivut (perusmuurin ulkopinta) ovat betonirakenteisia uritettuja
perusmuureja, jotka ovat maalattu. Perusmuuria kiertää noin 400 mm leveä sepelöity reunus.
Perusmuurien ulkopuolista vedeneristekerrosta ei havaittu. Alakellarissa havaittiin sisäpuolinen pikisively.
Sisäänkäyntien edustat ovat joko laatoitettuja betonilaatoin, tai betonisia portaita. Sisäänkäyntitasanteet
ovat pääsääntöisesti huomattavasti ympäröivää maanpintaa alempana tai betonisin muurein rajatuissa
syvennyksissä. Vesikatolta tuleva vesi on pääsääntöisesti johdettu sadevesijärjestelmällä
sadevesiviemäreihin. Ulkopuolen silmämääräisessä tarkastuksessa ei havaittu salaojien tarkastuskaivoja,
joten salaojien toimintaa tai kuntoa ei voitu tarkastaa. Perusmuurissa ei havaittu suurempia ulkopuolisen
kosteusrasituksen aiheuttamia jälkiä.
Hopeahovin B-osan ulkoseinät todettiin tutkimuksissa sisäpinnoiltaan siisteiksi ja hyväkuntoisiksi. Niissä ei
havaittu merkkejä kosteusvaurioista. Ulkoseinät ovat rakenteeltaan hyvin massiiviset. Ikkunat ovat A- ja Bosassa todennäköisesti uusitut nykyaikaiset puu-alumiini-ikkunat ja hyväkuntoiset. Ikkunoiden
seinäliittymät näyttävät aistinvaraisesti tiiviiltä.
Kaupunkitekniikan ja monitoimitilan kellaritilat (C-osa ja F-osa)
Kaupunkitekniikan C-osan ja monitoimitilan F-osan kellareiden julkisivu (perusmuurin ulkopinta) on
pinnoittamaton betonipinta, jossa näkyy muottilaudoituksen jäljet. Perusmuurin ulkopuolista
vedeneristekerrosta ei havaittu. Sokkelin reunusta on paikoin nurmikkoa ja paikoin suurta mukulakiveä.
Monitoimitilaan kulku on betonimuurein rajatusta porrassyvennyksestä, joka on huomattavasti ympärillä
olevaa maanpintaa alempana. Kaupunkitekniikan tiloihin kulku on maaluiskaa pitkin, joka myös on
ympäröivää maanpintaa huomattavasti alempana. Vesikatolta tuleva vesi on pääsääntöisesti johdettu
sadevesijärjestelmällä sadevesiviemäreihin. Ulkopuolen silmämääräisessä tarkastuksessa ei havaittu
salaojien tarkastuskaivoja, joten salaojien toimintaa tai kuntoa ei voitu tarkastaa. Ulkopuolella havaittiin
runsaasti ulkopuolisen kosteusrasituksen aiheuttamia jälkiä, kuten levää, sammalta, tummentumaa
betonissa ja vesiroiskeita. Kaupunkitekniikan sisäänkäyntioven päällä olevan parvekkeen vedenpoisto
havaittiin puutteelliseksi.
Kaupunkitekniikan ja monitoimitilan kellaritilojen ulkoseinien sisäpinnat ovat puhtaaksi muuratut ja
maalatut. Kaupunkitekniikan kellaritiloissa sisäpuolen muurauksien yläreuna on avoin välipohjaan, eli
eristetilasta on ilmayhteys sisäkattojen alaslaskuihin. Monitoimitilan sisäpuolen muuraukset ovat muuratut
välipohjaan asti, mutta varastohuoneessa havaittiin mustaa pölyjälkeä sekä muurauksen yläreunassa, että
välipohjan reunassa. Seinäpinnat ovat pääsääntöisesti siistikuntoiset, eikä niissä ole havaittavissa
kosteusvaurion merkkejä. Ikkunat ovat todennäköisesti alkuperäiset puuikkunat. Ikkunoiden liittymät
seinärakenteeseen ovat toteutettu puisin smyykilaudoin ja puulistoin, joten eristetilasta on ilmayhteys
listoituksien kautta huoneilmaan. Myös IV-putkien ympärillä on epätiiveyksiä.

Kosteusmittaukset
Ulkoseinän eristetilan kosteus mitattiin suuntaa-antavilla rakennekosteusmittauksilla seinän sisäpuolen
tiileen poratusta mittareiästä. Eristetilan kosteus tarkastettiin viidestä kohdasta. Mittauskohdilla seinän
sisällä, eristetilassa ei todettu olevan ylimääräistä kosteutta.
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Hopeahovin kosteusmittaustulokset (A-osa ja B-osa)
Seinärakenteiden kosteus mitattiin ulkoseinärakenteen eristetilasta kahdesta eri mittauspisteestä.
Tutkimuksien aikaan ulkona oli pakkasta ja maa jäässä, joten mittaustuloksia on tulkittava sen mukaisesti.
Keväällä ja syksyllä mittaustulos on oletettavasti toinen, johtuen ulkopuolisen vedeneristekerroksen
puuttumisesta.
Taulukko 9: Hopeahovin kellaritilojen kosteusmittaustulokset
Lämpötila
Mittauspiste

Suhteellinen Absoluuttinen
kosteus RH (%) kosteus (g/m3 )

Tila / rakenne
(° C)

Sisäilma 3.1.2019 B-osa

1.52 toimisto

21,2

26

4,8

Sisäilma 3.1.2019 A-osa

1.15 toimisto

23,5

12

2,5

Sisäilma 4.1.2019 A-osa

1.27 pukuhuone

22,4

21,1

4,2

Ulkoilma 3.1.2019

-10,8

89

1,8

Ulkoilma 4.1.2019

-0,7

100

4,6

RK 1 (3.1)

1.15 toimisto

16,4

26,3

3,7

RK 2 (4.1)

1.27 pukuhuone

21,5

20,8

3,9

Tutkimuksissa molempien mittauspisteiden eristetilat todettiin kuiviksi. Mittauspisteissä ei havaittu
myöskään aistinvaraisesti viitteitä kosteusvauriosta.
Kaupunkitekniikan tilojen kosteusmittaukset (C-osa)
Seinärakenteiden kosteus mitattiin ulkoseinärakenteen eristetilasta kahdesta eri mittauspisteestä, yksi
maanpaineseinältä ja yksi ulkoseinältä. Tuloksia käsiteltäessä on huomioitava, että kosteusmittaus on
suoritettu talviaikaan, ja ulkopuolen maaperä on jäässä.
Taulukko 10: Kaupunkitekniikan kellaritilojen kosteusmittaustulokset
Lämpötila
Mittauspiste

Suhteellinen Absoluuttinen
kosteus RH (%) kosteus (g/m3 )

Tila / rakenne
(° C)

Sisäilma 2.1.2019

1.125

Ulkoilma 2.1.2019

21,2

26

4,8

-5,8

83

2,6

RK 3

1.65 WC M maanpaineseinä

20,1

50,3

8,8

RK 4

1.59 varasto ulkoseinä

18,6

31,5

5,0

Tutkimuksissa molempien mittauspisteiden eristetilat todettiin kuiviksi. Mittauspisteen RK3 absoluuttinen
kosteuspitoisuus on suurempi kuin sisäilman kosteuspitoisuus. Tämä saattaa olla merkki siitä, että
maanpaineseinällä on syksyistä kosteutta, eikä rakenne ole vielä päässyt kuivumaan. Lähtötiedoista ei
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selvinnyt, onko maanpaineseinällä salaojaa. Mittauspisteissä ei havaittu aistinvaraisesti viitteitä
kosteusvauriosta.
Monitoimitilan kosteusmittaustulokset (F-osa)
Seinärakenteiden kosteus mitattiin ulkoseinärakenteiden eristetilasta kolmesta eri mittauspisteestä.
Tuloksia käsiteltäessä on huomioitava, että kosteusmittaus on suoritettu talviaikaan, ja ulkopuolen
maaperä on jäässä.
Taulukko 11: Monitoimitilan kellaritilojen kosteusmittaustulokset
Lämpötila
Mittauspiste

Suhteellinen Absoluuttinen
kosteus RH (%) kosteus (g/m3 )

Tila / rakenne
(° C)

Sisäilma 19.12.2018

1.90 monitoimitila

Ulkoilma 19.12.2018

20,3

26,5

4,7

0,4

26,5

1,3

RK 1

1.91 monitoimitila ulkoseinän alaosa

16

31,4

4,3

RK 2

1.91 monitoimitila ulkoseinän yläosa

9,5

47,6

4,4

RK 3

1.91 monitoimitila ulkoseinän yläosa

7,2

57,3

4,5

Tutkimuksissa kaikkien kolmen mittauspisteen eristetilat todettiin kuiviksi. Myös eristetilan absoluuttinen
kosteus on lähes sama kuin sisäilman absoluuttinen kosteus. Mittauspisteissä ei havaittu aistinvaraisesti
viitteitä kosteusvauriosta.

Merkkiainetutkimus
Ulkoseinien eristetilan sekä alapohjarakenteiden seinäliittymien ilmayhteyttä sisäilmaan tutkittiin
merkkiainekokein. Merkkiainekokeita suoritettiin yhteensä yhdeksän kappaletta. Hopeahovin A- ja B-osan
rakenteisiin suoritettiin yhteensä kuusi merkkiainekoetta, kaupunkitekniikan tiloissa yksi, sekä
monitoimitilassa yhteensä kaksi merkkiainekoetta. Ulkoseinän merkkiainetutkimuksessa merkkiainekaasu
syötettiin sisäpuolen muurauksen taakse eristetilaan, alapohjarakenteiden tutkimuksessa merkkiainekaasu
syötettiin pintalaatan alla olevaan eristetilaan. Rakenteen tiiveyttä tutkittiin kaasuanalysaattorilla
sisäpuolelta rakennuksen normaalilla ilmanvaihdolla. Tilan painesuhdetta mitattiin tutkimuksen ajan.
Hopeahovin merkkiainetutkimuksen tulokset (A-osa ja B-osa)
Merkkiainetutkimuksissa todettiin epätiiviyttä useissa kohdin. Sekä A-osan maanvastaisen rakenteen että
B-osan välipohjarakenteen toja-eristekerroksesta todettiin selvä ilmayhteys sisäilmaan ulkoseinän ja
alapohjan liittymästä. Ulkoseinien eristetilasta havaittiin myös selviä ilmayhteyksiä eristetilaan suurista
halkeamista, mutta ikkunasmyykien ja pienten halkeamien todettiin olevan tiiviimpiä.
NRo
MA1

Paikka
B-osa, 1.52 lattia

MA2
MA3

B-osa, 1.52 ulkoseinä
A-osa, 1.15 lattia
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MA4
MA5
MA6

A-osa, 1.15 ulkoseinä
A-osa, 1.32 ulkoseinä
B-osa, alakellari/kellari

Todettiin selvä vuoto ulkoseinän halkeamissa
Ei todettu vuotoa seinän halkeamassa
Todettiin selvä vuoto alakellaritilasta johtoläpivientiä pitkin
kellaritilaan

Kaupunkitekniikan tilan merkkiainetutkimuksen tulokset (C-osa)
Merkkiainetutkimuksessa todettiin epätiiveyttä. Ulkoseinän eristetilasta todettiin olevan ilmayhteys
sisäilmaan pilarin ja sisämuurauksen välissä olevasta halkeamasta, sekä ikkunan smyykistä. Lisäksi havaittiin
useita huonosti tiivistettyjä läpivientejä sekä sisämuurauksen päättymisen ennen sisäkattoa, joista
ilmayhteys on havaittavissa ilman merkkiainetutkimusta.
NRo
MA7

Paikka
Kaupunkitekniikka, 1.53,
ulkoseinä

Tulos
Todettiin selvä vuoto ikkunan vierestä ja pilarin viereisestä
halkeamasta

Monitoimitilan merkkiainetutkimuksen tulokset (F-osa)
Merkkiainetutkimuksessa todettiin epätiiviyttä. Ulkoseinän ja maanpaineseinän eristetilasta todettiin
olevan ilmayhteys sisäilmaan muurauksessa olevista halkeamista, sekä lattia-seinäliitoksista. Lisäksi
havaittiin ilmavuodon aiheuttamaa tummentumaa sisäpuolen muurauksen ja sisäkaton liitoksessa.
NRo
MA8
MA9

Paikka
Monitoimitila, varasto,
maanpaineseinä
Monitoimitila, varasto,
ulkoseinä

Tulos
Todettiin selvä vuoto maanpaineseinän, ulkoseinän sekä lattian
liitoksissa
Ei havaittu vuotoa

Merkkiainekokeen kohdat on merkattu liitteen 1 pohjakuviin.

Kuva 11 ja 12. Merkkiainetutkimus
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Rakenneavaukset ja mikrobitulokset
Hopeahovin kellaritilat (A-osa ja B-osa)
Ulkoseiniin tehtiin rakenneavaukset viiteen kohtaan. 2 rakenneavausta tehtiin B-osan punatiilisiin
ulkoseiniin, 1 B-osan tilan 1.54 ikkunan viereiseen puurunkoiseen seinäosuuteen ja 2 rakenneavausta Aosan ulkoseiniin. Ulkoseinien eristeiden sisäpinnasta otettiin materiaalinäytteet 1.9 ja 1.11.
Näytteenottokohdissa ei havaittu ulkoisia merkkejä vaurioista.
Taulukko 12: Hopeahovin kellaritilojen rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobitulokset
Näyte

Tila

Näytteenotto kohta

Materiaali

Analyysitulos

Näyte 1.9

HH, toimisto 1.54

US eriste ikkunan vieri

mineraalivilla

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 1.11

HH, 1.15

US alaosan eriste

mineraalivilla

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Ulkoseinistä otetuissa näytteissä 1.9 ja 1.11 ei todettu mikrobivaurioon viittaavaa kasvustoa. Näytteessä
havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioindikaattorilajeja.
Kaupunkitekniikan tilat
Ulkoseiniin tehtiin rakenneavaukset viiteen kohtaan. Yksi rakenneavaus tehtiin maanvastaiseen
päätyseinään, kaksi rakenneavausta ulkoseinien alaosiin ja kaksi ulkoseinien yläosiin. Ulkoseinien eristeen
ulkopinnasta otettiin materiaalinäytteet 1.1, 1.2 ja 1.3. Lisäksi ulkoseinän rakennetta tarkasteltiin
ruokailutilan 1.56 ikkunan smyykilistaa raottamalla. Näytteenottokohdissa ei havaittu ulkoisia merkkejä
vaurioista.
Rakenneavauksissa todettiin, että ulkoseinän eristeet ovat seinien alaosassa pelkästään mineraalivillaa ja
yläosissa solumuovieristettä ja mineraalivillaa. Rakenneavauksessa todettiin myös ilmarako sisäpuolen
muurauksen ja eristeen välissä.
Taulukko 13: Kaupunkitekniikan kellaritilojen rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobitulokset
Näyte

Tila

Näytteenotto kohta

Materiaali

Analyysitulos

Näyte 1.1

Kaupunkitekniikka, 1.53

US ikkunan vieri

mineraalivilla

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 1.2

Kaupunkitekniikka, 1.53

US eriste alaosa

mineraalivilla

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 1.3

Kaupunkitekniikka, m WC

Maanvastaisen seinän alaosa mineraalivilla

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Ulkoseinistä otetuissa näytteissä ei todettu mikrobivaurioon viittaavaa kasvustoa. Näytteessä havaittiin
vain
niukasti
elinkykyisiä
mikrobeja,
eikä
lajistossa
tavattu
merkittäviä
määriä
kosteusvaurioindikaattorilajeja.
Monitoimitila
Monitoimitilan ulkoseiniin tehtiin rakenneavaukset viiteen kohtaan. Yksi rakenneavaus tehtiin
maanpaineseinälle, kaksi ulkoseinien alaosaan ja kaksi ulkoseinien yläosaan. Lisäksi rakennetta tarkasteltiin
siivouskomeron 1.89 maanpaineseinällä olleesta muurausaukosta, ja raottamalla sisäänkäyntiseinällä
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olevan ikkunan alasmyykiä. Rakenneavauksien yhteydessä ulkoseiniltä otetiin kaksi materiaalinäytettä, sekä
maanpaineseinältä yksi materiaalinäyte.
Rakenneavauksissa todettiin tuuletusrako eristekerroksen ja sisäpuolen muurauksen välissä. Ulkoseinien
yläosissa todettiin eristyksen olevan sekä solumuovieristettä että mineraalivillaa. Rakenneavauksissa ei
havaittu ulkoisia merkkejä vaurioista, lukuun ottamatta sisäkäyntioven puoleisen ikkunan alasmyykin alla
olevaa kotelomaista ”pesää”.
Taulukko 14: Monitoimitilan kellaritilojen rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobitulokset
Näyte

Tila

Näytteenotto kohta

Materiaali

Analyysitulos

Näyte 1

HH, monitoimitila

US alaosan eriste

mineraalivilla

Mikrobikasvusto

Näyte 2

HH, monitoimitila

US eriste ikkunan vieri

mineraalivilla

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 3

HH, monitoimitila

Maanpaineseinä, eriste

mineraalivilla

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Ulkoseinästä otetuissa näytteessä todettiin mikrobivaurioon viittaavaa kasvustoa yhdessä näytteessä.
Näytteessä 1 todettiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä ja niiden joukossa oli myös
kosteusvaurioindikaattorilajeja. Näytteissä 2 ja 3 ei todettu mikrobikasvua. Näytteessä 2 oli yksittäisiä
pesäkkeitä kosteusvaurioindikaattorimikrobeja, mutta se on kuitenkin normaalia.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Kellareiden perusmuurien kantava rakenne ilman ulkopuolista vedeneristystä, sisäpuolinen eriste ja
sisäpuolinen muuraus, pidetään nykytiedon mukaan riskialttiina rakenteena. Eristetilan mahdollinen
kosteus ja sisäilman lämpö luo mikrobikasvustoille hyvät edellytykset seinärakenteeseen. Tutkimushetkellä
eristetilan kosteuspitoisuudet olivat matalia, mutta tutkimushetkellä ulkoilma oli pakkasella, sekä
rakennusta ympäröivä maa-aines jäässä. Keväällä sulamisvesien aikaan kosteuspitoisuus eristetilassa
voidaan olettaa olevan korkeampi. Maanvastaiset rakenteet nykytiedon mukaan suositellaan määriteltävän
siten, että lämmöneriste on kantavan rakenteen ulkopuolella.
Sisäpuolisen muurauksen eristetilasta havaittiin tutkimuksissa selvä ilmayhteys sisäilmaan. Tutkimuksissa
havaittiin myös sisäilman painesuhteissa huomattavaa alipainetta suhteessa ulkoilmaan. Sisäilman suuri
alipaineisuus johtaa siihen, että korvausilma kulkeutuu osittain rakenteista ja niiden liittymien läpi ja
mahdolliset mikrobivauriot eristetilasta kulkeutuvat sisäilmaan. Näytteet on analysoitu viljelymenetelmällä,
jolloin tuloksissa näkyvät vain elinkykyiset mikrobit. Rakenteissa voi olla myös jo kuollutta kasvustoa, minkä
on myös todettu aiheuttavan oireilua ja sisäilmahaittaa. Tämän vuoksi korjaustoimet on suositeltavaa
tehdä kaikkiin ulkoseiniin.
Tutkimuksien talvisesta ajankohdasta johtuen, ei tutkimuksissa saatu todellista käsitystä ulkoseinien
sisäpuolisen eristetilan ympärivuotisista olosuhteista. Eristetilan kosteuspitoisuus saattaa kesä- ja
syksyaikaan olla hyvin paljon korkeampi ja näin mikrobikasvustolle otollisempi. Tutkimuksissa havaittiin
elinkykyisiä mikrobeja vain yhdessä näytteestä kahdeksasta. Viitteitä mikrobikasvustosta on siis todettu.
Myös ulkoseinän rakenne on nykytietämyksen mukaan riskirakenne. Näillä perusteilla toimenpide-
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ehdotukseen kirjataan sisäpuolisen muurauksen ja eristyksen purkaminen ja muurauksen toteuttaminen.
Sisäpuolisen muurauksen uudistamisen osalta korjauslaajuus on kuitenkin hyvä varmistaa jatkotutkimuksin,
jossa selvitetään laajemmin eristetilan kosteusolosuhteet leutona vuodenaikana ja mikrobivaurioiden
laajuus.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•
•

Kellareiden ulkoseinien aukikaivuu, salaojien uusiminen, perusmuurin vedeneristäminen
ulkopuolelta, perusmuurin eristäminen ulkopuolelta, sekä täyttömaiden vaihto kapillaariseksi
A-, C- ja F-osan ulkoseinien sisäpuolisen muurauksen ja eristyksen purkaminen, sekä uuden
sisäpuolisen muurauksen toteuttaminen ilman eristettä
Ikkunoiden ja muiden ulkoseinän läpi kulkevien läpivientien tiivistäminen
Ilmanvaihdon säätäminen

3.3

Alakatot, väliseinät ja pintarakenteet
Rakenne

Hopeahovin väliseinä- ja välipohjarakenteet sekä pintarakenteet
Väliseinät
-

Paikalla valettu betoni

Välipohja
-

(Yläpuolisia kerroksia ei tutkittu)
Paikalle valettu betonilaatta
Tasoite
Maalipinnoite
IV-kanavien ympärillä alaslasketut kipsikotelot

Kaupunkitekniikan ja monitoimitilan väliseinä- ja välipohjarakenteet sekä pintarakenteet
Väliseinät
-

Muurattu tiili

Välipohja, Kaupunkitekniikka
-

(Yläpuolisia kerroksia ei tutkittu)
Paikalla valettu betonilaatta
Betonilaatan alapinnassa liimattu mineraalieriste 50 mm
Puurunkoinen alaslaskettu kipsilevykatto

Välipohja, Monitoimitila
-

(Yläpuolisia kerroksia ei tutkittu)
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-

Paikalla valettu betonilaatta
Maalipinnoite
Akustolevyt

Aistinvaraiset havainnot
Hopeahovin kellaritilat (A-osa ja B-osa)
Hopeahovin kellaritilojen välipohjat ovat paikalla valetut betonilaatat. Betonilaatan yläpuolisia rakenteita ei
tutkittu. Välipohjan betonilaatta on alapuolelta tasoitettu ja maalattu. IV-kanavisto on koteloitu paikoin
hyvin suurten koteloiden taakse. Kotelot ovat maalattua kipsilevyä. Välipohjat ovat siistikuntoiset eikä
niissä näy merkkejä vaurioista. IV-kotelot, sprinklerijärjestelmä ja valaisimet on paikoitelleen niin lähekkäin
toisiaan, että etenkin ilmanvaihdon toimivuutta suunnitellusti voisi kyseenalaistaa. Myös talotekniikan
läpiviennit havaittiin olevan epätiiviitä.
Hopeahovin kellaritilojen väliseinät ovat massiiviset betoniseinät. Kaikki betoniseinät ovat todennäköisesti
kantavat. Betoniseinät ovat molemmin puolin tasoitetut ja maalatut. Kellarikerroksen väliseinät ovat siistit
ja hyväkuntoiset eikä niissä näy merkkejä vaurioista. Alakellarissa betonisten väliseinien alareunoissa maali
hilseilee, ja paikoin esiintyy kalkkihärmettä. Maalin rapistuminen viittaa maapohjan kosteuden
kapillaariseen nousuun. Alapohjarakenteen pintalaatan ja kantavien väliseinien liittymissä havaittiin rako.
Seinän ja lattian rako havaittiin myös merkkiainekokein, joten ilmayhteys alapohjan toja-eristeestä on
sisäilmaan myös kantavien väliseinien vierustoja pitkin.
Kaupunkitekniikan (C-osa) ja monitoimitilan (F-osa) kellaritilat
Kaupunkitekniikan kellaritilojen välipohja on paikalla valettua betonia. Betoniholvin alapintaan on liimattu
mineraalivillaeriste. Tiloissa oli alaslaskettu katto, jonka runko oli puuta. Katon alaslaskun alapinta oli
toteutettu neliön mallisista kipsilevypaloista. Alaslaskutila oli jonkin verran pölyinen.
Kaupunkitekniikan väliseinät olivat puhtaaksimuurattua tiiltä ja maalatut. Väliseinät olivat pääsääntöisesti
siistikuntoiset, eikä niissä ollut havaittavissa vaurioita. Halkeamia muurauksissa havaittiin jonkin verran.
Saunan panelointi oli selvästi uusittu. Märkätiloissa havaittiin jonkin verran kopoja laattoja. Oletettavasti
märkätilojen seinissä ei ole vedeneristettä.
Monitoimitilan kellaritilojen välipohja on paikalla valettua betonia. Muottilautapintainen betoni on
maalattu, ja siihen on suurimmalle osalle liimattu akustolevy. Keittiössä oli alaslaskettu katto.
Monitoimitilan välipohjan kattopinnat olivat pääsääntöisesti hyväkuntoiset ja siistit. Keittiön sekä eteistilan
alaslasketussa katossa havaittiin selvä vanha ruskea jälki, joka on peräisin yläpuolisesta viemärivuodosta.
Monitoimitilan väliseinät olivat puhtaaksi muurattua tiiltä ja maalatut. Väliseinät olivat pääsääntöisesti
hyväkuntoiset ja siistit. Märkätiloissa pinnoitteet ovat selvästi käyttöiän päässä. Myös kopoja laattoja
havaittiin jonkin verran. Keittiökalusteet olivat huonokuntoisen näköiset, etenkin sokkelilevy oli
vaurioitunut selvästi.
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Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Hopeahovin kellaritilat (A-osa ja B-osa)
Kellaritilojen väliseinät ja välipohjat ovat pääsääntöisesti hyväkuntoiset. Alakellarin väliseinien todettiin
nostavan kapillaarisesti kosteutta maaperästä. Väliseinien kivirakenteisuus ja massiivisuus antaa niille
erittäin hyvän vauriokestävyyden. Suurimmat toimenpiteen väliseinä- ja välipohjarakenteille aiheutuu
alapohjaan ja ulkoseiniin kohdistuvista toimenpiteistä.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•

•
•
•
•

Betoniseinien puhdistus ja maalaus
Vaurioituneiden ja ikääntyneiden pinnoitteiden uusiminen
o Wc-tilojen saneeraus nykymääräysten mukaisesti
o Muiden tilojen pinnoitteet tilan käyttötarkoituksen mukaiseksi
Väliseinä-alapohja välisen liittymän tiivistäminen
Alakellarin kantavien seinien alareunan puhdistus, tasoitus ja maalaus vesihöyryä läpäisevällä
maalilla
Talotekniikan läpivientien tiivistäminen
IV-tulo- ja poistopäätteiden uudelleen asemointi

Kaupunkitekniikan ja monitoimitilan kellaritilat (C-osa ja F-osa)
Kellaritilojen väliseinät ja välipohjat ovat pääsääntöisesti hyväkuntoiset, lukuun ottamatta märkätilojen
pinnoitteita. Väliseinien kivirakenteisuus antaa niille erittäin hyvän vauriokestävyyden. Suurimmat
toimenpiteet väliseinä- ja välipohjarakenteille aiheutuu alapohjaan ja ulkoseiniin kohdistuvista
toimenpiteistä.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•

•
•
•

Tiiliseinien puhdistus ja puhdistusmaalaus muiden töiden ohessa
Vaurioituneiden ja ikääntyneiden pinnoitteiden uusiminen
o pesutilojen saneeraus nykymääräysten mukaisesti
o keittiön pinnoitteiden ja kalusteiden uusiminen
Kaupunkitekniikan alaslaskujen yläpuolisten eristeiden poistaminen ja alustan puhdistus
Monitoimitilan alakattolevyjen uusiminen
Monitoimitilan ääneneristyslevyjen poistaminen
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4.

SISÄILMAN OLOSUHDE- JA EPÄPUHTAUSMITTAUKSET

4.1

Paine-eromittausten tulokset

Tilojen painesuhteista ulkoilmaan nähden mitattiin jatkuvatoimisilla mittareilla kahden viikon
seurantajakson ajan 5.12.- 19.12.2018 välisenä aikana. Mittaukset tehtiin monitoimitilaan 1.91,
Kaupunkitekniikan toimistoon 1.54 sekä ICT:n toimistoihin 1.15 ja 1.51.

Taulukko 15: Paine-eromittauksen kuvaaja ICT-toimistot

Kuvaajasta voidaan havaita, että tilat ovat pääasiassa alipaineisia. Mittaushetkellä tyhjillään olevan
toimiston 1.51 painesuhteet vaihtelivat n. – 4 Pa … 0 Pa (lievä alipaine). Toimisto 1.15 oli alipaineinen
mittaustulosten vaihdellessa -10 Pa … - 5 Pa välillä. Paine-eroissa on havaittavissa todennäköisesti tilojen
käytöstä johtuvaa säännöllistä muutosta klo 6 ja 17 aikoihin.
Mittauspisteet on merkitty liitteessä 1 olevaan pohjakuviin.
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Taulukko 16: Paine-eromittauksen kuvaaja kaupunkitekniikan toimisto 1.54

Kaupunkitekniikan toimiston paine-ero mittauksissa todettiin painesuhteiden olevan lähellä tasapinotilaa.
Painesuhteet vaihtelivat vain vähän lievän alipaineen ja ylipaineen välillä. Mittaustuloksissa on
todennäköisesti ulkoilman tuuliolosuhteista johtuvia poikkeamia. Aistivaraisesti tilojen ilmanvaihto oli
heikko.

Taulukko 17: Paine-eromittauksen kuvaaja monitoimitila 1.91

Monitoimitila oli koko mittausjakson ajan runsaasti alipaineinen. Paine-ero vaihteli n. – 15 Pa … -13 Pa.
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4.2

Hiilidioksidipitoisuuden seurantamittauksen tulokset

Tiloihin tehtiin hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus. Mittaukset suoritettiin aikavälillä 5.12.19.12.2018. Mittaukset tehtiin monitoimitilaan, Kaupunkitekniikan toimistoon 1.54 ja ICT:n toimistoihin
1.52 ja 1.15. Monitoimitila ja ICT 1.52 olivat tyhjillään suurimman osan mittausajasta.
Ulkoilman hiilidioksidipitoisuutta ei mitattu. Vertailuarvona käytetään
hiilidioksidipitoisuuden tasoa 400 ppm (toimenpideraja-arvo 1 550 ppm).

yleistä

ulkoilman

Hiilidioksidimittaus CO2
Tila

Mittausaika

CO2-pitoisuus vaihteluväli (ppm)

monitoimitila

5.12.- 19.12.2018

400 - 520

KT 1.54

5.12.- 19.12.2018

398 - 967

ICT 1.52

5.12.- 19.12.2018

392 - 727

ICT 1.15

5.12.- 19.12.2018

406 - 821

ulkoilma

400

Asumisterveysasetus toimenpideraja

≤1 550 ppm

Taulukko 18: Hiilidioksidimittauksen tulokset

Sisäilmastoluokituksen mukaan (käytössä olevien) tilojen KT 1.54 ja ICT 1.15 hiilidioksidipitoisuudet alittivat
S3-tason tavoitearvot.

4.3

Teolliset mineraalikuidut

Teolliset mineraalikuidut tutkittiin viidestä tilasta kahden viikon laskeumapölystä. Puhdistetut lasialustat
sijoitettiin työtasojen tai kaappien päälle. Näytteet kerättiin geeliteippimenetelmällä.

Teolliset mineraalikuidut (> 20 µm)
Tila
Kertymäaika
ICT 1.15 (HH, kellarikrs. 1)
14 vrk, 21.11 - 5.12.2018
ICT 1.52 (HH, kellarikrs 2)
14 vrk, 21.11 - 5.12.2018

Kuitua / cm2
0,2
0,3
≤0,2

TTL ohjearvo
Taulukko 19: Teolliset mineraalikuidut ICT-tiloissa

Teolliset mineraalikuidut (> 20 µm)
Tila
Kertymäaika
KT 1.53 (kaupunkitekniikka 1)
14 vrk, 21.11 - 5.12.2018
KT 1.58 (kaupunkitekniikka 2)
14 vrk, 21.11 - 5.12.2018

Kuitua / cm2
0,3
0,4
≤0,2

TTL ohjearvo
Taulukko 20: Teolliset mineraalikuidut kaupunkitekniikan tiloissa
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Teolliset mineraalikuidut (> 20 µm)
Tila

Kertymäaika

Kuitua / cm2

1.91 Monitoimitila

14 vrk, 21.11 - 5.12.2018

1,4
≤0,2

TTL ohjearvo
Taulukko 21: Teolliset mineraalikuidut monitoimitilassa

Kaikkien näytteiden tulos ylitti tai sivusi Asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa sekä Työterveyslaitoksen
viitearvoa.
Monitoimitila on ollut käyttämättä ja pinnoilla on runsaasti pölyä, joten tilan mineraalikuitutulosta ei voida
verrata suoraan säännöllisesti siivottujen pintojen ohjearvoihin.

4.4

Sisäilman VOC-emissiot

Sisäilman VOC-emissiot tutkittiin kolmesta tilasta. Tutkittuja tiloja olivat monitoimitila, Kaupunkitekniikan
toimisto 1.52 ja taukotila 1.58 sekä ICT:n toimisto 1.15 ja 1.53.
Analyysi
TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID)
Yksikkö
µg/m3
Menetelmä
ISO 16000-6:2011 (Tenax TA)
Epävarmuus-%
30
Näyte *
HH, ICT, toimisto 1
56
HH, tila 153/153
10
Asumisterveys toimenpideraja

Lasken.epävarmuus huom.
tuloksen vaihteluväli

2 EH

Lasken.epävarmuus huom.
tuloksen vaihteluväli

39,2 - 72,8
7,0 - 13,0
400 µg/m3

3,1 2,17 - 4,03
< 0,6 < 0,42 - 0,78
10 µg/m3

Taulukko 22: Sisäilman VOC-mittaukset ICT-tiloissa

Tiloista otetuissa VOC-ilmanäytteissä ei havaittu toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia TVOC-arvossa.
Yksittäisten yhdisteiden arvot eivät ylittäneet myöskään toimenpiderajaa.
Analyysi
TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID)
Yksikkö
µg/m3
Menetelmä
ISO 16000-6:2011 (Tenax TA)
Epävarmuus-%
30
Näyte *
KT, taukotilat
380
KT, toimisto 1
458
Asumisterveys toimenpideraja

Lasken.epävarmuus huom.
tuloksen vaihteluväli
266 - 494
320,6 - 595,4
400 µg/m3

2 EH
9,4
9,2

Lasken.epävarmuus huom.
tuloksen vaihteluväli
6,58 - 12,22
6,44 - 11,96
10 µg/m3

Taulukko 23: Sisäilman VOC-mittaukset kaupunkitekniikan tiloissa

Tiloista otettujen ilmanäytteiden TVOC-pitoisuudet olivat korkeahkot ja ne ylittivät toimenpiderajat.
Suurimpina pitoisuuksina näytteessä oli alkaaneja eli hiilivetyjä. 2EH-pitoisuus oli hieman korkea ja ylitti
hieman toimenpiderajan.
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Analyysi
Yksikkö
Menetelmä
Epävarmuus-%
Näyte *

TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID)
µg/m3
ISO 16000-6:2011 (Tenax TA)
Lasken.epävarmuus huom.
30
tuloksen vaihteluväli

Monitoimitila

53

37,1 - 68,9

Asumisterveys toimenpideraja

400 µg/m3

2 EH
6

Lasken.epävarmuus huom.
tuloksen vaihteluväli
4,2 - 7,8
10 µg/m3

Taulukko 24: Sisäilman VOC-mittaukset monitoimitilassa

Tilan VOC-ilmanäytteen pitoisuudet olivat alhaiset.

4.5

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Paine-erojen seurantamittauksessa todettiin, että eri tilojen painesuhteet ulkoilmaan nähden vaihtelivat
suuresti. Monitoimitila oli runsaasti alipaineinen (n. -13 Pa). Kaupunkitekniikan tilat ovat lähellä
tasapainotilaa (0 Pa) ja ICT:n tilat hieman tai runsaammin alipaineisia (0 Pa … -10 Pa). Tutkituilla tiloilla on
eri ilmanvaihtokoneet. Tulosten perusteella koneiden toiminnassa on suuria eroja. Mittaustuloksissa näkyy
myös hetkellisiä poikkeamia, mitkä johtuvat mm. tuuliolosuhteista. Monitoimitilassa ja ICT:n toimistoissa
painesuhteet mahdollistavat hajujen ja epäpuhtauksien kulkeutumisen rakenteiden sisältä tai viereisistä
tiloista. Kaupunkitekniikan tiloissa painesuhteet ovat lähellä ns. tasapainotilaa, jolloin korvausilmaa ei
kulkeutuisi rakenteista. Ilmanvaihto vaikuttaa kuitenkin heikolta.
Tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat kaikissa tiloissa alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Tämän
perusteella ilmanvaihto toimii käyttäjämäärät huomioiden hyvin eikä sisäilman hiilidioksidipitoisuudesta
aiheudu tilojen käyttäjille oireilua. Sisäilmastoluokituksen mukaan tilan hiilidioksidipitoisuus alitti S3-tason
tavoitearvot. Osa tiloista oli kuitenkin ainakin osan mittausajasta käyttämättä, joten pelkän
hiilidioksidimittauksen perusteella ilmanvaihdon toiminnasta ei saada luotettavaa kuvaa.
Teolliset mineraalikuidut tutkittiin viidestä tilasta kahden viikon laskeumapölystä. Kaikkien tilojen
näytteiden tulokset sivusivat tai ylittivät Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan sekä
Työterveyslaitoksen viitearvon. Mineraalikuidut voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua. Monitoimitila on
ollut käyttämättä ja siten myös siivoamatta, jolloin mineraalikuitutulosta ei voida suoraan verrata
säännöllisesti siivottujen tilojen /pintojen tulokseen.
Sisäilman VOC-emissiot mitattiin viidestä tilasta. Kaupunkitekniikan tilojen VOC-ilmanäytteissä oli
toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia TVOC-arvoissa sekä 2EH-pitoisuuksissa. Suurimpana yhdisteenä
ilmanäytteissä oli alkaanit (hiilivedyt), joiden lähteenä voi olla mm. tiloissa varastoidut koneet. 2EH
lähteenä on usein muovipinnoitteiden hajoaminen (kosteus). Näytteissä todetuilla pitoisuuksilla on
vaikutusta tilojen sisäilman laatuun, ja yhdisteet voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua.
Muiden tilojen VOC-emissio arvot olivat alhaiset eivätkä ne ylittäneet toimenpiderajoja.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•
•

Ilmanvaihdon tasapainotus ja säätäminen ja puhdistus (mahdolliset kuitulähteet)
monitoimitilan siivous
mineraalikuitulähteiden selvitys
Kaupunkitekniikan tilojen VOC-emissio lähteiden poistaminen
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ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 387234
17.12.2018

Renovatek Oy
Antti Poti
Korkeakoulunkatu 1
33720 TAMPERE

Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippinäytteessä
Analyysin kuvaus:
Käsittelijä(t):
Asiakasviite:

Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla
Kanlaya Le
1637 Hopeahovi

Analysointimenetelmä
Geeliteipille kerätystä laskeumanäytteestä laskettiin valomikroskooppia käyttäen yli 20 µm pitkien
teollisten mineraalikuitujen määrä pinta-alayksikköä kohti.
Työterveyslaitoksen käyttämä viitearvo teollisten mineraalikuitujen kahden viikon laskeumalle on
0,2 kuitua/cm². Jos tämä arvo työtiloissa ylittyy, tulee arvioida lisäselvitysten tai toimenpiteiden
tarve kuitukertymän pienentämiseksi. Mahdollisia toimenpiteitä voivat olla rikkoontuneiden tai
pinnoittamattomien kuitumateriaalien korjaaminen tai poistaminen, ilmanvaihtokanavien
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen. Analyysitulosten tulkinnassa tulee huomioida otettujen
näytteiden lukumäärä ja viitearvon ylittyminen niissä. Analyysituloksia arvioidaan aina rinnakkain
rakennus- ja taloteknisten havaintojen sekä käyttäjätietojen kanssa.
Toimistorakennusten tuloilmakanavien pinnoilla teollisten mineraalikuitujen keskimääräinen
pitoisuus on Työterveyslaitoksen tutkimus- ja palvelumittausaineistossa ollut 10-30 kuitua/cm².
Lisätietoja tulosten tulkinnasta antaa Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN%20978-952-261-608-1%20(PDF).
Asuintiloissa teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille
laskeutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua/cm² (STM:n asetus 545/2015). Jos analyysin tulokseksi
saadaan tämä arvo tai se ylittyy, tulee ryhtyä terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin
terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Työterveyslaitos
PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi
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TYÖTERVEYSLAITOS

ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 387234
17.12.2018

Tulokset
CK18-05051
Mittauspaikka:
Näytteenottoaika:
Aine:

Hopeahovi
5.12.2018
teolliset mineraalikuidut (>20 µm)

Mittauskohde
1. monitoimitila
2. kaupunkitekniikka 1
3. kaupunkitekniikka 2
4. HH kellari krs.1
5. HH kellari krs.2

Tulos
1,4
0,3
0,4
0,2
0,3

Yksikkö
kpl/cm²
kpl/cm²
kpl/cm²
kpl/cm²
kpl/cm²

Työympäristölaboratoriot

Esa Vanhala

Kanlaya Le

tutkija

laboratoriomestari

Helsinki

Helsinki

Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen
luvan perusteella.

Työterveyslaitos
PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi
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TESTAUSSELOSTE
materiaalinäyte,
suoraviljely, Valvira 1/2016
Hopeahovi_VALMAT_Renovatek_030119.xlsb
PC-pohja: Pessi, 2017

Tilaaja:
Laskutus:
Toimitusos.:

x

Renovatek Oy

Selosteen sisältö:

Korkeakoulunkatu 5, 33720 Tampere
sama, viite: Hopeahovin kellarikrs
arto.kolio@renovatek.fi

suoraviljely, Valvira
8/2016

11 kpl

Näytetiedot:
Näytteenottopvm:
Vastaanottopvm:

3.1.2019
4.1.2019

Kohde:
Näytteenottaja:

Hopeahovi, Kerava
Jaana Pösö

Näytekoodit
Näyte 1.1.
Näyte 1.2.
Näyte 1.3.
Näyte 1.4.
Näyte 1.5.
Näyte 1.6.
Näyte 1.7.
Näyte 1.8.
Näyte 1.9.
Näyte 1.10.

kuvaus (materiaali)
Kt, 1.53 us ikk. vieri (mineraalivilla)
Kt, 1.53 us eriste alaosa (mineraalivilla)
Kt, m wc maan. vast. s. alaosa (mineraalivilla)
Kt, n. ph. lattia tasoite (tasoite, liima)
Kt, saunan pkh lattia (tasoite, liima)
Tsto 1.52 lattia (tasoite, liima)
Tsto 1.52 lattia (toja-eriste)
Tsto 1.52 lattia-us liitos (tervapaperi)
Tsto 1.54 us eriste ikk. viereltä (mineraalivilla)
1,15 lattia eriste (paperi, toja-eriste)

Näyte 1.11.

1.15 us alaosa eriste (mineraalivilla)

Analyysi:

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), semikvantitatiivinen määritys
Materiaalinäytteen suoraviljely. Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV ja
Asumisterveysasetuksen 20 § (8/2016) mukainen menetelmä.

Lab. tunniste
Bf354
Bf355
Bf356
Bf357
Bf358
Bf359
Bf360
Bf361
Bf362
Bf363
Bf364

Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta. Mikrobien viljelyyn perustuvana menetelmä selvittää
vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Analyysi sisältää viljelyyn perustuvan
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion.
Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *.
Menetelmän tarkempi kuvaus sekä tulkinnan perusteet ovat liitteessä.
Viljely:
Analysointi:

4.1.2019 / Marika Viljanen
Sirkku Häkkilä, Raisa Ilmanen, Kirsi Mäkiranta, Anna Puisto, Marika Viljanen, Satu Saaranen

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
Hopeahovi_VALMAT_Renovatek_030119.xlsb
2/11

Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:
Bf354

Näyte 1.1. Kt, 1.53 us ikk. vieri (mineraalivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet
Geotrichum
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus ryhmä Restricti *

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. –
–
–
Yht. +
+
Yht. –
Yht. +
+

1 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Bf355

Näyte 1.2. Kt, 1.53 us eriste alaosa (mineraalivilla)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. –
–
–
Yht. –
Yht. –
Yht. +
Aspergillus ryhmä Restricti *
Aspergillus versicolor *

+
+

12 kpl
1 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

huo
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Bf356

Näyte 1.3. Kt, m wc maan. vast. s. alaosa (mineraalivilla)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. –
–
–
Yht. –
Yht. –
Yht. +
Aspergillus ryhmä Restricti *

+

10 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Bf357

Näyte 1.4. Kt, n. ph. lattia tasoite (tasoite, liima)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet
Penicillium
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus versicolor *
Penicillium

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +++
+++
+
Yht. +
+
Yht. –
Yht. +
+
+

1 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä. Näytteessä tavattiin lisäksi
pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.

huo
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Bf358

Näyte 1.5. Kt, saunan pkh lattia (tasoite, liima)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
+
–

1 kpl

+
+
+

7 kpl

+

16 kpl

Yht. +
Aspergillus versicolor *
Cladosporium
Penicillium

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Aspergillus versicolor *
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus ryhmä Restricti *
Aspergillus versicolor *
Penicillium

Yht. +
Yht. +++
++
+
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa. Näytteessä tavattiin lisäksi pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä.

Bf359

Näyte 1.6. Tsto 1.52 lattia (tasoite, liima)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. –
–
–
Yht. ++
Acremonium *
Engyodontium *
Penicillium

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Paecilomyces variotii *
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Penicillium

+
+
+

1 kpl
2 kpl
Yht. +

+
+

1 kpl
Yht. +

+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

huo

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
Hopeahovi_VALMAT_Renovatek_030119.xlsb
5/11

Bf360

Näyte 1.7. Tsto 1.52 lattia (toja-eriste)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
+
+

5 kpl
Yht. +

Cladosporium
Penicillium

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Geotrichum
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus sp.
Penicillium

+
+
Yht. +
+
+
Yht. +
+
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Bf361

Näyte 1.8. Tsto 1.52 lattia-us liitos (tervapaperi)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +
+
+

1 kpl
Yht. ++

Penicillium
Cladosporium

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Penicillium
Alternaria
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Penicillium

++
+
Yht. ++
++
+

1 kpl
Yht. ++

++

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

huo
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Bf362

Näyte 1.9. Tsto 1.54 us eriste ikk. viereltä (mineraalivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet
Penicillium
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus sp.

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
–
+
Yht. +
+
Yht. +
+
Yht. +
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon
viittaavia mikrobeja.

Bf363

Näyte 1.10. 1,15 lattia eriste (paperi, toja-eriste)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +++
+++
+
Yht. +++
Aspergillus versicolor *
Acremonium *
Aspergillus sp.
Engyodontium *
Penicillium
Tritirachium *

++
+
+
+
+
+

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Yht. ++
Homesienet
Aspergillus versicolor *
+
31 kpl
Engyodontium *
+
2 kpl
Penicillium
+
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Yht. ++
Homesienet
Aspergillus versicolor *
++
37 kpl
Penicillium
+
Tritirachium *
+
2 kpl
Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä aktinomykeettejä ja runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä.
Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa.

huo
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Bf364

Näyte 1.11. 1.15 us alaosa eriste (mineraalivilla)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +
–
+
Yht. +
Aspergillus versicolor *
Penicillium

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus sp.
Penicillium

+
+

8 kpl
Yht. +

+
Yht. +
+
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

huo
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Lausunto
Yhteenveto tuloksista
Näyte

Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Näyte 1.1.
Näyte 1.2.
Näyte 1.3.
Näyte 1.4.
Näyte 1.5.
Näyte 1.6.
Näyte 1.7.
Näyte 1.8.
Näyte 1.9.
Näyte 1.10.

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Mikrobikasvusto.
Mikrobikasvusto.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Mikrobikasvusto.

Bf354

Näyte 1.11.

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.

Bf364

Bf355
Bf356
Bf357
Bf358
Bf359
Bf360
Bf361
Bf362
Bf363

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys
Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja
ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n
asetus 545/2015)
Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen
osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)
Raporttikokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa osoittanut näyte / näytteitä.
Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan
pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valviran
ohje 8/2016).
Rajaus:
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat
ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai
maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää
esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.
Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa
puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016).

Huomioitavaa
Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa.
Suoraviljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit.
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Liiteosa:

RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET
MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus; semikvantitatiivinen määrittäminen.
Analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen (Valviran ohje 8/2016). Menetelmä
on laboratorion akkreditoidussa pätevyysalueessa ja kuuluu
Eviran hyväksynnän piiriin asumisterveystutkimuksena. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmässä osanäyte viljellään suoraan kasvualustoille. Menetelmä on semikvantitatiivinen eli tulos ilmoitetaan +/- –asteikolla. Lisäksi
viljelmiltä tunnistetaan lajisto mikroskopoimalla. Menetelmä
selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset
mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä semikvantitatiivisesti
määritetyn mikrobimäärän että lajiston tarkasteluun.
Kasvualustat ja -olosuhteet
Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 °C. Kasvatusajat: pesäkelaskenta 7 vrk, sienimääritys 7–14 vrk sekä aktinomykeettien
tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi
ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus
keskeyttää.
Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat
Kasvualusta ja lyhenne

Alustalla kasvavat mikrobit

Tryptoni-hiivauuteglukoosialusta, THG

aktinomykeetit ja muut bakteerit

2 % mallasuute-alusta,
M2

mesofiiliset sienet; hiiva- ja
homesienet, basidiomykeetit

Hagem-agar

–”–

Dikloranglyseroli-18alusta, DG-18

kserofiiliset sienet, jotka kasvavat
muita sieniä kuivemmissa olosuhteissa; materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on aw = 60 – 80

Tulosten esittäminen
Tulokset ilmoitetaan seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1–19
pesäkettä (niukasti mikrobeja), ++ = 20–49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja), +++ = 50–199 pesäkettä (runsaasti mikrobeja), ++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja). Mikäli sienten tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat korkeintaan kohtalaiset (< 50 pesäkettä/malja), kirjataan kosteusvaurioindikaattorien (Taulukko 2) pesäkemäärät raporttiin.
Muiden bakteerien pesäkemäärät ilmoitetaan + / - –asteikolla,
mutta määriä ei käytetä tuloksen tulkinnassa. Epävarmuutta
lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa.

Suoramikroskopointi lisäanalyysinä
Mikrobikasvustoa osoittamaton rakennusmateriaalinäyte voi
olla vaurioitumaton mutta kasvusto voi olla myös kuivunut.
Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan
mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen sienikasvuston
esiintyminen.
Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä tilauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain
kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutosalueelta tai satunnaisesti valituista kohdilta tehdyiltä
preparaateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä.
Menetelmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja.
TULKINNAN PERUSTEET
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan
terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti
todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai
lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua
muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille
altistua.
Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on
arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys,
toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai
poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja
muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa,
kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön
aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja
mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski.
Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016)
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa
katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun sienien tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat runsaat (+++ / ++++).
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun sieniä tai
aktinomykeettejä on kohtalaisesti tai niukasti (++ / +), mutta
lajistossa on useita kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin
yksittäisinä pesäkkeinä). Toimenpiderajan ylittymistä on tällöin
harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja
muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että
niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin. Suoramikroskopoinnilla voidaan vahvistaa tulkintaa.
Kosteusvauriota indikoiva lajisto
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty
mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle.
Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on (Taulukko 2.) yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä
*-merkillä. Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu poikkeava lajisto.

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
Hopeahovi_VALMAT_Renovatek_030119.xlsb
11/11

Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobit
Bakteerit:

Engyodontium

aktinomykeetit

Eurotium

Homesienet:

Exophiala

Acremonium

Fusarium

Aspergillus fumigatus

Geomyces

Aspergillus ochraceus ryhmä
A. ochraceus, ryhmän
mikroskooppisesti
samankaltaiset lajit

Oidiodendron

MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua
sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja
(esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja
aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat
altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on
kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi
korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.

Phialophora sensu lato
useita aiemmin sukuun
Phialophora kuuluvia
lajeja

Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia.
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli
mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa.
Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina
toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia.
Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huomioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobikasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet,
jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja
määrään.

Scopulariopsis

LISÄTIETOA

Aspergillus sydowii

Sphaeropsidales –ryhmä;
erikseen suku Phoma

Aspergillus terreus

Stachybotrys

Aspergillus Usti ryhmä
A.ustus sekä ryhmän
mikroskooppisesti
samankaltaiset lajit

Trichoderma

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvauriokuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten
yleisperiaatteista.
Ympäristöministeriön
koordinoiman
Kosteus- ja hometalkoot –toimintaohjelman sivustolla on
käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja
riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti
aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta
ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen
(hometalkoot.fi/guides).

Aspergillus Restricti ryhmä
sisältäen A.penicillioides
sekä A. restrictus - lajit

Aspergillus versicolor
Chaetomium
sekä suvuton muoto
Botryotrichum

Tritirachium
Ulocladium
Wallemia
Hiivasienet:
Sporobolomyces

Rajaukset
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikkakäytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai
toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida
sulkea pois tulosten tulkinnasta.
Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan
soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa
maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja
lämmöneristeet). Maaperän tai ulkoilman kanssa suorassa
kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole
muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä.
Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennusteknisesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa
todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus
545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin,
kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin.

VIITTEET
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys -lehti, Pori. 2009. 200 ss.
Pitkäranta, M. (toim) 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas
2016). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi)
Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.
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Tilaaja:
Laskutus:
Toimitusos.:
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Renovatek Oy

Selosteen sisältö:

Korkeakoulunk. 2, 33720 Tampere
verkkolaskuna
arto.kolio@renovatek.fi

suoraviljely, Valvira
8/2016

4 kpl

Näytetiedot:
Näytteenottopvm:
Vastaanottopvm:

19.12.2018
21.12.2018

Kohde:
Näytteenottaja:

Hopeahovi, Metsolantie 4, Kerava
Jaana Pösö

Näytekoodit
Näyte 1.
Näyte 2.
Näyte 3.
Näyte 4.

kuvaus (materiaali)
HH, monitoimitila Us alaosan eriste (mineraalivilla)
HH, monitoimitila Us eriste ikkunan vieri (mineraalivilla)
HH, monitoimitila Maanpaines. eriste (mineraalivilla)
HH, monitoimitila K lattia (tasoite, liima)

Analyysi:

Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), semikvantitatiivinen määritys
Materiaalinäytteen suoraviljely. Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV ja
Asumisterveysasetuksen 20 § (8/2016) mukainen menetelmä.

Lab. tunniste
Bf233
Bf234
Bf235
Bf236

Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta. Mikrobien viljelyyn perustuvana menetelmä selvittää
vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Analyysi sisältää viljelyyn perustuvan
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion.
Kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty *.
Menetelmän tarkempi kuvaus sekä tulkinnan perusteet ovat liitteessä.
Viljely:
Analysointi:

21.12.2018 / Raisa Ilmanen
Raisa Ilmanen, Marika Viljanen, Anna Puisto
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:
Bf233

Näyte 1. HH, monitoimitila Us alaosan eriste (mineraalivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet
Aspergillus versicolor *
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus ryhmä Restricti *
Penicillium
Itiöimättömät ryhmät
steriili rihma

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
–
+
Yht. +
+

1 kpl
Yht. –
Yht. +++

++
+
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa.
Näytekohtaiset huomiot
Näytemateriaalin joukossa styroksia.

Bf234

Näyte 2. HH, monitoimitila Us eriste ikkunan vieri (mineraalivilla)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. –
–
–
Yht. +
Cladosporium
Stachybotrys *

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus versicolor *

+
+

1 kpl
Yht. –
Yht. +

+

1 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.

Näytekohtaiset huomiot
Näytemateriaalin joukossa styroksia.
Lajistosta on erityisesti huomioitava mykotoksiineja eli homemyrkkyjä tuottavan Stachybotrys-suvun esiintyminen.
Stachybotrys on hidaskasvuinen käytetyillä kasvatusalustoilla, ja sen itiöillä on heikko elinkyky joten käytetty
menetelmä saattaa aliarvioida sen määrää.

huo
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Bf235

Näyte 3. HH, monitoimitila Maanpaines. eriste (mineraalivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. –
–
–
Yht. –
Yht. –
Yht. –

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä ei havaittu lainkaan elinkykyisiä mikrobeja.

Bf236

Näyte 4. HH, monitoimitila K lattia (tasoite, liima)
x

Alusta

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +
–
+
Yht. +++
Aspergillus versicolor *
Cladosporium
Penicillium
Scopulariopsis *
steriili rihma

Itiöimättömät ryhmät
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Aspergillus versicolor *
Cladosporium
Penicillium
Tritirachium *
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus ryhmä Restricti *
Aspergillus versicolor *
Penicillium
Scopulariopsis *

+++
+
+
+
+
Yht. ++
+
+
+
+

7 kpl

2 kpl
Yht. +++

++
+
+
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa.

huo
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Lausunto
Yhteenveto tuloksista
Näyte

Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Näyte 1.
Näyte 2.
Näyte 3.
Näyte 4.

Mikrobikasvusto.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Mikrobikasvusto.

Bf233
Bf234
Bf235
Bf236

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys
Terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään analyyseillä varmistettua mikrobikasvua tai
korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota rakennuksen sisäpinnalla tai sisäpuolisessa rakenteessa. Toimenpideraja
ylittyy myös mikäli sisätiloissa oleva voi altistua muussa rakenteessa tai tilassa olevalle mikrobikasvulle. (STM:n
asetus 545/2015)
Terveyshaitan arvioinnissa tilaa on arvioitava kokonaisuutena siten, että otetaan huomioon altistumisen
todennäköisyys, toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai poistaa haitta sekä poistamisesta
aiheutuvat olosuhteet ja muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa, kuten rakennuksen tai sen
osan korjauksen tai muutostyön aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja mahdollisen
terveyshaitan toteutumisen riski. (STM:n asetus 545/2015)
Raporttikokonaisuudessa on viljelymenetelmällä mikrobikasvustoa osoittanut näyte / näytteitä.
Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan
pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valviran
ohje 8/2016).
Rajaus:
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten alapohjat
ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa ulkoilman tai
maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa voidaan käyttää
esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.
Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa
puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä (Valviran ohje 8/2016).

Huomioitavaa
Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa.
Suoraviljelymenetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit.
Viitteet
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Valvira 8/2016.
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori. 2009. 200 s.
Reiman, M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpaa L, Laitinen S, Rautiala S. The characteristics of the dilution and direct plating
methods for the determination of microbial flora and concentrations in building materials. Proceedings of the 8th
International Conference on Indoor Air Quality and Climate - Indoor Air '99, Vol. 4, pp 891-896. Indoor Air '99, Edinburgh,
Scotland.
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Turussa 9.1.2019

Raisa Ilmanen
FM, projektitutkija

Satu Saaranen
FL, laboratoriopäällikkö
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Liiteosa:

RAKENNUSMATERIAALINÄYTTEIDEN ANALYYSISSÄ KÄYTETTY MENETELMÄ JA TULKINTAPERIAATTEET
MENETELMÄ: Mikrobit (homeet, hiivat, bakteerit ja aktinobakteerit), pitoisuus ja mikrosienilajiston tunnistus; semikvantitatiivinen määrittäminen.
Analysointi ja tulosten tulkinta perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen (Valviran ohje 8/2016). Menetelmä
on laboratorion akkreditoidussa pätevyysalueessa ja kuuluu
Eviran hyväksynnän piiriin asumisterveystutkimuksena. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmässä osanäyte viljellään suoraan kasvualustoille. Menetelmä on semikvantitatiivinen eli tulos ilmoitetaan +/- –asteikolla. Lisäksi
viljelmiltä tunnistetaan lajisto mikroskopoimalla. Menetelmä
selvittää vain käytetyillä kasvualustoilla kasvavat, elinkykyiset
mikrobit. Tulosten tulkinta perustuu sekä semikvantitatiivisesti
määritetyn mikrobimäärän että lajiston tarkasteluun.
Kasvualustat ja -olosuhteet
Kasvatuslämpötilana käytetään 25±3 °C. Kasvatusajat: pesäkelaskenta 7 vrk, sienimääritys 7–14 vrk sekä aktinomykeettien
tyypitys / laskenta 14 vrk. Jos näyte tulkitaan vaurioituneeksi
ennen 14 vrk määräaikaa, voidaan bakteeriviljelyjen kasvatus
keskeyttää.
Taulukko 1. Analyysissä käytetyt kasvualustat
Kasvualusta ja lyhenne

Alustalla kasvavat mikrobit

Tryptoni-hiivauuteglukoosialusta, THG

aktinomykeetit ja muut bakteerit

2 % mallasuute-alusta,
M2

mesofiiliset sienet; hiiva- ja
homesienet, basidiomykeetit

Hagem-agar

–”–

Dikloranglyseroli-18alusta, DG-18

kserofiiliset sienet, jotka kasvavat
muita sieniä kuivemmissa olosuhteissa; materiaalin vesiaktiivisuusvaatimus on aw = 60 – 80

Tulosten esittäminen
Tulokset ilmoitetaan seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1–19
pesäkettä (niukasti mikrobeja), ++ = 20–49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja), +++ = 50–199 pesäkettä (runsaasti mikrobeja), ++++ ≥ 200 pesäkettä (erittäin runsaasti mikrobeja). Mikäli sienten tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat korkeintaan kohtalaiset (< 50 pesäkettä/malja), kirjataan kosteusvaurioindikaattorien (Taulukko 2) pesäkemäärät raporttiin.
Muiden bakteerien pesäkemäärät ilmoitetaan + / - –asteikolla,
mutta määriä ei käytetä tuloksen tulkinnassa. Epävarmuutta
lisäävät seikat ilmoitetaan näytekohtaisessa tulkinnassa.

Suoramikroskopointi lisäanalyysinä
Mikrobikasvustoa osoittamaton rakennusmateriaalinäyte voi
olla vaurioitumaton mutta kasvusto voi olla myös kuivunut.
Tällainen näyte voidaan suoramikroskopoida, jolloin voidaan
mahdollisesti havaita kuolleen ja kuivuneen sienikasvuston
esiintyminen.
Laboratorio tekee näytteen suoramikroskopoinnin erillisestä tilauksesta. Menetelmän toteutus onnistuu luotettavasti vain
kovilta materiaaleilta, kuten puu. Näytemateriaalin värimuutosalueelta tai satunnaisesti valituista kohdilta tehdyiltä
preparaateilta havainnoidaan sienirihmasto ja -itiöt. Sienirihmasto viittaa homekasvustoon tai lahovaurioon näytteessä.
Menetelmällä ei havaita aktinomykeettikasvustoja.
TULKINNAN PERUSTEET
Asumisterveysasetuksen (STM:n asetus 545/2015) mukaan
terveyshaittaa osoittavan toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti
todettua ja tarvittaessa analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai
lämmöneristeessä silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua
muussa rakenteessa tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille
altistua.
Viranomaisen tekemässä terveyshaitan arvioinnissa tilaa on
arvioitava kokonaisuutena siten, että toimenpiderajaa sovellettaessa otetaan huomioon altistumisen todennäköisyys,
toistuvuus ja kesto, mahdollisuudet välttyä altistumiselta tai
poistaa haitta sekä poistamisesta aiheutuvat olosuhteet ja
muut vastaavat tekijät. Tavanomaisesta poikkeavissa oloissa,
kuten rakennuksen tai sen osan korjauksen tai muutostyön
aikana, on otettava huomioon erityisesti altistuksen kesto ja
mahdollisen terveyshaitan toteutumisen riski.
Toimenpiderajat (Valviran ohje 8/2016)
Toimenpiderajan katsotaan ylittyvän eli rakennusmateriaalissa
katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa, kun sienien tai aktinomykeettien pesäkemäärät ovat runsaat (+++ / ++++).
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun sieniä tai
aktinomykeettejä on kohtalaisesti tai niukasti (++ / +), mutta
lajistossa on useita kosteusvaurioindikaattoreita (muuten kuin
yksittäisinä pesäkkeinä). Toimenpiderajan ylittymistä on tällöin
harkittava suhteessa tietoon näytteenottokohdan sijainnista ja
muihin taustatietoihin. Raja ei ylity, jos on epäiltävissä, että
niukat tai kohtalaiset mikrobimäärät selittyvät muutoin. Suoramikroskopoinnilla voidaan vahvistaa tulkintaa.
Kosteusvauriota indikoiva lajisto
Kosteusvaurioon viittaavina on tässä raportissa esitetty
mikrobiryhmät, jotka Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaisesti ovat tyypillisiä kosteusvauriolle.
Testausselosteessa kosteusvaurioon viittaava lajisto on (Taulukko 2.) yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä
*-merkillä. Näytekohtaisessa tulkinnassa on voitu lisäksi mainita mahdollinen muu poikkeava lajisto.
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Taulukko 2. Testausselosteen tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreina käytetyt mikrobiryhmät (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 2016) ovat tyypillisiä kosteusvauriolle. Tuloksissa kosteusvaurioon viittaava lajisto on
yksilöity ryhmän, suvun tai lajin nimen perässä *-merkillä.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobit
Bakteerit:

Engyodontium

aktinomykeetit

Eurotium

Homesienet:

Exophiala

Acremonium

Fusarium

Aspergillus fumigatus

Geomyces

Aspergillus ochraceus ryhmä
A. ochraceus, ryhmän
mikroskooppisesti
samankaltaiset lajit

Oidiodendron

MIKROBIKASVUN MERKITYS RAKENNUKSESSA
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua
sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana mikrobeja
(esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja
aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa oleskelevat voivat
altistua. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun rakennusmateriaali on
kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi
korjattava ja vaurioon johtaneet syyt poistettava.

Phialophora sensu lato
useita aiemmin sukuun
Phialophora kuuluvia
lajeja

Yllä esitetyt toimenpiderajat eivät ole terveysperusteisia.
Rakennusmateriaalinäytteiden avulla osoitetaan olosuhde eli
mikrobikasvu materiaalissa, josta voi aiheutua terveyshaittaa.
Toimenpiderajan ylittyminen vaatii nimensä mukaisesti aina
toimenpiteitä, esim. lisäselvityksiä, altistumisen arviointia.
Toimenpiteet tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus huomioiden. Terveyshaitan arvioinnissa huomioidaan mikrobikasvun laajuus, sijainti, ilmayhteys sisäilmaan ja painesuhteet,
jotka kaikki vaikuttavat altistumisen todennäköisyyteen ja
määrään.

Scopulariopsis

LISÄTIETOA

Aspergillus sydowii

Sphaeropsidales –ryhmä;
erikseen suku Phoma

Aspergillus terreus

Stachybotrys

Aspergillus Usti ryhmä
A.ustus sekä ryhmän
mikroskooppisesti
samankaltaiset lajit

Trichoderma

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus -oppaassa (Pitkäranta, 2016) on lisätietoa kosteusvauriokuntoarviosta ja siihen liittyvistä mittauksista sekä korjausten
yleisperiaatteista.
Ympäristöministeriön
koordinoiman
Kosteus- ja hometalkoot –toimintaohjelman sivustolla on
käytännönläheistä tietoa talojen huoltamisesta ja
riskirakenteista sekä kosteus- ja homevaurioiden ennaltaehkäisystä (hometalkoot.fi). Sivustolla on koottuna runsaasti
aiheeseen liittyviä oppaita ja selvityksiä, esim. ohje siivouksesta
ja irtaimiston puhdistuksesta homevauriokorjausten jälkeen
(hometalkoot.fi/guides).

Aspergillus Restricti ryhmä
sisältäen A.penicillioides
sekä A. restrictus - lajit

Aspergillus versicolor
Chaetomium
sekä suvuton muoto
Botryotrichum

Tritirachium
Ulocladium
Wallemia
Hiivasienet:
Sporobolomyces

Rajaukset
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen (2016) mukaiset
tulkintaohjeet soveltuvat asumis-, oleskelu- tai työpaikkakäytössä oleviin sisätiloihin, joissa ei ole sellaista tuotantoon tai
toimintaan liittyvää mikrobilähdettä, jonka vaikutusta ei voida
sulkea pois tulosten tulkinnasta.
Toimenpiderajoina esitettyjä pitoisuusrajoja ei voida suoraan
soveltaa eristemateriaaleihin, jotka ovat kosketuksissa
maaperän tai ulkoilman kanssa (alapohjarakenteet ja
lämmöneristeet). Maaperän tai ulkoilman kanssa suorassa
kosketuksessa oleviin lämmöneristeisiin voi kertyä maaperästä
tai ulkoilmasta peräisin olevia itiöitä, jotka eivät ole
muodostaneet varsinaista kasvustoa lämmöneristeessä.
Rakenteiden sisällä olevissa lämmöneristeissä havaittu
mikrobikasvu liittyy kuitenkin usein todellisiin, rakennusteknisesti havaittuihin kosteusvaurioihin. Eristemateriaaleissa
todettua mikrobikasvua pidetään asetuksen (STM:n asetus
545/2015) mukaisena toimenpiderajan ylityksenä vain silloin,
kun rakenteesta on varmistettu ilmayhteys sisätiloihin.

VIITTEET
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys -lehti, Pori. 2009. 200 ss.
Pitkäranta, M. (toim) 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Ympäristöministeriö (Ympäristöopas
2016). http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-11-4626-8
Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun
oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten
asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista 545/2015 (finlex.fi)
Valvira ohje 8/2016: Asumisterveysasetuksen soveltamisohje.
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Tilaaja

2654499-7
Renovatek Oy
Köliö Arto
Korkeakoulunkatu 1
33720 Tampere
Näytetiedot

Näyte
Näyte otettu
Vastaanotettu
Tutkimus alkoi

Sisäilma VOC
19.12.2018
21.12.2018
21.12.2018

Näytteen ottaja
Viite

Pösö Jaana
Hopeahovi kellaritilat, Kerava/Pösö/VOC

Kellonaika
Kellonaika
Näytteenoton
syy

12.55
Tilaustutkimus

Liitteenä tilakohtainen dokumentti yhdisteiden pitoisuuksista.
Analyysi
Yksikkö
Menetelmä
Epävarmuus-%
Näyte

TVOC tolueenina (TD-GC-MSD/FID)
µg/m³
ISO 16000-6:2011 (Tenax TA)
30
*

29391-1, Sisäilma VOC, Monitoimitila,
Hopeahovi kellaritilat, Kerava
29391-2, Sisäilma VOC, Kaupunkiteht.
taukotila, Hopeahovi kellaritilat, Kerava
29391-3, Sisäilma VOC, KT tsto 1,
Hopeahovi kellaritilat, Kerava
29391-4, Sisäilma VOC, KT tsto 1,
Hopeahovi kellaritilat, Kerava
29391-5, Sisäilma VOC, KT 153/154,
Hopeahovi kellaritilat, Kerava
* = Akkreditoitu menetelmä
Yhteyshenkilö

53
380
458
56
10

Lukkarinen Timo, 010 3913 431, kemisti

Ahlfors Reetta
toimitusjohtaja
Tiedoksi

Köliö Arto, arto.kolio@renovatek.fi;
Pösö Jaana, jaana.poso@renovatek.fi

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2018-29391-01
Monitoimitila
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
53
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
4.0
4.0
<2,0

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
6.0
6.0
<0,50
<1,0

ug/m3 tolueenina
6.0
6.0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
11
11
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
6
2.1
2.3
0.3
0.8
<0,30
0.4
<0,10
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
6
2.6
2.5
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
1.1

% TVOC:sta
12
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

ug/m3 malliaineena
2.4
2.4
<0,10

ug/m3 tolueenina
2.6
0.7
<1,0
1.9

% TVOC:sta
5
1
0
4

ug/m3 malliaineena
<1,0
<5,0
<5,0
<1,0

ug/m3 tolueenina
<1
<5,0
<5,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

Alkaanit yht.
Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä
Rengasrak hiilivetyjä

Alkoholit yht.
2-Etyyli-1-heksanoli
Butanoli
Fenoli
Propyleeniglykoli
Bentsyylialkoholi
Alkoholeja muita

Aromaattiset yht.
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
1,4-Ksyleeni
Styreeni
1,2-Ksyleeni
Propyylibentseeni
1,3,5-Trimetyylibentseeni
Naftaleeni
1-Metyylinaftaleeni
Bifenyyli
Alkyylibentseenejä muita

Esterit yht.
Etyyliasetaatti
Butyyliasetaatti
Estereitä muita

Glykolieetterit yht.
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
TXIB

TVOC
tunnistettu %
79

8
8
0

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
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2-Butoksietanoli
2-Fenoksietanoli
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
asetaatti
Glykolieettereitä muita

Halogenoidut yhdisteet yht.
Tetrakloorieteeni
1,1,2,2-Tetrakloorietaani
1,4-Diklooribentseeni
Halogenoituja muita

Karbonyylit yht.
Heksanaali
2-Furankarboksaldehydi
Bentsaldehydi
Oktanaali
Nonanaali
Pentanaali
Heptanaali
Dekanaali
Asetofenoni
Karbonyyleja muita

<1,0
<1,0

0
0

<1,0
<1,0

0
0

ug/m3 malliaineena
<0,2
<0,20
<0,10
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
6.0
<1,0
<1,0
6.0
<1,0
<3,1

ug/m3 tolueenina
6.8
<1,0
<1,0
2.4
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
2.9
1.5

% TVOC:sta
13
0
0
5
0
0
0
0
0
5
3

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
8.1
<1,0
<1,0
8.1

% TVOC:sta
15
0
0
15

ug/m3 malliaineena
2
1.0
0.3
0.9

ug/m3 tolueenina
1.8
0.7
<1,0
1.1
<1,0

% TVOC:sta
3
1
0
2
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
6.5
<1,0
<1,0
6.5

% TVOC:sta
12
0
0
12

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

Orgaaniset hapot yht.
Etikkahappo
Heksaanihappo
Orgaanisia happoja muita

Terpeenit yht.
Pineeni
Delta-3-kareeni
Limoneeni
beta-Pineeni

Muut yhdisteet yht.
Syklotrisiloksaani, heksametyyli
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli
Syklopentasiloksaani, dekametyyli

TVOC (C6-C16) ulkopuoliset
yhdisteet

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2018-29391-02
Kaupunkiteht.
Taukotila
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
380
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
267.7
183.0
84.7

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
9.4
9.4
<0,50
<1,0

ug/m3 tolueenina
14.9
9.4
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
5.5

% TVOC:sta
4
2
0
0
0
0
1

ug/m3 malliaineena
16
2.4
6.5
1.2
3.5
<0,30
1.6
0.3
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
31
2.9
7.1
1.1
3.5
<1,0
1.5
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
15.4

% TVOC:sta
8
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4

ug/m3 malliaineena
10.5
9.6
0.9

ug/m3 tolueenina
3.9
2.9
<1,0
1.0

% TVOC:sta
1
1
0
0

ug/m3 malliaineena
<1,0
<5,0
<5,0
<1,0

ug/m3 tolueenina
<1
<5,0
<5,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

Alkaanit yht.
Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä
Rengasrak hiilivetyjä

Alkoholit yht.
2-Etyyli-1-heksanoli
Butanoli
Fenoli
Propyleeniglykoli
Bentsyylialkoholi
Alkoholeja muita

Aromaattiset yht.
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
1,4-Ksyleeni
Styreeni
1,2-Ksyleeni
Propyylibentseeni
1,3,5-Trimetyylibentseeni
Naftaleeni
1-Metyylinaftaleeni
Bifenyyli
Alkyylibentseenejä muita

Esterit yht.
Etyyliasetaatti
Butyyliasetaatti
Estereitä muita

Glykolieetterit yht.
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
TXIB

TVOC
tunnistettu %
91

70
48
22

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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2-Butoksietanoli
2-Fenoksietanoli
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
asetaatti
Glykolieettereitä muita

Halogenoidut yhdisteet yht.
Tetrakloorieteeni
1,1,2,2-Tetrakloorietaani
1,4-Diklooribentseeni
Halogenoituja muita

Karbonyylit yht.
Heksanaali
2-Furankarboksaldehydi
Bentsaldehydi
Oktanaali
Nonanaali
Pentanaali
Heptanaali
Dekanaali
Asetofenoni
Karbonyyleja muita

<1,0
<1,0

0
0

<1,0
<1,0

0
0

ug/m3 malliaineena
<0,2
<0,20
<0,10
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
9.2
1.3
<1,0
2.4
1.6
3.9

ug/m3 tolueenina
7.2
0.5
<1,0
1.0
0.8
2.0
<1,0
<1,0
1.7
<1,0
1.3

% TVOC:sta
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
<2
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
14
1.5
0.6
11.9

ug/m3 tolueenina
16.5
1.0
<1,0
15.5
<1,0

% TVOC:sta
4
0
0
4
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
5.0
<1,0
<1,0
5.0

% TVOC:sta
1
0
0
1

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

Orgaaniset hapot yht.
Etikkahappo
Heksaanihappo
Orgaanisia happoja muita

Terpeenit yht.
Pineeni
Delta-3-kareeni
Limoneeni
beta-Pineeni

Muut yhdisteet yht.
Syklotrisiloksaani, heksametyyli
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli
Syklopentasiloksaani, dekametyyli

TVOC (C6-C16) ulkopuoliset
yhdisteet

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2018-29391-03
KT tsto 1
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
458
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
329.3
232.3
97.0

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
9.2
9.2
<0,50
<1,0

ug/m3 tolueenina
19.2
9.2
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
10.0

% TVOC:sta
4
2
0
0
0
0
2

ug/m3 malliaineena
18
2.2
8.1
1.5
4.2
<0,30
1.6
0.3
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
37
2.6
8.9
1.4
4.2
<1,0
1.5
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
18.7

% TVOC:sta
8
1
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
4

ug/m3 malliaineena
11.8
10.6
1.2

ug/m3 tolueenina
10.3
3.2
0.5
6.7

% TVOC:sta
2
1
0
1

ug/m3 malliaineena
<1,0
<5,0
<5,0
<1,0

ug/m3 tolueenina
<1
<5,0
<5,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

Alkaanit yht.
Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä
Rengasrak hiilivetyjä

Alkoholit yht.
2-Etyyli-1-heksanoli
Butanoli
Fenoli
Propyleeniglykoli
Bentsyylialkoholi
Alkoholeja muita

Aromaattiset yht.
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
1,4-Ksyleeni
Styreeni
1,2-Ksyleeni
Propyylibentseeni
1,3,5-Trimetyylibentseeni
Naftaleeni
1-Metyylinaftaleeni
Bifenyyli
Alkyylibentseenejä muita

Esterit yht.
Etyyliasetaatti
Butyyliasetaatti
Estereitä muita

Glykolieetterit yht.
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
TXIB

TVOC
tunnistettu %
95

72
51
21

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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2-Butoksietanoli
2-Fenoksietanoli
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
asetaatti
Glykolieettereitä muita

Halogenoidut yhdisteet yht.
Tetrakloorieteeni
1,1,2,2-Tetrakloorietaani
1,4-Diklooribentseeni
Halogenoituja muita

Karbonyylit yht.
Heksanaali
2-Furankarboksaldehydi
Bentsaldehydi
Oktanaali
Nonanaali
Pentanaali
Heptanaali
Dekanaali
Asetofenoni
Karbonyyleja muita

<1,0
<1,0

0
0

<1,0
<1,0

0
0

ug/m3 malliaineena
<0,2
<0,20
<0,10
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
10.6
2.3
<1,0
1.9
2.2
4.2

ug/m3 tolueenina
8.9
0.9
<1,0
0.8
1.1
2.1
<1,0
<1,0
1.3
<1,0
2.7

% TVOC:sta
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
<2
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
18
2.8
1.1
14.4

ug/m3 tolueenina
21.5
1.9
0.9
18.7
<1,0

% TVOC:sta
5
0
0
4
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
8.2
1.0
<1,0
7.2

% TVOC:sta
2
0
0
2

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

Orgaaniset hapot yht.
Etikkahappo
Heksaanihappo
Orgaanisia happoja muita

Terpeenit yht.
Pineeni
Delta-3-kareeni
Limoneeni
beta-Pineeni

Muut yhdisteet yht.
Syklotrisiloksaani, heksametyyli
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli
Syklopentasiloksaani, dekametyyli

TVOC (C6-C16) ulkopuoliset
yhdisteet

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2018-29391-04
KT tsto 1
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
56
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
4.0
4.0
<2,0

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
4.3
3.1
<0,50
1.2

ug/m3 tolueenina
7.1
3.1
<1,0
1.1
<1,0
<1,0
2.9

% TVOC:sta
13
6
0
2
0
0
5

ug/m3 malliaineena
6
2.1
2.1
0.3
1.0
<0,30
0.5
<0,10
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
5
2.6
2.3
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
9
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
1.5
1.3
0.2

ug/m3 tolueenina
<1
0.4
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
1
1
0
0

ug/m3 malliaineena
<1,0
<5,0
<5,0
<1,0

ug/m3 tolueenina
<1
<5,0
<5,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

Alkaanit yht.
Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä
Rengasrak hiilivetyjä

Alkoholit yht.
2-Etyyli-1-heksanoli
Butanoli
Fenoli
Propyleeniglykoli
Bentsyylialkoholi
Alkoholeja muita

Aromaattiset yht.
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
1,4-Ksyleeni
Styreeni
1,2-Ksyleeni
Propyylibentseeni
1,3,5-Trimetyylibentseeni
Naftaleeni
1-Metyylinaftaleeni
Bifenyyli
Alkyylibentseenejä muita

Esterit yht.
Etyyliasetaatti
Butyyliasetaatti
Estereitä muita

Glykolieetterit yht.
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
TXIB

TVOC
tunnistettu %
70

7
7
0

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
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2-Butoksietanoli
2-Fenoksietanoli
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
asetaatti
Glykolieettereitä muita

Halogenoidut yhdisteet yht.
Tetrakloorieteeni
1,1,2,2-Tetrakloorietaani
1,4-Diklooribentseeni
Halogenoituja muita

Karbonyylit yht.
Heksanaali
2-Furankarboksaldehydi
Bentsaldehydi
Oktanaali
Nonanaali
Pentanaali
Heptanaali
Dekanaali
Asetofenoni
Karbonyyleja muita

<1,0
<1,0

0
0

<1,0
<1,0

0
0

ug/m3 malliaineena
<0,2
<0,20
<0,10
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
9.4
1.2
<1,0
2.5
1.8
3.8

ug/m3 tolueenina
8.3
0.5
<1,0
1.0
0.9
1.9
<1,0
<1,0
1.6
1.3
1.1

% TVOC:sta
15
1
0
2
2
3
0
0
3
2
2

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
11.6
<1,0
3.4
8.2

% TVOC:sta
21
0
6
15

ug/m3 malliaineena
2
1.8
0.3
<0,80

ug/m3 tolueenina
1.2
1.2
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
2
2
0
0
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
2.2
<1,0
<1,0
2.2

% TVOC:sta
4
0
0
4

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

Orgaaniset hapot yht.
Etikkahappo
Heksaanihappo
Orgaanisia happoja muita

Terpeenit yht.
Pineeni
Delta-3-kareeni
Limoneeni
beta-Pineeni

Muut yhdisteet yht.
Syklotrisiloksaani, heksametyyli
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli
Syklopentasiloksaani, dekametyyli

TVOC (C6-C16) ulkopuoliset
yhdisteet

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2018-29391-05
KT 153/154
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
10
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
4.4
4.4
<2,0

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
<1,0
<0,60
<0,50
<1,0

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
5
2.3
1.6
<0,20
0.7
<0,30
0.4
<0,10
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
5
2.8
1.7
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
47
29
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
0.2
0.2
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<1,0
<5,0
<5,0
<1,0

ug/m3 tolueenina
<1
<5,0
<5,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

Alkaanit yht.
Suoraketjuisia ja haar hiilivetyjä
Rengasrak hiilivetyjä

Alkoholit yht.
2-Etyyli-1-heksanoli
Butanoli
Fenoli
Propyleeniglykoli
Bentsyylialkoholi
Alkoholeja muita

Aromaattiset yht.
Bentseeni
Tolueeni
Etyylibentseeni
1,4-Ksyleeni
Styreeni
1,2-Ksyleeni
Propyylibentseeni
1,3,5-Trimetyylibentseeni
Naftaleeni
1-Metyylinaftaleeni
Bifenyyli
Alkyylibentseenejä muita

Esterit yht.
Etyyliasetaatti
Butyyliasetaatti
Estereitä muita

Glykolieetterit yht.
Dietyleeniglykoli-monoetyylieetteri
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
TXIB

TVOC
tunnistettu %
93

46
46
0

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568
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2-Butoksietanoli
2-Fenoksietanoli
Dietyleeniglykoli-monobutyylieetteri
asetaatti
Glykolieettereitä muita

Halogenoidut yhdisteet yht.
Tetrakloorieteeni
1,1,2,2-Tetrakloorietaani
1,4-Diklooribentseeni
Halogenoituja muita

Karbonyylit yht.
Heksanaali
2-Furankarboksaldehydi
Bentsaldehydi
Oktanaali
Nonanaali
Pentanaali
Heptanaali
Dekanaali
Asetofenoni
Karbonyyleja muita

<1,0
<1,0

0
0

<1,0
<1,0

0
0

ug/m3 malliaineena
<0,2
<0,20
<0,10
<0,10

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<3,1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<3,1

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
<2
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<0,8
0.3
<0,10
<0,80

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena

ug/m3 tolueenina

Orgaaniset hapot yht.
Etikkahappo
Heksaanihappo
Orgaanisia happoja muita

Terpeenit yht.
Pineeni
Delta-3-kareeni
Limoneeni
beta-Pineeni

Muut yhdisteet yht.
Syklotrisiloksaani, heksametyyli
Syklotetrasiloksaani, oktametyyli
Syklopentasiloksaani, dekametyyli

TVOC (C6-C16) ulkopuoliset
yhdisteet

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
Postiosoite
Viikinkaari 4
00790 Helsinki
metropolilab@metropolilab.fi

Puhelin
+358 10 391 350
http://www.metropolilab.fi

Faksi
+358 9 310 31626

Y-tunnus
2340056-8
Alv. Nro
FI23400568
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TUTKIMUSRAPORTTI
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WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puhelin 0207 864 11

16.01.2019

Renovatek Oy
Arto Köliö
arto.kolio@renovatek.fi
ASBESTIANALYYSI
Kohde

Hopeahovi

Näytteenottopäivä

4.1.2019 (Antti Poti)

Analyysimenetelmä

Tilaajan toimittamat näytteet analysoidaan aina valomikroskoopilla
(VM)
ja
tarvittaessa
myös
Tescan
Vega3
pyyhkäisyelektronimikroskoopilla sekä siihen liitetyllä energiadispersiivisellä
spektrometrillä SEM-EDS (EM). Materiaalinäytteiden asbestianalyysi on
akkreditoitu menetelmä. Analyysi tehdään soveltaen standardia ISO
22262-1. Näytteenotosta vastaa tilaaja. Tulokset koskevat vain tutkittuja
näytteitä.

Mall: Error! Unknown document property name. ver Error! Unknown document
property name.

Tulokset
Näyte
nro

Ottopaikka / materiaali

Menetelmä

Asbestipitoisuus/-tyyppi

HH/ICT
1.15

kaksoislaatta-alapohjan alalaatan
yläpinta / pikisively

VM

Ei sisällä asbestia.

WSP FINLAND OY

Piia Manninen
tutkija, FM
piia.manninen@wsp.com

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Heikkiläntie 7
00210 HELSINKI
Puhelin 0207 864 11

Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puhelin 0207 864 11

Y-tunnus 0875416-5
www.wspgroup.fi
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WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puh. 0207 864 11

17.01.2019

Renovatek Oy
Arto Köliö
arto.kolio@renovatek.fi
PAH-ANALYYSI
Kohde

Hopeahovi

Näytteenottopäivä

4.1.2019 (Antti Poti)

Analyysimenetelmä

Tilaajan toimittaman materiaalinäytteen PAH-analyysi on tehty GC-MSmenetelmällä. Menetelmä on sovellettu standardista SFS-ISO 18287.
Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä.

Näytteet
Näyte
nro
HH/ICT
1.15

Ottopaikka / materiaali

kaksoislaatta-alapohjan alalaatan yläpinta / pikisively

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Heikkiläntie 7
00210 HELSINKI
Puhelin 0207 864 11

Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puhelin 0207 864 11

Y-tunnus 0875416-5
www.wspgroup.fi

22632/PAH/19

TUTKIMUSRAPORTTI
2 (2)

WSP Finland Oy
Laboratoriopalvelut
Kiviharjunlenkki 1 D
90220 OULU
Puh. 0207 864 11

17.01.2019

Tulokset
HH/ICT
1.15
[mg/kg]
1

Naftaleeni

< 2,0

2

Asenaftyleeni

9.2

3

Asenafteeni

< 2,0

4

Fluoreeni

< 2,0

5

Fenantreeni

4.8

6

Antraseeni

2

7

Fluoranteeni

6.3

8

Pyreeni

9.5

9

Bentso[a]antraseeni

10

10

Kryseeni

13

11

Bentso[b]fluoranteeni

10

12

Bentso[k]fluoranteeni

8

13

Bentso[a]pyreeni

9.1

14

Indeno[1,2,3-cd]pyreeni

5.9

15

Dibentso[a,h]antraseeni

2.9

16

Bentso[ghi]peryleeni

6.8

PAH [16] summa

97

Menetelmän yhdistekohtainen määritysraja on 2,0 mg/kg ja mittaepävarmuus (95 % luotettavuustasolla)
keskimäärin ± 16 %. Tulokset on ilmoitettu 2 merkitsevän numeron tarkkuudella.
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