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YHTEENVETO
Kurkelan koulun alkuperäisessä osassa (valmistunut 1987) tehtiin kosteus- ja sisäilmateknisiä kuntotutkimuksia. Rakennus on puurunkoinen ja verhottu tiiliverhouksella. Rakennuksessa on ontelolaattarakenteinen ryömintätilainen alapohja. Rakennuksen vesikatteena toimii peltikate. Rakennuksen ilmoitettu kerrosala on
2123 m2. Tutkimusten tavoite oli selvittää tutkittavien rakenteiden kosteustekninen toiminta, kunto, vaurioituminen, korjaustarve ja teknisesti soveltuvat korjaustavat sekä selvittää kiinteistössä koettujen sisäilmaongelmien syitä. Kuntotutkimuksessa havaittiin useampi sisäilman laatua heikentävä tekijä, joista saattaa aiheutua oireilua tilojen käyttäjille.
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.
Rakennuksen ulkoseinien alaosat jäävät ympäröivää lattiapintaa sekä viereistä maan pintaa alemmas, mikä
kasvattaa seinän vaurioriskiä ja tekee rakenteesta nykytiedon mukaan kosteusteknisesti ”riskirakenteen”.
Seinän alaosa ja alaohjauspuu ovat sijainniltaan paikassa, johon voi kertyä kosteutta ja kosteuden vaikutuksesta muodostua materiaalien vaurioitumista. Tutkimuksissa havaittiin paikoitellen kohonnutta kosteutta ulkoseinän alaosissa. Yksittäisissä kohdissa (2 kpl) rakenteen alaohjauspuu oli selvästi kostea. Tutkituissa rakenteissa havaittiin mikrobivaurio yhdessä rakenneavauskohdassa, joten riski vaurioiden kehittymiselle ulkoseinissä on olemassa. Muissa tutkituissa ulkoseinän kohdissa ei havaittu mikrobivaurioita.
Ulkoseinien kosteusrasitustasoa kasvattavat sokkelin saumavauriot sekä vesipellitysten puutteet. Sulamis- ja
valumavedet sekä kapillaarinen kosteus voivat kohottaa sokkelin ja seinän alaosien kosteutta. Ikkunoiden
puuosissa on huoltotarvetta. Ulkoseinissä on selviä epätiiveyskohtia ikkunaliitoksissa ja ulkoseinän ja lattian
liitoksessa, joten seinien sisältä on selvä ilmayhteys sisäilmaan. Saman liitoksen kautta on ilmayhteys myös
ryömintätilaiseen alapohjaan. Myös alapohjan viemäriläpivientien havaittiin olevan epätiiviitä. Alapohjassa
havaittiin tarkastushetkellä runsaasti kosteutta mm. tiivistyneenä ulkoseinälinjojen läheisyyteen alapohjalaatan alapintaan sekä irtovetenä pohjamaan päällä. Alapohjatila oli muilta osin siisti. Ilmavirtaus on alapohjasta rakennuksen sisätiloihin päin, joten alapohja voi ajoittain toimia seinän alaosan kosteusrasitusta lisäävänä ja alapohjan mikrobiepäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan.
Rakennuksen sisätilojen lattiapäällysteet ovat muovimattoja. Luokkatiloissa on pääasiassa alkuperäinen
muovimatto, ja käytävä- ja aulatiloissa muovimatto on uusittu. Muovimatoissa ei yleisesti havaittu normaalista käytön kulumisesta poikkeavaa vaurioitumista. Luokkahuone- ja hallintosiiven osalta lattiarakenteessa
ei havaittu yleisesti kosteutta. Lattiasta tehtiin pistemäisiä kosteushavaintoja vesikalusteiden ympäristöstä
esimerkiksi aulan vesipisteiden läheltä sekä eteläpäädyn WC-tilojen yhteydestä. Yksittäisen WC-tilan vastaisen väliseinän eristeessä havaittiin tutkimuksissa mikrobivaurioita johtuen todennäköisesti vesikalusteen
vuodosta. Tämän lisäksi opetuskäyttöön otetun väestönsuojan muovimattopintaisen lattian havaittiin pintakosteusmittauksissa olevan kostea laajemmilta alueilta. Väestönsuojan tilassa mitattiin sisäilman VOC-emissioita, jotka voivat liittyä kosteuden aiheuttamaan pinnoitteiden kemialliseen hajoamiseen. Maanvastaisen
betonilattian pinnoitteen tulisi olla vesihöyryä läpäisevä, jotta laatan kosteus pääsee haihtumaan.
Yläpohjan ja vesikaton rakenteissa ei havaittu vaurioita silmämääräisessä tarkastuksessa. Vesikatteen yläpintaa ei voitu luotettavasti tarkastaa lumen vuoksi. Yläpohjan palo-osastoinneissa havaittiin reikiä. Yläpohjan
läpiviennit ovat avoimia ja niiden kautta on selvä ilmayhteys yläpohjan eristetilasta sisäilmaan, jolloin osa
tilojen korvausilmasta voisi tulla myös yläpohjasta.
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Rakennuksen sisätilojen pintamateriaaleissa ei havaittu normaalista kulumisesta ja ikääntymisestä poikkeavaa vaurioitumista. Rakennuksen seinien sisäpinnoilla havaittiin yleisesti verhouslevyjen saumojen halkeamia
sekä ulkoseinissä että väliseinissä. Halkeamat kohdistuivat levysaumoihin ja kohtiin, joissa rakennetyyppi tai
rakenteen paksuus vaihtuu. Levyn halkeamien kautta on ilmayhteys joko ulkoseinän villaeristeiseen asennusväliin tai väliseinän eristetilaan.
Laskeumapölystä tutkittujen teollisten mineraalikuitujen määrä ylitti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan sekä Työterveyslaitoksen viitearvon luokkahuonesiivessä tutkitussa tilassa. Mineraalikuidut voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua. A-osan tiloissa mahdollisia kuitulähteitä ovat mm. kattojen alaslaskut sekä
akustiikkalevyt, talotekniikan koteloinnit ja putkien paljaat mineraalivillaeristeet. Muista tiloista otetuissa
näytteissä kuitupitoisuudet olivat alhaiset. Kuitulähteiden poistaminen/rajoittaminen on suositeltavaa.
Paine-erojen seurantamittauksessa todettiin, että tilojen painesuhteet ulkoilmaan nähden ovat lähellä tavoitearvoja. Hetkellisesti mm. tuulen vaikutuksesta rakennuksen vaippa voi olla runsaasti alipaininen ulkoilmaan nähden. Epäpuhtauksien kulkeutumiseen riittää kuitenkin pienikin alipaine, mikäli rakenteet ovat
epätiiviitä.
Tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat kaikissa tiloissa alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Näin
ollen ilmanvaihto toimii käyttäjämäärät huomioiden riittävästi eikä sisäilman hiilidioksidipitoisuudesta aiheudu tilojen käyttäjille oireilua.
Tutkimusten perusteella suosittelemme seuraavien rakennustekniikkaan liittyvien korjaustoimenpiteiden toteuttamista lähitulevaisuudessa:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

alapohjan ryömintätilan tuulettuvuuden tarkastelu ja parantaminen tarvittaessa
sokkelielementtien saumojen korjaus ja kosteusrasitustason madaltaminen
alapohjan läpivientien epätiiveyskohtien tiivistäminen ja alapohjan alipaineistus tai ilmanvaihdon säätö niin, että alapohja on alipaineinen tiloihin nähden
alapohjan ontelolaatassa (aulatilan alapuolisella osalla) esiintyneen lohkeamavaurion paikkaus
laastipaikkausmenetelmin
Seinän sisäpuolisten kerrosten purkaminen höyrynsulkuun asti ja höyrynsulun uusiminen ja seinän sisäpuolisen koolauksen ja verhousten uusiminen.
o Seinän uuden höyrynsulkukerroksen tiivistäminen ikkuna- ym. liitoksissa
Puutteellisten vesipellitysten ja vaurioituneiden muurausten (eteläpääty) korjaus
Sokkelielementtien saumausten uusiminen
kosteusmittaukset lattiapinnoilta ja lattiamaton alta toisena vuodenaikana (kevät/kesä)
kosteaksi havaittujen vesikalusteiden tarkastus ja mahdollisten vesivuotojen korjaus tai kalusteen uusiminen. Ympäröivän rakenteen tarkastus korjauksen yhteydessä.
Tiiviin muovimaton vaihtaminen vesihöyryavoimempaan pinnoitteeseen maanvastaisissa lattioissa.
o väestönsuojatilat, VOC-emissioiden tarkentaminen esim. materiaalinäyttein sekä lattiapinnoitteen vaihto
Vesikalusteiden vuotojen korjaus
o Vesikalusteiden huolto/uusiminen pintakosteuskartoituksessa havaituista tiloista
o Ympäröivän lattiarakenteen kuivattaminen ja pinnoitteen uusiminen
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WC-tilan 1.13 vesi- ja viemäriputkien tarkastus ja tarvittaessa tiivistys poistetun vesikalusteen kohdalla (1.13/1.20 väliseinä)
o Vesikalusteiden ja niiden liitosten kunnon säännöllinen seuranta
Sisäkattopintojen kuitulähteiden poistaminen (erityisesti Luokkasiivessä (A-osa))
o putkieristeiden uusiminen
o alaslaskun puhdistus
o levyjen vaihto
suosittelemme vesikaton säännöllistä puhdistamista, tarkastamista ja huoltoa
yläpohjan läpivientien tiivistäminen (mahdollisesti alapuolelta käsin)
palo-osastointien suunnitelmien tarkastelu ja osastoivien rakenteiden tiiviyden korjaus.
umpinaisten säilytyskalusteiden hankinta luokkatiloihin tai irtaimen säilytys erillisissä varastotiloissa.
yhteyden selvittäminen aulassa esiintyvän ajoittaisen viemärinhajun ja ilmanvaihdon toiminnan
kesken
o

•

•
•
•
•
•

Tampereella 08.04.2019
Insinööritoimisto Renovatek

Arto Köliö

Jaana Pösö

Projektipäällikkö, TkT

Rakennusterveysasiantuntija, RKM
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1
1.1

Kuntotutkimuksen kohde ja lähtötiedot
Kohde

Kappaleessa esitetyt lähtötiedot perustuvat käytettävissä olleisiin asiakirjoihin, tilaajalta saatuihin tietoihin
sekä kiinteistötarkastuksen yhteydessä tehtyihin aistinvaraisiin havaintoihin.
Tutkimuksen kohteena on Keravalla sijaitsevan Kurkelan koulun yksikerroksinen 1987 valmistunut ns. vanhempi osa. Rakennuksessa on kaksi osaa: A-osa (luokkahuonesiipi) sekä B-osa (hallintosiipi). Rakennuksen
kantavat pystyrakenteet ovat rakennuksen siipiosien ulkoseinissä puurakenteiset, ja muutoin elementtivalmisteiset betonipilarit, jotka sijaitsevat lähes rakennuksen eri siipien keskilinjalla. Siipien välisen korkeamman
osan ja keittiön kohdalla myös ulkoseinien kantavina rakenteina toimivat betonielementtipilarit. Ryömintätilaisen alapohjan kantavana rakenteena on ontelolaattaholvi, joka on tuettu palkiston ja betonipaaluanturoiden varaan. IV-konehuoneen välipohja on ontelolaattarakenteinen. Yläpohjat ovat puurakenteiset ja vesikattona toimii puuristikkorakenteinen pulpettikatto, jonka vesikatteena on pelti. Julkisivuina on betonikuorimuuri, joka lähtee betonisen valesokkelirakenteen päältä.
Rakennuksen väestönsuojatila on lähtötietojen mukaan rakennettu vuonna 2003 koulun länsisisäänkäynnin
viereiselle alueelle. Lisäksi kulku väestönsuojalle on katettua lämmitettyä tilaa, joka rajautuu koulurakennuksen entiseen ulkoseinään sekä myös viereisen päiväkotirakennuksen ulkoseinään. Väestönsuojan tilat ovat
tällä hetkellä osittain varastokäytössä ja osittain otettu opetustiloiksi (musiikinluokka).
Taulukko 1. Tutkimuskohteen perustietoja

Kiinteistön nimi ja osoite:

Kiinteistön omistaja:

Kurkelan koulu
Käenkatu 10
04230 Kerava
Keravan kaupunki

Koulurakennus
Ilmoitettu valmistumisvuosi:

1987 (koulun vanhempi osa), 2003 (väestönsuoja)

Ilmoitettu pinta-ala:

2123 kem2

Ilmoitettu tilavuus:

7400 m3

Kerrosluku:

yksi

Rakennustapa:

elementti (alapohja) /suurelementti (ulkoseinät)

Perustukset:

teräsbetoniset paaluanturat ja sokkelipalkit

Alapohjarakenne:

tuulettuva alapohja, teräsbetonipalkit ja ontelolaatasto

Ulkoseinärakenteet:

puurakenteinen tolpparunko (suurelementti) + tiiliverhous

Yläpohjarakenne:

puurakenteiset kattotuolit (pulpettikatto), pääasiallisena eristeenä puhallusvilla

Julkisivu:

paikalla muurattu tiili
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Kattomuoto:

pulpettikatto

Vesikatto:

rivipeltikate

Väliseinärakenteet:

pääosin kipsilevyseiniä (teräsranka, mineraalivillaeriste)

Sadevesiviemäröinti:

on

Kuva 1. Tutkimuskohteen yleiskuva.

VSS-tila
B-osa (hallintosiipi)

IV-konehuone
(2.krs)

A-osa (luokkasiipi)

Kuva 2. Tutkimuskohteen pohjakuva.
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1.2

Korjaushistoria

Kohteessa on tehty mm. seuraavia tutkittaviin rakenteisiin / tiloihin liittyviä korjaustoimenpiteitä:
-

1.3

Kirjallista tietoa korjaustoimenpiteistä ei tutkimusajankohtana ollut. Kohteessa on havaintojen mukaan tehty jonkun verran pieniä korjauksia varsinkin uuden, vanhaan osaan liittyneen rakennuksen
rakentamisen yhteydessä. Uusi osa on valmistunut vuonna 2017.

Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimuksen lähtötietoina käytettävissä olivat mm. seuraavat tarjouspyynnön yhteydessä toimitetut asiakirjat / dokumentit:
- Alkuperäisiä pää- ja rakennepiirustuksia
- IV-tarkastus (Raksystems Oy, 04.02.2015)
- Asbestikartoitus (Raksystems Oy, 10.02.2015)
- Rakennetekninen kuntotutkimus (Raksystems Oy, 10.03.2015)
- Ilmanvuotoreittien selvitys merkkiainekaasulla (Raksystems Oy, 29.10.2015)
- Rakennetekninen kuntotutkimus (Raksystems Oy, 25.02.2016)
- Asbesti- ja haitta-ainekartoitus (Delete Oy, 08.03.2016)
- Asbestikartoitus, keittiötilat (Raksystems Oy, 10.06.2016)
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2
2.1

Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksen tavoite ja rajaus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää Kurkelan koulun vanhemman osan (valmistunut 1987) rakenteiden
kunto sekä terveellisyyteen, turvallisuuteen ja korjausmenetelmiin vaikuttavat tekijät tarjouspyynnön mukaisesti. Tutkimuksessa selvitetään tarjouspyynnössä määriteltyjen rakenteiden ja rakennusosien kunto,
vaurioituminen, korjaustarve ja teknisesti soveltuvat korjaustavat. Erityistä huomiota kiinnitetään rakenteiden kantavuuteen sekä kosteustekniseen toimintaan ja muuhun rakennusfysikaaliseen toimintaan. Työ sisältää tarjouksen R18196 (25.10.2018, Renovatek Oy) mukaisesti mm. määriteltyjen rakenteiden ja rakennusosien aistinvaraisen tarkastuksen, kosteusmittauksia, olosuhdemittauksia, sisäilma- ja materiaalinäytteiden analysointia sekä rakenneavauksia.
Tutkimuksessa ei käsitellä kohderakennuksen taloteknisiä järjestelmiä.
Kuntotutkimusraportti sisältää ehdotuksen suositeltavista korjaustoimenpiteistä sekä lisätutkimustarpeesta. Lopullisen päätöksen korjaustavasta tekee tilaaja perustuen teknisiin, arkkitehtonisiin ja taloudellisiin perusteisiin. Ennen korjausten toteuttamista on toteutettava tarvittavat lisätutkimukset sekä laadittava
korjaussuunnitelmat, jossa määritetään tarkemmin tehtävät korjaukset, käytettävät materiaalit, laatuvaatimukset ja laadunvarmistustoimenpiteet.

2.2

Tehdyt tutkimukset

Kohteen tutkimukset aloitettiin tilojen ja rakenteiden aistinvaraisella tarkastuksella. Aistinvaraisen tarkastuksen yhteydessä rakenteet kartoitettiin pintakosteudenosoittimella kauttaaltaan. Pintakosteudenosoittimella kosteaksi todettuihin kohtiin tehtiin viiltomittaukset ja tarvittaessa rakennekosteusmittaukset. Pinnoitteen kuntoa arvioitiin aistinvaraisesti. Tarkastukset tehtiin noudattaen Ympäristöopas 2016 ohjeistusta.
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 12.12.2018 – 31.3.2019 välisenä aikana. Tutkimukset tekivät TkT Arto Köliö ja DI Toni
Pakkala.
Rakenteiden kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus sisälsi seuraavat pääkohdat:
- kiinteistöön ja lähtötietoihin tutustuminen
- kohteen riskirakenteiden analyysi ja riskiarvio
- rakenteiden ja tilojen aistinvarainen tarkastus (sis. myös vesikatto, yläpohja, julkisivut, alustilat ja
piha-alue rakennuksen vierellä)
- alakattojen yläpuolisten tilojen tarkastus pistokokeenomaisesti (puhtaus, mineraalivillat, vuotoilmavirtaukset rakenteista, yläpohjarakenteen ilmavuotopaikat)
- pintakosteusmittaukset kattavasti tarkastettavista tiloista
- 7 kpl rakennekosteusmittauksia (viiltomittaus pintakosteusmittausten perusteella valikoiduista rakenteista/kohdista)
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-

7 kpl rakenneavauksia aistinvaraisen tarkastuksen ja/tai kosteusmittausten perusteella valikoituihin
rakenteisiin/kohtiin
13 kpl materiaalinäytteitä, mikrobianalyysi VALVIRA-suoraviljelynä
3 kpl olosuhde- ja 3 kpl paine-eromittaukset tilojen normaalikäytön aikana IV-koneen palvelualueelta (T, RH, CO2, painesuhteet), mittausaika 2 vko
4 kpl sisäilman VOC-mittaus
4 kpl kuitulaskeuma (teollisten mineraalivillakuitujen määrä, geeliteippimenetelmä, 2 vko laskeuma)
7 kpl merkkiainekokeita (kaikista ulkovaipan rakenteista)
havaintojen ja tulosten analysointi
tutkimustulosten raportointi ja altistumisolosuhteiden arviointi.

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. Materiaaleista otetut mikrobinäytteet on analysoitu viljelymenetelmällä, jolloin tuloksissa näkyvät vain elinkykyiset mikrobit. Rakenteissa voi olla myös jo kuollutta kasvustoa, minkä on myös todettu aiheuttavan oireilua ja sisäilmahaittaa.

Kaikki mittauspisteet ja näytteiden ottokohdat on merkitty liitteessä 1 oleviin pohjakuviin. Liitteissä 2-5 on
esitetty näytteiden laboratorioanalyysitulokset.
2.2.1 Pintakosteuskartoitus
Pintakosteusmittaukset suoritettiin Gann Hydrotest -pintakosteudenilmaisimella (BL UNI 10 + B 55 BL anturi). Pintailmaisimen näytössä esiintyvät lukuarvot ovat välillä 0-199. Mittausten tulokset ovat suuntaaantavia vertailuarvoja, jotka riippuvat kosteuspitoisuuden lisäksi myös materiaaleista ja niiden kerrospaksuuksista.
Mittalaite on kalibroitu 01.01.2019.
2.2.2 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.
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Viiltomittausten suhteelliset kosteudet ja lämpötilat mitattiin Gann BL UNI 10 -mittalaitteella varustettuna
RH-T 31 BL -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 1.1.2019.
2.2.3 Puun kosteusmittaukset
Rakenteissa käytetyn puutavaran kosteus voidaan määrittää mittaamalla puuhun lyödyn kaksipiikkisen metallielektrodin välistä konduktanssia. Mittalaite muuntaa mitattavan suureen materiaalin kosteuspitoisuudeksi paino-%. Puun kosteus mitataan asentamalla metallielektrodi poikkisyiden suuntaisesti.
Puun kosteusmittaukset tehtiin Gann BL H40 -mittalaitteella käyttäen mittalaitteen M 18 junttaelektrodia.
Mittalaitteet on kalibroitu 1.1.2019.
2.2.4 Porareikämittaukset
Huokoisesta materiaalista koostuvien rakenteiden suhteellinen kosteus voidaan mitata käyttäen ilmatilan
suhteellisen kosteuden mittaamiseen tarkoitettuja mittalaitteita rakenteeseen poratun mittareiän tasaantuneesta kosteudesta.
Kurkelan koulun tutkimuksissa ei tehty rakenteiden kosteuden porareikämittauksia.
2.2.5 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.
2.2.5.1 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)
++ = 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.
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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).
2.2.5.2 Kosteusvaurioindikaattorit
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 2. Tärkeimmät home- ja kosteusvaurioindikaattorit

-Acremonium
-Geomyces
-aktinomykeetit/ sädesienet
-Oidiodendron
-Aspergillus fumigatus
-Paecilomyces
-Aspergillus ochraceus
-Phialophora sensu lato
-Aspergillus penicillioides / Aspergillus restrictus -Scopulariopsis
-Aspergillus sydowii
-Sporobolomyces
-Aspergillus terreus
-Sphaeropsidales
-Aspergillus ustus
-Stachybotrys
-Aspergillus versicolor
-Trichoderma
-Chaetomium
-Tritirachium / Engyodontium
-Eurotium
-Ulocladium
-Exophiala
-Wallemia
-Fusarium
Lähde: STM Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV Asumisterveysasetus § 20.
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.
2.2.6 Haitta-aineet materiaalinäytteistä
Materiaalien PAH-analyysi voidaan tehdä GC-MS-menetelmällä. Tutkimusmenetelmä on sovellettu standardista SFS-ISO 18287.
Kurkelan koulun tutkimuksissa ei tehty PAH-analyysejä rakennusmateriaalinäytteille.
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2.2.7 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.
2.2.8 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.
2.2.8.1 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 rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat siten, ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vaurioittavaa 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 ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa. Tällä vähennetään vuotoilmavirtauksia ja niiden mukana kulkeutuvia epäpuhtauksia.
Asumisterveysohjeen antama tavoitteellinen paine-ero ulkovaipan yli koneellisella tulo-poisto-ilmanvaihdolla varustetuissa tiloissa on -2…0 Pa.

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

Renovatek Oy
Y-tunnus: 2654499-7

www.renovatek.fi
kotipaikka: Tampere

info@renovatek.fi

sivu 14(42)
Kuntotutkimus
08.04.2019

2.2.9.1 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.
2.2.10 Teolliset mineraalikuidut
Pinnoille laskeutuneesta pölystä tutkittiin teolliset mineraalikuidut. Näytteet otettiin geeliteippimenetelmällä 2 viikon aikana laskeuma-alustalle kerätystä pölystä. Geeliteippinäytteet analysoitiin Työterveyslaitoksen laboratoriossa.
2.2.10.1 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.
2.2.11 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).
2.2.11.1 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 ta-
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hansa 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 3. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen toimenpiderajat yksittäisille yhdisteille tolueenivasteella laskettuna

Yhdiste
TVOC
2-etyyli-1-heksanoli (2-EH)
2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaanidioli di-isobutyraatti (TXIB)
naftaleeni*
styreeni
mikä tahansa yksittäinen orgaaninen yhdiste

Toimenpideraja (µg/m3)
400
10
10
10
40
50

*Ei saa esiintyä naftaleeniin viittaavaa hajua
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3

Rakennetekninen kuntotutkimus

3.1

Alapohja

3.1.1 Rakenne
Alapohjan rakenne vastaa pääpiirteiltään alkuperäisten pääpiirustusten rakennetyyppiä. Alkuperäisestä rakennetyypistä poiketen lattian lämmöneristeenä on 150 mm vahvuinen (75+75) EPS. Alapohjarakennetta
tarkasteltiin ulkoseinien alaosien rakenneavausten yhteydessä sekä alapohjan kulkuluukkujen ypäriltä. Rakenne kattaa lähes koko alapohjan, VSS-tiloja lukuun ottamatta. VSS-tiloissa alapohja on alapuolisella lämmöneristekerroksella varustettu teräsbetonilaatta.
Alapohjan pääasiallinen rakennetyyppi (AP1):
- pinnoitteet
- pintabetonilaatta, 80…90 mm
- suodatinkangas
- lämmöneriste EPS 75+75
- muovikalvo
- ontelolaatta
-

tuulettuva ryömintätila, jonka pohjalla perusmaa hienojakoista hiekkaa + savi

Lattian pintarakenteena on pääosin muovimatto. Käytävien ja aulan muovimatto (sininen) on uusittu.
Tarkka uusimisajankohta ei ollut tiedossa. Luokkahuoneissa lattiapinnoitteena on alkuperäinen keltainen
muovimatto. Tuulikaapeissa ja eteisessä lattiapinnoitteena on laatoitus.
3.1.2

Havainnot

Alapohjarakenteena on tuulettuva alapohja, jonka kantavana rakenteena on teräsbetonipalkein ja sokkelipalkein tuettu ontelolaatasto. Palkit on perustettu paaluanturoille. Ryömintätila jakautuu ”lohkoihin” betonipalkkien välissä. Alapohjatilaan on kolme kulkuluukkua eri puolella taloa (1.01 lämmönjakohuoneessa, 1.81
tuulikaapissa sekä ulkona keittiön ulkoseinän vieressä). Ryömintätilan korkeus vaihtelee n. 1,5…0,5 m.
Sokkelipalkkien sisäpinnoilla ja ontelolaattojen alapinnoilla sokkelin lähellä havaittiin tiivistynyttä kosteutta,
mikä on talvikaudelle tyypillistä rakennuksen reuna-alueiden jäähtyessä. Ontelolaattojen alapinnoilla havaittiin vain yksittäisissä kohdissa halkeama/lohkeamavaurio. Yhdessä kohdassa lohkeama on paljastanut ontelolaatan jännepunoksen. Merkkejä ontelolaattojen liikkeistä tai painumasta ei havaittu.
Ryömintätilan pohjan maa-aines on hienojakoista hiekkaa ja osin savea/multaa. Maa on paikoin erittäin kosteaa. Ryömintätilassa havaittiin vain vähissä määrin vanhaa rakennusjätettä. Sokkelipalkkien läpi tulevista
tuuletusputkien läpivienneistä sekä sokkelielementtien saumoista on päässyt valumavesiä alapohjatilaan.
Ryömintätilan pohjalle on muodostunut valumajälkiä, ja ryömintätilan matalimmalla kohdalla (pohjaviemärin kohdalla) alapohjassa oli paikoitellen vettä. Ontelolaattojen saumojen tiivistyksessä ja paikoitellen läpivientien tiivistyksissä on käytetty mineraalivillaa, mikä on täysin vettynyt alapohjan kosteudesta. Sadevedet
on ohjattu sadevesikaivoihin, mutta rakennuksen vieressä oleva kasvillisuus lisää sokkelin kosteusrasitusta.
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Sokkelielementtien saumaukset ovat halkeilleet. Kosteudella on saumojen välityksellä reitti seinän alaosiin
sekä alapohjaan.
Viemäriputket on kannakoitu ontelolaattojen alapuolelle. Viitteitä viemärien vuodoista ei havaittu. Viemäriputkien eristyksiä ja palokatkoja alapohjalaatan läpi on korjattu aikaisemmin (mahdollisesti vuonna 2017).
Alapohjan läpi kulkee mm. vesi- ja lämmitys- ja viemäriputkien läpivientejä, joiden liitokset ovat epätiiviitä
(mm. joustamattomalla pu-vaahdolla täytettyjä läpivientejä). Epätiiveyskohtia havainnollistettiin merkkiainetutkimusten avulla yksittäisistä kohdista. Epätiiveys koskee kuitenkin kaikkia alapohjien läpivientejä. Liitosten kautta on ilmayhteys alapohjan ryömintätilasta sisäilmaan. Ryömintätila oli tarkastushetkellä hetkellisen paine-eromittauksen perusteella jonkin verran ylipaineinen rakennuksen sisätiloihin nähden (ilmavirtaus alapohjasta sisätiloihin päin).
Elementtirakenteisten sokkelipalkkien saumat ovat useissa kohdin avoimia. Niin ikään, ontelolaattojen liitos
sokkelipalkin päälle on alapohjasta tarkasteltuna saumaamaton (vaneriset korkolaput näkyvät). Saumavalu
täyttää todennäköisesti vain ontelolaatan otsapinnan sauman.

Kuva 3. Alapohjana on teräsbetonipalkkien ja
sokkelipalkkien varaan tukeutuva ontelolaatasto. Rakennus on perustettu paaluperustuksille. Perustuksia on kaivettu auki koulun vanhan
osan ja laajennusosan rajalinjalla.
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Kuva 5. Viemäriputket on kannakoitu ontelolaataston alapinnasta.

Kuva 6. Alapohjan läpi kulkevat läpiviennit ovat monin paikoin epätiiviitä.

Kuva 7. Sokkelipalkkien rikkinäiset elementtisaumaukset kasvattavat seinien alaosan ja alapohjan kosteusrasitusta.

Ontelolaataston yläpuolinen EPS-eriste oli rakenneavauskohdista tarkasteltuna hyväkuntoinen. Lattiapinnoitteiden kuntoa ja kosteusmittausten tuloksia käsitellään kohdassa 3.3.
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3.1.3 Merkkiainetutkimus
Alapohjan rakenteisiin tehtiin merkkiainetutkimuksia kolmeen kohtaan molempien luokkahuonesiiven ja
hallintosiiven osalle. Merkkiainekaasu syötettiin alapohjan ilmatilaan lähelle ontelolaatan ja sokkelielementin saumaa sekä lähelle alapohjan läpivientejä. Rakennetta tutkittiin kaasuanalysaattorilla sisäpuolelta läpiviennin reunoista sekä rakenteiden saumakohdista. Merkkiainetutkimus rakennuksen normaalilla ilmanvaihdolla. Painesuhdetta mitattiin tutkimuksen ajan. Tila oli tutkimushetkellä -17 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden.
Merkkiainetutkimuksessa todettiin epätiiveyttä läpivientikohdassa sekä seinäliitoksessa sekä luokkasiiven
että hallintosiiven rakenteissa.
MA5 (tila 1.26 alapohja-seinäliitos), Selvä vuoto seinän alaosista muovimaton ylösnoston saumoista sekä
seinälevytyksen halkeamista.
MA6 (tila 1.30 alapohjan läpivienti), selvä vuoto vesipisteiden läpivientien reunoista. Kaikki läpiviennit.
MA7 (tila 1.74 alapohja-seinäliitos), Selvä vuoto seinän alaosista muovimaton ylösnoston saumoista sekä
seinälevytyksen halkeamista.
Merkkiainekokeen kohdat on merkattu liitteen 1 pohjakuviin.

3.1.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Alapohjan ryömintätilassa esiintyy kosteutta kondensoituneena sekä lammikoituneena pohjatäytön päälle.
Alapohjatilassa havaittiin kuitenkin vain vähän rakennusjätettä ja alapohjatila oli yleisesti siisti. Alapohjassa
on kuitenkin aina vaihteleva pitoisuus mikrobiepäpuhtauksia. Alapohjassa on runsaasti epätiiveyskohtia ontelolaattojen liitoksissa ulkoseinällä sekä alapohjan läpivienteihin liittyen. Alapohjan havaittiin tutkimushetkellä olevan ylipaineinen rakennuksen sisätiloihin nähden, eli ilmavirtauksen suunta on alapohjasta sisätiloihin päin.
Ontelolaataston alapinnassa havaittiin vain yksittäisiä pieniä betonivaurioita. Yksittäinen vaurio oli paljastanut ontelolaatan jännepunoksen. Jännepunoksen korroosio voi edetessään vaikuttaa laatan kantavuuteen.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•
•

alapohjan ryömintätilan tuulettuvuuden tarkastelu ja parantaminen tarvittaessa
sokkelielementtien saumojen korjaus ja kosteusrasitustason madaltaminen
alapohjan läpivientien epätiiveyskohtien tiivistäminen ja alapohjan alipaineistus tai ilmanvaihdon säätö niin, että alapohja on alipaineinen tiloihin nähden
alapohjan ontelolaatassa (aulatilan alapuolisella osalla) esiintyneen lohkeamavaurion paikkaus
laastipaikkausmenetelmin.
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3.2

Julkisivut, ulkoseinät ja ikkunat

3.2.1 Rakenne
Ulkoseinien rakenteet vastaavat pääpiirteiltään alkuperäisten pääpiirustusten rakennetyyppiä. Rakenteet
tarkastettiin rakenneavauksin.
Ulkoseinä US1 ja US2 (pääasiallinen rakenne)
- ulkoverhous, poltettu tiili 130 mm
- tuuletusrako
- tuulensuojalevy, kipsi
- lasivillaeriste 150…160 mm
- höyrynsulkumuovi
- koolaus + lasivilla 50 mm
- kipsilevy 13 mm
- pintakäsittely, tasoite + sisämaali.
3.2.2 Havainnot
Julkisivujen tiliverhoukset ja tiiliverhousten yläpuoliset peltiverhotut osat ovat pääsääntöisesti hyväkuntoiset. Luokkahuonesiiven eteläpäädyssä on aistinvaraisesti havaittavissa tiilijulkisivun rapaumavaurioita.
Muurauksissa esiintyy paikallisesti halkeamia. Tiilijulkisivussa on tuuletusreiät seinän alaosan pystysaumoissa. Ikkunoiden vesipeltien päätypokkauksissa ja ulottumassa sekä kallistuksissa on puutteita. Vesipeltien liitokset smyygiin ja ikkunasmyygien saumaukset ovat puuttelliset ja huonokuntoiset. Sadevesi voi
päästä ikkunadetaljien kautta kastelemaan seinän sisäpuolisia kerroksia.
Ulkoseinien sisäpinnat ovat levytettyjä. Levypinnat ovat tasoitettuja ja maalattuja. Lattian muovimatto on
nostettu seinäpinnalle n. 100 mm. Seinässä olevien ikkuna-aukkojen reunat ovat listoitettuja. Listoituksen
ja seinälevytyksen väliin jää rako, jonka kautta on mahdollinen yhteys ulkoseinän eristetilaan. Seinien levypinnoilla on havaittavissa yleisesti levysaumojen kohdille muodostuneita halkeamia sekä ulkoseinä-väliseinäliitoksiin ja pilari-ulkoseinäliitoksiin muodostuneita halkeamia. Seinäpinnoitteet ovat paikoitellen normaalista käytöstä kuluneita. Ulkoseinien rakennekerroksia ja kuntoa tutkittiin tarkemmin rakenneavausten
avulla, joiden havainnot on esitetty kohdassa 3.2.3.
Ikkunat ovat alkuperäiset puukarmiset ikkunat. Ikkunat ovat pääasiassa edelleen hyväkuntoiset. Ikkunoiden
ulkoilmaan rajautuvissa puuosissa on havaittavissa pinnoitteiden vaurioita ja paikoitellen puuosien haristumaa.
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Kuva 8. Kohteen tiilijulkisivua

Kuva 9. Ikkunan vesipellin liittymäkohta.

Kuva 10. Ulkoseinien sisäverhouslevyjen saumojen halkeamia
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3.2.3 Rakenneavaukset
Ulkoseiniin tehtiin rakenneavaukset kuuteen kohtaan. Rakenneavaukset tehtiin ulkoseinärakenteen alaosiin
purkamalla seinärakenne sokkelin sisäpintaan asti. Osasta rakenneavauksia tarkastettiin myös alapohjan
rakennekerrokset. Rakenneavauskohdat on merkitty liitteen 1 havaintokarttoihin.
Rakenneavauksen perusteella kaikissa avatuissa kohdissa rakenne vastaa pääpiirteiltään ulkoseinän rakennetyyppiä US1. Pientä vaihtelua esiintyy mm. sisäpuolisen koolauksen toteutuksessa (rima/lauta). Ulkoseinän alaosa on nk. valesokkelirakenne, jossa seinän alaohjauspuu on olevaa lattiapintaa huomattavasti (n.
25 cm) alempana ja myös viereisen maanpinnan tasassa tai sitä alempana. Sijainti mahdollistaa ulko- ja/tai
sisäpuolelta kulkeutuvan kosteuden kertymisen seinän alaosiin. Kohteen alapohjarakenne on tuulettuva
ryömintätilainen, mikä voi hieman madaltaa seinän alaosan vaurioriskiä. Rakenneavauksissa ei todettu aistinvaraisesti erottuvia kosteus- tai mikrobivaurioita ulkoseinissä. Lämmöneriste oli paikoin likaantunut ilmavuotojen seurauksena. Yksittäisessä kohdassa runkotolpan ulkoreunassa havaittiin kosteudesta tummentunut alue. Puuosien kosteutta mitattiin rakenneavausten yhteydessä.
Ulkoverhouksen tuuletus on havaintojen perusteella riittävä. Seinärakenteen kosteusrasitustasoa nostavat
ikkunapeltien kallistuksen ja tiivistyksen puutteet. Betonisokkelin yläpinnassa on julkisivuverhouksen alla
kermikaista, joka on nostettu tuulensuojalevyä vasten. Kerminosto suojaa sokkelin ja ulkoseinärungon alaosia sadeveden kulkeutumiselta.

Kuva 12. Ulkoseinän rakenneavaus RA2. Runkotolpassa havaittiin ulkoreunassa tummentumaa mahdollisesti kosteudesta. Piikkimittauksessa havaittiin puun olevan nk. ulkokostea (12 p-%).
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Kuva 13. Ulkoseinän rakenneavaus RA2. Rakenneavauksessa tarkastettiin alapohjan rakenne. Seinän höyrynsulkua ei ole liitetty alapohjan muovikalvon kanssa.
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Kuva 14. Ulkoseinän rakenneavaus RA3 tehtiin ulkoseinän ja väliseinän liitoskohdasta, missä seinäpinnalla havaittiin halkeama. Rakenne vastaa ulkoseinän rakennetyyppiä. Halkeama oli muodostunut ulkoseinän ja väliseinän liitoskohtaan.

Kuva 16. Ulkoseinän rakenneavauksen RA4 alemmassa alaohjauspuusta mitattiin korkea kosteuspitoisuus, yli 20 p-%.
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Kuva 15. Rakenneavauksen RA3 kohdalla sokkeli oli harkkorakenteinen. Muissa rakenneavausten kohdissa sokkeli on betonirakenteinen ja sen sisäpinnassa on EPSeriste.

Kuva 17. Rakenneavauksessa RA6 ei havaittu aistinvaraisesti
kosteuteen tai vaurioitumiseen viittaavaa. Tuulensuojalevyn ja
sokkelin eristeen rako oli tilkitty villariveellä. Raosta oli havaittavissa seinälle nostettu kermieriste ulkoverhouksen takana.
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Rankarunkoinen ulkoseinä on toteutettu suurelementeistä, joten rungossa esiintyviä alaohjauspuita on
kaksi. Alaohjauspuiden välissä on tasausvillakaista ja alemman alaohjauspuun alla bitumikermi. Alempi alaohjauspuu on asennettu alapohjan saumavalun päälle. Rakenneavauksen perusteella seinän höyrynsulkua
ei ole limitetty/liitetty alapohjasta tuleva muovikalvon kanssa, joten kohta ei ole ilmatiivis.
3.2.3.1 Kosteusmittaukset
Ulkoseinän puurakenteiden rakennekosteus mitattiin rakenneavausten yhteydessä piikkimittauksena. Taulukossa 3 on esitetty kootusti kosteusmittausten tuloksia.
Taulukko 4. Ulkoseinän rakenteiden kosteusmittaukset

Lämpötila, (°C)

Materiaalin
kosteuspitoisuus (p-%)

Mittauspiste

Tila / rakenne

RA 1

Ylemmän alaohjauspuun yläpinta

14

12

RA 2

Runkotolppa, tummentuma

14

12,2

RA 2

Runkotolppa

14

9,3

RA 2

Ylemmän alaohjauspuun yläpinta

14

12,9

RA 2

Ylemmän alaohjauspuun alapinta

14

16,2

RA 2

Alemman alaohjauspuun yläpinta

14

14,8

RA 2

Alemman alaohjauspuun alapinta

14

18,8

RA 3

Alaohjauspuun yläpinta

14

12,3

RA 4

Ylemmän alaohjauspuun yläpinta

14

15,9

RA 4

Ylemmän alaohjauspuun alapinta

14

19,7

RA 4

Alemman alaohjauspuun yläpinta

14

20,9

RA 4

Alemman alaohjauspuun alapinta

14

22,3

RA 6

Alaohjauspuun yläpinta

14

12,7

RA 6

Runkotolppa, ulkoreuna

14

10,2

RA 7

Alaohjauspuun yläpinta

14

14,1

Yleisesti tolpparungon rakenteiden todettiin olevan pääasiassa ulkokosteita. Seinärakenteen alaohjauspuissa havaittiin kosteusmittauksissa kuitenkin kohonnutta kosteutta alaohjauspuiden välissä sekä alemman puun alapinnasta mitattuna. Yksittäisissä kohdissa (RA 4 (luokkahuone 1.21) sekä RA2 (luokkahuone
1.24)) alemman alaohjauspuun kosteus oli 20 p-% luokkaa, mikä viittaa selkeästi kosteaan rakenteeseen.
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Muista rakenneavauskohdista mitattu alaohjauspuun yläpinnan kosteus on samaa luokkaa kosteaksi havaittujen kohtien mittausten kanssa. Tästä syystä on oletettavaa, että alapinnan kosteus on kohonnut useammassakin, kuin vain pistemäisissä kohdissa.
3.2.3.2 Mikrobitulokset
Rakenneavausten yhteydessä otettiin materiaalinäytteitä seinän lämmöneristeestä (lasivilla) sekä alaohjauspuun tasausvillasta yhteensä 8 näytettä.
Taulukko 5. Ulkoseinän eristeestä otettujen materiaalinäytteiden mikrobitulokset

Näyte

Tila

Näytteenotto kohta

Materiaali

Analyysitulos

Näyte 1
(RA 2)

1.24 (luokkahuone)

US alaosan eriste

lasivilla

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 2
(RA 2)

1.24 (luokkahuone)

min. villa

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 3
(RA 2)

1.24 (luokkahuone)

lasivilla

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 7
(RA 3)

1.20 (luokkahuone)

US eriste harkkosokkelia vasten

lasivilla

Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon

Näyte 9
(RA 4)

1.21 (luokkahuone)

US alaosan eriste

lasivilla

Mikrobikasvusto.

Näyte 10
(RA 4)

1.21 (luokkahuone)

Alemman alaohjauspuun alapinta

puu

Mikrobikasvusto.

Näyte 12
(RA 6)

1.54 (iltapäiväkerho,
ent. opettajainhuone)

US alaosan eriste

lasivilla

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

Näyte 13
(RA 7)

1.74 (luokkahuone,
ent. terveydenhoito)

US alaosan eriste

lasivilla

ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa

US-elementin tasausvilla alaohj.puiden välissä
US alaohjauspuun viereinen/alapuolinen
eriste

Näytteissä 1-3 ja 12-13 ei todettu olevan mikrobikasvustoa. Näytteissä oli niukasti tai ei lainkaan elinkykyisiä mikrobeja. Näytteissä ei myöskään ollut kosteusvaurioindikaattori lajeja. Näytteessä 7 havaittiin runsaasti elinkykyisiä homesienien itiöitä ja niiden joukossa oli myös niukasti kahta eri kosteusvaurioindikaattorilajia. Valtalajina näytteessä oli yleisesti sisä- ja ulkoilmassa esiintyvä Cladosporium-home. Tämän lajin
esiintyminen eristeessä, mikä on yhteydessä tuuletusraon kautta ulkoilmaan, on osittain normaalia. Näytteen tulos viittaa kuitenkin rakenteessa olevaan jonkin asteiseen mikrobivaurioon.
Näytteessä 9 havaittiin runsaasti elinkykyisiä homesienien itiöitä sekä useampia kosteusvaurioindikaattorilajeja. Näytteessä 10 havaittiin kohtalaisesti elinkykyisiä homesienien itiöitä sekä useampia kosteusvaurioindikaattorilajeja. Näytteiden tulokset viittaavat rakenteessa olevaan mikrobivaurioon ulkoseinän alaosan
lämmöneristeessä ja alaohjauspuun alaosissa.
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3.2.4 Merkkiainetutkimus
Ulkoseinän rakenteisiin tehtiin merkkiainetutkimuksia kahteen seinän osaan. Tutkimus tehtiin tiiliverhottuun ulkoseinään, jossa oli ikkuna-aukotuksia. Merkkiainekaasu syötettiin rakenteen sisään seinän alaosasta, julkisivumuurauksen tuuletusrei’istä, sokkelin saumoista sekä sokkelin ja sokkelieristeen läpi poratusta reiästä. Rakennetta tutkittiin kaasuanalysaattorilla sisäpuolelta. Merkkiainetutkimus tehtiin ennen
rakenneavausten tekoa, rakennuksen normaalilla ilmanvaihdolla. Painesuhdetta mitattiin tutkimuksen ajan.
Rakenne oli keskimäärin -12 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden.
Merkkiainetutkimuksessa ulkoseinässä todettiin epätiiveyttä useissa kohdin. Seinän eristetilaan syötetty
kaasu kulkeutui sisään ikkunoiden pielistä sekä seinän sisäverhouslevyjen halkeilleista saumoista ja muovimaton ylösnoston reunoista.
MA3 (tila 1.23 ikkunaseinän alaosa), selvä vuoto sisäverhouslevyjen saumoista ja muovimaton ylösnoston
reunoista.
MA4 (tila 1.22 ikkunaseinän alaosa), selvä vuoto sisäverhouslevyjen saumoista ja muovimaton ylösnoston
reunoista. Paikoitellen ikkunapuitteiden raoista.
Merkkiainekokeen kohdat on merkattu liitteen 1 pohjakuviin.

Kuva 18. Ulkoseinän merkkiainetutkimus.

3.2.5 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Koulun vanhan osan ulkoseinät ovat puurakenteisia tolpparunkoisia seiniä, jotka on rakennettu suurelementeistä. Rakentamistavasta johtuen seinärakenteessa on kaksi päällekkäistä alaohjauspuuta. Seinän alaosa on nk. valesokkelirakenne, jossa seinän alaohjauspuu on huomattavan matalalla verrattuna olevaan
lattiapintaan tai ympäröivän maan tasoon. Rakenne luokitellaan nykytiedon mukaan kosteusvaurioitumisen
osalta riskirakenteeksi.
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Sokkelin ja ulkoseinärungon alaosien kosteusrasitustaso sadeveden kulkeutumisesta on tutkimusten perusteella matala. Rasitustasoa kuitenkin nostavat edelleen mm. ikkunoiden vesipeltien kallistusten ja liitosten
puutteet. Lisäksi rakenne voi kastua vierustäyttöjen sulamis- ja valumisvesistä. Valumavesiä havaittiin alapohjan tarkastuksen yhteydessä. Näin ollen seinärungon alaosa voi kastua myös kapillaarisen nousun
kautta. Ikkunat ovat alkuperäiset ja kohtalaisessa kunnossa. Ikkunoiden ulko-osissa havaittiin maalipinnoitteiden vaurioita sekä puuosien haristumaa.
Seinän rakenneavauksissa ei havaittu aistinvaraisesti vaurioituneita rakenteita, mutta tolpparunkoisen seinän alaohjauspuut ovat paikoitellen kosteita sekä yksittäisissä kohdissa märkiä ja mikrobianalyysien tulokset osoittavat, että jonkinasteiset mikrobivauriot ovat todennäköisiä seinärakenteen alaosissa vallitsevissa
olosuhteissa. Piikkimittauksilla kosteaksi havaitussa rakenteessa havaittiin myös elinkykyisiä mikrobilajeja
materiaalin tarkemmissa analyyseissä. 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.
Seinärakenteessa havaittiin merkkiainekokeessa ilmavuotokohtia mm. seinän sisäverhouslevyjen saumoista, sokkeliliitoksesta sekä ikkunaliitoksista. Merkkiainekoe tehtiin rakennuksen vallitsevissa paineolosuhteissa, joten ulkoseinän rakenteiden sisältä on selvä ilmayhteys sisäilmaan. Rakenneavauksin havaittiin,
että seinän höyrynsulkumuovin liitos lattiarakenteen ilmatiiviin kerroksen kanssa ei ole yhtenäinen.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•
•

3.3

Seinän sisäpuolisten kerrosten purkaminen höyrynsulkuun asti ja höyrynsulun uusiminen ja seinän sisäpuolisen koolauksen ja verhousten uusiminen.
Seinän uuden höyrynsulkukerroksen tiivistäminen ikkuna- ym. liitoksissa
Puutteellisten vesipellitysten ja vaurioituneiden muurausten (eteläpääty) korjaus
Sokkelielementtien saumausten uusiminen

Väliseinät ja pintarakenteet sekä alakatot

3.3.1 Rakenne
Väliseinien rakenteet vastaavat tarkastetuissa kohdin ARK-kuvien rakennetyyppejä. Rakenteet tarkastettiin
rakenneavauksin.
Väliseinä
- pintakäsittely
- kipsilevy 13 mm
- metalliranka 94 mm TAI 66 mm +
mineraalivilla 70…90 mm
- kipsilevy 13 mm TAI
2 x kipsilevy 13 + 13 mm TAI
kipsilevy 13 mm + vaneri 12 mm
- pintakäsittely
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3.3.2 Havainnot
Väliseinät ovat tyypillisesti kevyitä metallirankaisia kipsilevyseiniä. Väliseinien pinnat ovat maalattuja. Seinäpinnat olivat normaalin koulukäytön kuluttamia. Normaalista kulumisesta poikkeavia pintojen vaurioita
ei havaittu. Myös väliseinissä havaittiin levysaumoja noudattelevia halkeamia. Halkeamia oli vähemmän
kuin ulkoseinissä. Väliseinien halkeamat keskittyivät liittymäkohtiin ympäröiviin rakenteisiin/varusteisiin tai
kohtiin, joissa seinän tyyppi vaihtuu. Vesipisteiden kohdalla sekä WC-tilojen seinien alaosissa seinäpinnoitteena on klinkkerilaatoitus. Klinkkerilaatoitukset olivat ehjiä.
Luokkahuoneiden lattiapinnoite on oletuksena alkuperäinen keltainen muovimatto. Luokkatilojen muovimatot ovat ikääntyneitä ja normaalin käytön kuluttamia. Matoissa ei havaittu normaalista kulumisesta poikkeavaa vaurioitumista. Väestönsuojatilassa (musiikinluokka) havaittiin yksittäinen murtumakohta lattiapinnoitteessa lattiaan asennetun kaivon kannen vieressä. Muovimatto oli viiltomittausten yhteydessä tarkasteltuna edelleen joustava. Käytävien ja koulun aulan lattiapinnoitteena oli uusi sininen muovimatto. Vastaavaa muovimattoa oli käytetty myös väestönsuojan lattiapinnoitteena. Muovimattojen pinnoilla ei havaittu
normaalista käytöstä poikkeavaa vaurioitumista. Muovimatto oli viiltomittausten yhteydessä tarkasteltuna
edelleen joustava. WC-tilojen ja siivoushuoneiden lattiapinnoitteena on beige/harmaa muovimatto. Ilmanvaihtokonehuoneen lattia oli maalattu betonilattia.
Lattiapintojen pintakosteuskartoituksessa ei havaittu tiloissa yleisesti poikkeavaa lattian kosteutta. Luokkasiiven lattiapinnoilla havaittiin poikkeavaa kosteutta yksittäisissä kohdissa vesipisteiden ympäristössä sekä
hieman laajempana alueena aulan vesipisteiden kohdalla. Kyseisessä kohdassa havaittiin viiltomittauksella
(VM1) korkea suhteellinen kosteus (RH 98 %). Hallintosiivessä ei havaittu pintakosteuskartoituksessa poikkeavaa kosteutta. Osittain opetuskäytössä olevissa väestönsuojatiloissa havaittiin laajoilla alueilla kohonnutta kosteutta. Viiltomittauksin havaittiin RH 80 % ylittävä suhteellinen kosteus. Ilmanvaihtokonehuoneen
lattiassa oli pintakosteuskartoituksessa yksittäisiä pistemäisiä kohtia, joissa havaittiin poikkeavaa kosteuspitoisuutta.
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Kuva 19. Väliseinärakenteissa esiintyvää halkeilua.

Kuva 21. Tilojen seinä- ja lattiapinnoitteissa
esiintyi pääasiassa tilojen käyttöön liittyvää
ikääntymistä ja kulumista. Poikkeavia pinnoitteiden vaurioita ei havaittu.
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Kuva 20. Väliseinien halkeilu liittyi liitoksiin ympäröiviin rakenteisiin tai kohtiin, joissa rakennetyyppi vaihtuu.

Kuva 22. Luokkatilojen lattiapinnoitteena oli alkuperäinen keltainen muovimatto ja käytävien ja aulatilojen sekä väestönsuojatilan pinnoitteena oli sininen muovimatto. Näiden tilojen lattiapinnoite oli uusittu.
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Käytävillä ja aulassa on alaslasketut alakatot, joiden materiaalina on kangaspintaiset lasivillalevyt. Käytävän
alakaton korkeus on n. 60 cm. Alakattojen päällä on runsaasti pölyä ja mm. paljaita lasivillaputkieristeitä,
jotka ovat mahdollisia mineraalikuitulähteitä. Luokkasiiven käytävällä alakaton levyjä on vaihdettu mahdollisesti likaantumisen vuoksi. Alakattojen päällä ei luokka- ja hallintosiiven osalta havaittu ilmavirtaa. Aulatilan yläpuolella alakatossa oli kevyt ilmavirtaus. WC-tiloissa on maalatut levypintaiset katot ilman alaslaskua.
Luokkatilojen katot on varustettu pintaan asennetuin akustiikkalevyin. Levyjen reunat on suojattu listoituksin eikä avoimia villapintoja esiinny. Myös luokkatiloissa kulki paikoitellen katonrajassa talotekniikan kotelointeja, joiden sisällä oli paljaita putkieristeitä. Koteloiden liitoskohdat ja luukut eivät olleet tiiviitä. Osa
luukuista oli myös raollaan.

Kuva 23. Luokkasiiven käytävän katon alakatto oli pölyinen ja tilassa oli avoimia mineraalivillapintoja.

Kuva 24. Osassa luokkahuoneita kulki myös talotekniikan kotelointeja. Kotelot eivät ole tiiviitä. Luokkahuoneiden katoissa on akustiikkalevytys.

3.3.3 Rakenneavaukset
Väliseiniin tehtiin rakenneavaus kahteen kohtaan (RA3 ja RA5). Rakenneavaukset tehtiin märkätilan/wc:n
vastaisen väliseinän alaosiin purkamalla seinärakenne vastapuoleisen seinälevytyksen sisäpintaan asti. Rakenneavauskohdat on merkitty liitteen 1 havaintokarttoihin.
Rakenneavauksen perusteella kaikissa avatuissa kohdissa rakenne vastaa pääpiirteiltään ulkoseinän rakennetyyppejä, ja on metallirankainen levyseinä. Seinän rankapaksuus on suurimmaksi osaksi 94 mm. Rankaväli on täytetty mineraalivillalla. Rakenneavauksissa ei todettu aistinvaraisesti erottuvia kosteus- tai mikrobivaurioita. Seinärakenne oli avauskohdalla kuiva. Rakenneavauksen (RA3) kohdalla wc-tilaan rajautuvan
väliseinän eristeessä havaittiin näyteviljelyssä mikrobikasvustoa. Väliseinän wc:n vastaisen vanerilevyn kosteus oli jonkin verran kohonnut.
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Kuva 25. Väliseinän rakenneavaus (RA3). Wc:n vastaisen vanerilevytyksen havaittiin piikkimittauksella olevan kostea (15,9 p%). Rakenteen mineraalivillaeristeestä otettiin materiaalinäyte.

Kuva 26. Väliseinän rakenneavauksessa RA 5 ei aistinvaraisesti
havaittu vaurioitumista. Väliseinän mineraalivillaeristeestä
otettiin materiaalinäyte.

Lattiamaton kuntoa tarkasteltiin yhteensä seitsemästä viiltomittauskohdasta. Kääntämällä viillolla avattu
muovimatto auki viiltomittauksen jälkeen. Viiltomittausten ja rakennetarkastusten tarkat kohdat on merkitty liitteen 1 havaintokarttoihin.
Muovimatoissa ei havaittu vaurioita tai muovimaton haurastumista viiltomittauskohdissa. Viiltomittauskohdissa (VM1, VM4, VM5 ja VM6) havaittiin avauksen yhteydessä jonkin asteinen ummehtunut tai pistävä
haju. Kyseiset viiltomittaukset ovat kaikki pintakosteudenosoittimella kosteaksi havaituilta kohdilta. Viiltomittauskohdissa (VM2, VM3 ja VM7) ei havaittu aistinvaraisesti merkkejä vaurioitumisesta. VM2 oli kohdistettu pintakosteuskartoituksen perusteella vesipisteen yhteyteen. Muovimattojen liiman tartunta oli pääosin kohtalainen tai hyvä. Tartunnan havaittiin olevan heikko VM4 ja VM5 mittausten yhteydessä.
Pintalaatan paksuus tarkastettiin läpiporauksella VM1 kohdasta. Pintalaatan ja tasoitteen kokonaispaksuus
oli kohdassa 85 mm ja eristekerroksen paksuus 145 mm. Väestönsuojan alapohjalaatan paksuus tarkastettiin pistemäisesti VM4 kohdasta. Laatan paksuus oli noin 180 mm. Laatan alla oli EPS-eriste.
3.3.4 Kosteusmittaukset
Lattioiden kosteutta muovimattojen alla mitattiin viiltomittauksella seitsemästä kohdasta. Viiltomittauskohdat ja mittausten tulokset on esitetty taulukossa 5.
Taulukko 6. Lattiapinnoitteiden viiltomittausten tulokset

Mittauspiste
Sisäilma
20.02.2019
VM1

Lämpötila,
(°C)

Tila / rakenne
aula 1.30

Suhteellinen
kosteus RH, (%)

Absoluuttinen
kosteus, (g/m3)

19

25

4,1

aula 1.30, vesipisteiden kohdalta

18,3

98,3

15,4

VM2

luokka 1.24, vesipisteen kohdalta

19,4

90,4

15,1

VM3

luokka 1.20, vertailu

22,2

29,5

5,8
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VM4

väestönsuoja, musiikinluokka

17,7

87,5

13,2

VM5

väestönsuoja, musiikinluokka

15,9

82,6

11,2

VM6

väestönsuoja, varasto

19,8

71,2

12,2

VM7

aula 1.30, vertailu

17,2

33,5

4,9

Viiltomittaustulokset osoittavat, että pintakosteudenosoittimella kosteaksi todetuilla alueilla on ollut sisäilmaan nähden huomattavasti korkeampi absoluuttinen kosteus. Viiltomittausten VM1 ja VM2 kohdalla kosteuden todennäköinen syy on vuoto vesipisteiden yhteydessä. Väestönsuojan osalta (VM4, VM5 ja VM6)
kosteuslähde on todennäköisesti rakenteellinen tai kapillaarinen kosteus maanvastaisessa laatassa. Kosteuspitoisuudet ovat paikoitellen korkeat ja voivat aiheuttaa muovimaton alapuolisten kerrosten vaurioitumisen.
3.3.5 Materiaalinäytteiden mikrobitulokset
Väliseinien mineraalivillaeristeistä ja lattiamattojen liima- ja tasoitekerroksista otettiin tutkimusten yhteydessä materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Mikrobianalyysien tulokset on esitetty taulukossa 6.
Taulukko 7. Lattiapinnoitteiden ja väliseinien eristeiden mikrobianalyysien tulokset

Näyte

Tila

Näyte 4

aula 1.30

Näyte 5

luokka 1.24

Näyte 6

väestönsuoja, musiikinluokka

Näyte 8

luokka 1.20 / wc 1.13

Näyte 11

luokka 1.22 / wc 1.28

Näytteenotto
kohta
lattia, vesipisteen
kohdalla
lattia, vesipisteen
kohdalla
lattia, maanvastainen
wc:n vastainen
väliseinä, eristetila
wc:n vastainen
väliseinä, eristetila

Materiaali

Analyysitulos

muovimaton
liima ja tasoite
muovimaton
liima ja tasoite
muovimaton
liima ja tasoite

tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon
ei viljelymenetelmällä havaittavaa
mikrobikasvustoa
ei viljelymenetelmällä havaittavaa
mikrobikasvustoa

min.villa

mikrobikasvusto

min.villa

ei viljelymenetelmällä havaittavaa
mikrobikasvustoa

Muovimattojen liima- ja tasoitekerroksista otettujen materiaalinäytteiden tulokset voivat viitata mikrobivaurioon aulan 1.30 vesipisteiden läheisyydessä (näyte 4). Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä
mikrobeja, mutta useampia kosteusvaurioindikaattorilajeja. Muissa näytteissä ei havaittu viitteitä elinkykyisistä mikrobeista.
Väliseinän mineraalivillaeristeen näytteessä 8 havaittiin selvä viite mikrobivaurioon. Näytteessä oli runsaasti
elinkykyisiä aktinomykeettejä ja sieni-itiöitä. Näytteessä havaittiin lisäksi kosteusvaurioindikaattorilajeja.
Näytteenottokohdalta mitattiin seinän vanerilevystä kohonnut kosteuspitoisuus. Seinän toisella puolella olevasta wc-tilasta oli poistettu vastaavalta kohdalta vesikaluste (pisuaari). Luokan 1.22 väliseinän materiaalinäytteessä ei havaittu viitteitä elinkykyisistä mikrobeista.
3.3.6 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Pinnoitteet ovat pääosin alkuperäisiä. Osa pinnoitteista, kuten käytävien lattiapinnoite on uusittu. Väliseinien pintakäsittelyissä havaittiin lähinnä normaaliin käyttöön liittyvää ikääntymistä ja kulumista. Pinnoilla ei
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havaittu merkkejä muusta vaurioitumisesta pl. yksittäinen vaurio väestönsuojaan sijoitetun musiikinluokan
lattiamatossa. Rakenteiden tarkempien tutkimuksien yhteydessä havaittiin viite väliseinärakenteen mikrobivauriosta tilassa 1.20. Vaurio on voinut aiheutua vesikalusteen viasta viereisessä wc-tilassa. Väliseiniin
tehtiin toinen rakenneavaus, jossa ei havaittu vaurioita. Lähtökohtaisesti väliseinissä ei odoteta esiintyvän
kosteudesta johtuvia vaurioita kuin pistemäisesti johtuen vesivuodosta tai muusta viasta.
Väliseinärakenteissa esiintyy halkeamia, eivätkä ne lähtökohtaisesti ole ilmatiiviitä. Väliseinistä on ilmayhteys sisäilmaan.
Lattiapinnoitteissa ei silmämääräisesti havaittu normaalista kulumisesta poikkeavaa vaurioitumista. Luokkasiiven ja hallintosiiven lattiarakenteissa havaittiin pintakosteuskartoituksessa poikkeavaa kosteuspitoisuutta
ainoastaan pistemäisesti yksittäisten vesipisteiden ja vesikalusteiden yhteydessä. Väestönsuojan varasto- ja
opetuskäyttöön otetuissa tiloissa havaittiin poikkeavaa kosteuspitoisuutta laajemmin. Muovimaton alta
otetuissa näytteissä ei havaittu selkeää viitettä mikrobivaurioitumiseen kosteaksi havaituilla kohdilla, vaikka
yksittäinen mahdollinen viite havaittiin. Kosteus voi kuitenkin korjaamattomana aiheuttaa rakenteen ja/tai
materiaalien vaurioitumista muuten tai muuta sisäilmahaittaa.
Alakattojen päällä on mineraalikuitulähteitä joista voi irrota mineraalikuituja sisäilmaan.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•

•

•

kosteusmittaukset lattiapinnoilta ja lattiamaton alta toisena vuodenaikana (kevät/kesä)
kosteaksi havaittujen vesikalusteiden tarkastus ja mahdollisten vesivuotojen korjaus tai kalusteen uusiminen. Ympäröivän rakenteen tarkastus korjauksen yhteydessä.
Tiiviin muovimaton vaihtaminen vesihöyryavoimempaan pinnoitteeseen maanvastaisissa lattioissa.
o väestönsuojatilat
Vesikalusteiden vuotojen korjaus
o Vesikalusteiden huolto/uusiminen pintakosteuskartoituksessa havaituista tiloista
o Korjausten yhteydessä kosteusmittaus lattian eristetilasta vauriolaajuuden arvioimiseksi
o Ympäröivän lattiarakenteen kuivattaminen ja pinnoitteen uusiminen
o WC-tilan 1.13 vesi- ja viemäriputkien tarkastus ja tarvittaessa tiivistys poistetun vesikalusteen kohdalla (1.13/1.20 väliseinä)
Sisäkattopintojen kuitulähteiden poistaminen
o putkieristeiden uusiminen
o tilan puhdistus
o levyjen vaihto
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3.4

Yläpohja ja vesikatto

3.4.1 Rakenne
Yläpohjan rakenne tarkastettiin vesikaton yläpuolelta (lumipeitteinen) ja yläpohjatilasta käsin. Yläpohjan ja
vesikaton rakenteet vastasivat pääpiirteiltään arkkitehtisuunnitelmien rakennetyyppiä. Poikkeuksena alkuperäisiin suunnitelmiin yläpohjassa on käytetty puhallusvillaa mineraalivillan sijaan. Lisäksi osassa B (hallintosiipi) uudisrakennuksen vastaisella puolella on puhallusvillakerroksen päälle asennettu lasivillalevyt.
Yläpohja yleensä
- peltikate
- ruodelaudoitus
- tuulensuojapaperi
- kattotuolit, pulpettikatto
- lämmöneriste puhallusvilla 300 mm
- höyrynsulkumuovi
- harvalaudoitus 22 mm
- harvalaudoitus 22 mm
- kipsilevy 13 mm
- pintakäsittely TAI alaslasketun alakaton rakenteet (n. 600 mm)
3.4.2 Havainnot
Rakennuksen vesikatteena on konesaumattu pelti. Kattomuoto on matalahko pulpettikatto. Vesikatteen
kuntoa ja läpivientien kuntoa ei voitu tarkastaa lumen vuoksi.
Vesikatteen alla ei havaittu erillistä aluskatetta. Vesikattojen aluslaudoituksen alapinnan tuulensuojapaperi
oli paikoitellen repeytynyt. A-osan (luokkasiipi) yhden tarkistusluukun kohdalta oli päässyt lunta vesikattorakenteeseen. Kosteusvauriojälkiä ei kuitenkaan ollut havaittavissa.
Puhallusvillan alapuoliset höyrynsulkumuovit on limitetty riittävästi ja niiden liitos seinältä ylös nousevan
höyrynsulkumuovi kanssa oli aistinvaraisesti tiivis. Läpivientien kohdalla nostoja ei kuitenkaan ollut tiivistetty. Läpiviennit eivät olleet aistinvaraisesti tarkasteltuna tiiviitä. Merkkiainekoe (MA2) vahvisti läpiviennin
tiivistyspuutteet ja yläpohjan eristetilasta on ilmareitti sisätiloihin. Myös yläpohjan ja seinäliitoksen kautta
todettiin merkkiainekokeella (MA1) ilmareitti sisätiloihin luokkahuoneen yläreunan talotekniikan koteloinnin kautta.
Yläpohjatila oli jaettu palo-osastoihin kipsilevyseinillä. Palo-osastoinnit eivät olleet kauttaaltaan yhtenäisiä,
vaan kipsilevyissä oli rakoja sekä kohtia, joissa kipsilevyyn oli tehty reikä/läpivienti todennäköisesti talotekniikan asennuksia varten (mm hallintosiiven keskivaiheilla sekä päädyssä). Näitä reikiä ei ollut paikattu.
Koulun laajennuksen aikana myös vanhan koulun osan hallintosiiven kattorakenteisiin oli tehty pieniä muutoksia alueille, jossa uusi rakennus liittyy vanhaan. Puhallusvillan päälle oli näillä osilla asennettu levyvillaa.
Lisäksi osastoivia levyseiniä oli muokattu, vahvistettu/jäykistetty kattoristikoita vanerilevyillä sekä paikallisesti vesikatteen alapinnassa oli näkyvillä bitumikermi. Kermin tarkoitus ei selvinnyt. Vesikaton vanhoilla
osilla ei ollut erityistä aluskatetta peltikatteen alla.
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Kuva 27. A-osan yläpohja.

Kuva 28. B-osan yläpohjassa oli uuden osan
vastaisella puolella lisätty lasivillalevyjä puhallusvillakerroksen päälle.

Kuva 29. A-osan yläpohjan yhdessä tarkistusluukusta oli tuiskuttanut lunta
yläpohjaan.
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Kuva 31. Seinän ja yläpohjan höyrynsulkumuovien liitos oli tarkastuskohdilla limitetty riittävästi sekä tiivis.

Kuva 32. Läpivientien kohdalla höyrynsulkumuovissa oli nosto,
muttei tiivistystä.

3.4.3 Merkkiainetutkimus
Yläpohjan rakenteisiin tehtiin merkkiainetutkimuksia kahteen kohtaan: läpiviennin kohdalle sekä ulkoseinäliitokseen. Merkkiainekaasu syötettiin yläpohjan ilmatilaan lähelle höyrynsulkumuovin saumaa. Rakennetta
tutkittiin kaasuanalysaattorilla sisäpuolelta läpiviennin reunoista sekä rakenteiden saumakohdista. Merkkiainetutkimus tehtiin ennen rakenneavausten tekoa, rakennuksen normaalilla ilmanvaihdolla. Painesuhdetta mitattiin tutkimuksen ajan. Rakenne oli keskimäärin -17 Pa alipaineinen ulkoilmaan nähden.
Merkkiainetutkimuksessa todettiin epätiiveyttä läpivientikohdassa sekä ulkoseinäliitoksessa talotekniikan
koteloinnin välityksellä.
MA1 (tila 1.26 yläpohja-seinäliitos), selvä talotekniikan koteloinnin kautta. Seinä-yläpohjaliitos havaittiin
kyseisessä kohdassa tiiviiksi.
MA2 (tila 1.26 yläpohjan läpivienti), selvä vuoto läpiviennin reunasta. Epätiiviys havaittiin myös silmämääräisesti (höyrynsulkumuovin liitosta ei ole tiivistetty)
Merkkiainekokeen kohdat on merkattu liitteen 1 pohjakuviin.
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3.4.4 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Yläpohjan ja vesikaton rakenteissa ei havaittu vaurioita silmämääräisessä tarkastuksessa. Vesikatetta ja vesikaton läpivientejä ei voitu kuitenkaan tarkastaa luotettavasti, koska katolla oli tarkastushetkellä runsaasti
lunta. Tiedossa ei ole myöskään vesikaton vesivuotoja. Yläpohjassa on yhtenäinen limitetyillä liitoksilla varustettu höyrynsulkukerros. Sen liitokset läpivienteihin eivät kuitenkaan ole tiiviitä.
Vesikatteen alla ei havaittu aluskatetta. Kohteen rakentamisaikana ei ole erityisesti edellytetty käytettävän
aluskatetta saumatun peltikatteen kanssa. Aluskatteen puuttuminen aiheuttaa kuitenkin riskin sille, että
mahdolliset vuoto- ja kondenssivedet pääsevät kastelemaan yläpohjan rakenteita.
Yläpohjan palo-osastointi on toteutettu kipsilevyillä. Osastoivissa levytyksissä havaittiin paikoitellen reikiä,
joten osastointi ei tällä hetkellä toimi tarkoitetulla tavalla.
Toimenpide-ehdotukset:
•
•
•

3.5

suosittelemme vesikaton säännöllistä puhdistamista, tarkastamista ja huoltoa
yläpohjan läpivientien tiivistäminen (mahdollisesti alapuolelta käsin)
palo-osastointien suunnitelmien tarkastelu ja osastoivien rakenteiden tiiviyden korjaus.

Muut havainnot sisätiloista

Kaikissa tiloissa on runsaasti irtainta (tavaraa; kirjoja, opetusmateriaalia, leluja ym.) avohyllyillä, kaappien
päällä ja tasopinnoilla. Irtain kerää pölyä, mikä voi aiheuttaa tilojen käyttäjille oireilua. Tämä vaikeuttaa
myös tilojen siivoamista.
Kierrätetyn materiaalin/tavaran säilyttäminen on erityisen haasteellista, minkä vuoksi sitä ei yleensä suositella kohteissa missä on sisäilmasta mahdollisesti johtuvaa oireilua. Kierrätetty materiaali on puhdistettava
asianmukaisesti ennen käyttöön ottoa.
Koulun A-osan luokkatiloissa oli tunkkainen jonkin verran ummehtunut ilma tarkastushetkellä 3.1.2019 erityisesti tiloissa 1.22 ja 1.25. Sama tunkkaisuus havaittiin myös tutkimusten aikana 20.-21.2.2019. Koulun Bosassa ei havaittu ilmassa poikkeavaa. Tunkkaisuus on todennäköisesti puutteellisesti toimivan ilmanvaihdon aiheuttamaa. Luokkatilojen painesuhteet vaihtelevat paljon päivän ja yön aikana. Ajoittain tilat voivat
olla reilusti alipaineisia ulkoilmaan nähden.
Väestönsuojatiloihin perustetussa musiikinluokassa havaittiin tarkastushetkellä 3.1.2019 jonkin verran
tunkkainen haju.
Tutkimusten aikana sekä 3.1.2019 että 20.-21.2.2019 havaittiin koulun aulatilassa vesipisteiden lähellä sekä
aulan wc- ja siivoushuoneissa voimakasta viemärinhajua. Viemärinhaju havaittiin noin puolen päivän aikaan. Toisina ajankohtina hajua ei havaittu aulassa. Hajuhaitta voi liittyä ilmanvaihdon toimintaan.
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Toimenpide-ehdotukset:
•
•

4
4.1

umpinaisten säilytyskalusteiden hankinta luokkatiloihin tai irtaimen säilytys erillisissä varastotiloissa
yhteyden selvittäminen aulassa esiintyvän ajoittaisen viemärinhajun ja ilmanvaihdon toiminnan
kesken

Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittaukset
Paine-eromittausten tulokset

Tilojen painesuhteita ulkoilmaan nähden mitattiin kolmesta tilasta kahden viikon seurantajakson ajan. Mittaus tehtiin 3.1 -.29.1.2019 välisenä aikana. Tutkittuja tiloja olivat luokat 1.25, 1.74 ja 1.68. Tutkitut tilat valittiin niin, että ne edustavat rakennuksen erilaisia ilmanvaihdon olosuhteita.

luokka 1.25

luokka 1.74

tekn.työ 1.68

3,00

Tavoitteellinen painesuhde 0…-2 Pa koneellisella tulopoisto ilmanvaihdolla varustetuissa tiloissa

0,00

Paine-ero (Pa)

-3,00
-6,00
-9,00
-12,00

Asumisterveysasetuksen toimenpideraja paine-erolle -15 Pa
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.20
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.20
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.1.
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.1.
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.1.
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.1.
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.1.
20
19
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.1.
20
19
18
.1.
20
19
19
.1.
20
19
20
.1.
20
19
21
.1.
20
19
22
.1.
20
19
23
.1.
20
19
24
.1.
20
19
25
.1.
20
19
26
.1.
20
19
27
.1.
20
19
28
.1.
20
19
29
.1.
20
19
30
.1.
20
19

-15,00

Kuva 33. Paine-eromittauksen kuvaaja

Kuvaajasta voidaan havaita, että tilat ovat pääasiassa alipaineiset, paine-erot vaihtelevat hieman tiloittain
(eri IV-koneet) n. – 6 Pa … 0 Pa. Vaihteluväli luokkahuoneen 1.25 mittauksissa on -13,1…2,2 Pa (mediaani 5,3 Pa), luokkahuoneen 1.74 mittauksissa vastaavasti -13,1…2,2 Pa (mediaani 5,3 Pa). Vaihteluvälit näissä
mittapisteissä ovat identtiset. Teknisen työn mittausten vaihteluväli on -4,9…0,6 Pa (mediaani -0,2 Pa). Mittaustuloksissa on todennäköisesti ulkoilman tuuliolosuhteista johtuvia hetkellisiä poikkeamia. Tämä on kuitenkin normaalia ja kaikkien tilojen paine-erot pysyvät asianmukaisella tasolla lähellä tavoitearvoja.
Mittauspisteet on merkitty liitteessä 1 olevaan pohjakuvaan tunnuksilla PA1 – PA3.
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4.2

Hiilidioksidipitoisuuden seurantamittauksen tulokset

Kolmeen luokkatilaan tehtiin hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus. Mittaukset suoritettiin aikavälillä
03.01. – 18.01.2019. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuutta ei mitattu. Vertailuarvona käytetään yleistä ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden tasoa 400 ppm (toimenpideraja-arvo 1 550 ppm).
Taulukko 5. Hiilidioksidimittauksen tulokset

Hiilidioksidimittaus CO2
Tila
luokka 1.21
luokka 1.59 (tekstiilityö)
väestönsuoja, musiikinluokka
ulkoilma
Asumisterveysasetus toimenpideraja

Mittausaika

CO2-pitoisuus vaihteluväli (ppm)

03.01 - 18.01.2019
03.01 - 18.01.2019
03.01 - 18.01.2019

383 - 1477
385 - 697
384 - 1287
400
≤1 550 ppm

1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200

S3

S2
S1

2.
1.
20
3. 19
1.
20 0:0
4. 19 0
1.
20 0:0
5. 19 0
1.
20 0:0
6. 19 0
1.
20 0:0
7. 19 0
1.
20 0:0
8. 19 0
1.
20 0:0
9. 19 0
1.
0
10 201 :00
.1 9 0
.2
11 01 :00
.1 9 0
.2
:
12 01 00
.1 9 0
.2
:
13 01 00
.1 9 0
.2
:
14 01 00
.1 9 0
.2
:
15 01 00
.1 9 0
.2
:
16 01 00
.1 9 0
.2
:
17 01 00
.1 9 0
.2
:
18 01 00
.1 9 0
.2
:
19 01 00
.1 9 0
.2
:
20 01 00
.1 9 0
.2
01 :00
9
0:
00

hiilidioksidipitoisuus (ppm)

luokka 1.21

Kuva 34. Ilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus luokkahuoneessa 1.21 aikavälillä 03.01-18.01.2019 sekä sisäilmastoluokituksen mukaiset raja-arvot.
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7. 19 0
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1.
20 0:0
9. 19 0
1.
0
10 201 :00
.1 9 0
.2
11 01 :00
.1 9 0
.2
:
12 01 00
.1 9 0
.2
:
13 01 00
.1 9 0
.2
:
14 01 00
.1 9 0
.2
:
15 01 00
.1 9 0
.2
:
16 01 00
.1 9 0
.2
:
17 01 00
.1 9 0
.2
:
18 01 00
.1 9 0
.2
:
19 01 00
.1 9 0
.2
:
20 01 00
.1 9 0
.2
01 :00
9
0:
00

hiilidioksidipitoisuus (ppm)

luokka 1.59

Kuva 35. Ilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus luokkahuoneessa 1.59 (tekstiilityö) aikavälillä 03.01-18.01.2019 sekä sisäilmastoluokituksen mukaiset raja-arvot.
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9. 19 0
1.
0
10 201 :00
.1 9 0
.2
11 01 :00
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:
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hiilidioksidipitoisuus (ppm)

väestönsuoja, musiikinluokka

Kuva 36. Ilman hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaus väestönsuojan musiikinluokassa aikavälillä 03.01-18.01.2019 sekä sisäilmastoluokituksen mukaiset raja-arvot.

Sisäilmastoluokituksen luokan S3 raja-arvo ylittyy pistemäisinä ajankohtina luokkahuoneessa 1.21. Luokan
S2 raja-arvo ylittyy luokkatiloissa useasti kouluviikon aikana. Tekstiilityöluokan (1.59) vähäisempi käyttöaste
näkyy myös luokan hiilidioksiditasojen mittauksessa.
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Suurimmat pitoisuudet olivat luokkahuoneessa arkipäivisin n. klo 11 -13 välisenä aikana. Musiikinluokassa
suurimmat pitoisuudet ajoittuivat iltapäivän puolelle. Kyseisessä tilassa hiilidioksidipitoisuus tasoittui hitaammin käytön jälkeen johtuen mm. väestönsuojan tiiviimmistä rakenteista.

4.3

Teolliset mineraalikuidut

Teolliset mineraalikuidut tutkittiin neljästä tilasta kahden viikon laskeumapölystä. Puhdistetut lasialustat
sijoitettiin työtasojen tai kaappien päälle. Näytteet kerättiin geeliteippimenetelmällä.
Taulukko 6. Teolliset mineraalikuidut

Teolliset mineraalikuidut (> 20 µm)
Tila

Kertymäaika

Kuitua / cm2

MVL1 luokka 1.24 (rak. A-osa)

14 vrk, 03.01 - 18.01.2019

0,4

MVL2 luokka 1.22 (rak. A-osa)

14 vrk, 03.01 - 18.01.2019

< 0,1

MVL3 luokka 1.59 (rak. B-osa)

14 vrk, 03.01 - 18.01.2019

0,2

MVL4 väestönsuoja, musiikkiluokka

14 vrk, 03.01 - 18.01.2019

< 0,1

TTL ohjearvo

≤0,2

Luokkahuoneen 1.24 laskeumapölynäytteessä oli runsaasti teollisia mineraalikuituja. Näytteen tulos ylitti
Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan sekä Työterveyslaitoksen viitearvon. Myös tekstiilityöluokan 1.59
näytteen tulos ylitti toimenpiderajan. Muissa näytteissä mineraalikuitujen pitoisuus alitti menetelmän määritysrajan.

4.4

Sisäilman VOC-emissiot

Sisäilman VOC-emissiot tutkittiin neljästä tilasta. Tutkittuja tiloja olivat rakennuksen A-osan luokat 1.23 ja
1.25, B-osan iltapäiväkerhon tila 1.54 sekä väestönsuojassa sijaitseva musiikinluokka VSS.
Taulukko 7. Sisäilman VOC-mittaus
Analyysi
Yksikkö
Menetelmä
Epävarmuus-%
Näyte

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

VOC 1.25
VOC 1.23
VOC VSS
VOC 1.54
Asumisterveys toimenpideraja

22
9
76
13

2 EH
Lasken.epävarmuus huom.
tuloksen vaihteluväli
15,4 - 28,6
9 -9
59,28 - 92,72
11,83 - 14,17
400 µg/m3

Lasken.epävarmuus huom.
tuloksen vaihteluväli
1,2
1
10,3
<1

0,84 - 1,56
1 -1
8,034 - 12,566
10 µg/m3

Koulun tiloista otetuissa VOC-ilmanäytteissä ei havaittu toimenpiderajat ylittäviä pitoisuuksia TVOC-arvossa. 2-etyyli-1-heksanoli -pitoisuus ylitti toimenpiderajan väestönsuojan musiikinluokasta otetussa näytteessä (VSS). Pitoisuus voi olla merkki muovimaton liima- ja tartuntakerrosten vaurioista. Muiden yksittäisten yhdisteiden arvot eivät ylittäneet toimenpiderajaa.
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4.5

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Paine-erojen seurantamittauksessa todettiin, että tilojen painesuhteet ulkoilmaan nähden ovat lähellä tavoitearvoja. Tilat ovat hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden, paine-erot vaihtelevat tiloittain ja eri IV-koneiden mukaan vaihdellen välillä -6 Pa … 0 Pa. Mittaustuloksissa näkyy myös hetkellisiä suurempia poikkeamia, mitkä johtuvat mm. tuuliolosuhteista. Epäpuhtauksien kulkeutumiseen riittää kuitenkin pienikin
alipaine, koska rakenteiden havaittiin rakenneavausten ja merkkiainekokeiden perusteella olevan monin
kohdin epätiiviitä.
Tilojen hiilidioksidipitoisuudet olivat kaikissa tiloissa alle Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Näin
ollen ilmanvaihto toimii käyttäjämäärät huomioiden riittävästi eikä sisäilman hiilidioksidipitoisuudesta aiheudu tilojen käyttäjille oireilua. Sisäilmastoluokituksen mukaan tilan 1.21 hiilidioksidipitoisuus ylitti pistemäisesti S3-tason raja-arvon kolmena ajankohtana mittausjakson aikana. Pääosan ajasta pitoisuus pysyi S3tasolla. Samoin väestönsuojaan sijoitetun musiikinluokan hiilidioksidipitoisuus pysyi S3-tason rajoissa koko
mittausjakson ajan. Luokan 1.59 hiilidioksidipitoisuus alitti selkeästi S1-tason raja-arvon. Tässä näkyi tilan
pienempi käyttöaste.
Laskeumapölystä tutkittujen teollisten mineraalikuitujen määrä ylitti Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan sekä Työterveyslaitoksen viitearvon A-osan luokassa 1.24. Mineraalikuidut voivat aiheuttaa tilojen
käyttäjille oireilua. A-osan tiloissa mahdollisia kuitulähteitä ovat mm. kattojen alaslaskut sekä akustiikkalevyt, talotekniikan koteloinnit ja putkien paljaat mineraalivillaeristeet. Muista tiloista otetuissa näytteissä
kuitupitoisuudet olivat alhaiset.
Sisäilman kokonaisemissiot (TVOC) olivat neljässä tutkitussa tilassa matalat ja selvästi alle toimenpiderajan.
Väestönsuojaan sijoitetusta musiikinluokasta otetussa näytteessä havaittiin toimenpiderajan ylittävä 2etyyli-1-heksanolipitoisuus. Sen esiintyminen sisäilmassa saattaa viitata pinnoitteissa olevaan kosteusongelmaan. Uusien materiaalien päästöt ovat yleensä suurempia. Ilmanvaihdon toimita vaikuttaa myös emissioiden määrään.
2-Etyyli-1-heksanoli (2-EH) on kemiallinen yhdiste, jota käytetään pehmittimien, pinnoitteiden ja liimojen
tuotannossa. Sisäilmaan sitä voi vapautua muun muassa PVC-muovimaton pehmittimen hajoamisen seurauksena. Syynä tähän ovat yleensä rakenteiden ja materiaalien kosteusongelmat. Pieniä määriä 2-etyyli-1heksanolia vapautuu kuitenkin myös muun muassa vaurioitumattomista PVC-materiaaleista. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa III).
Toimenpide-ehdotukset:
•
•

Luokkasiivessä (A-osa) olevien kuitulähteiden poistaminen
Muovimattopinnoitteen mahdollisten VOC-emissioiden tarkentaminen esim. materiaalinäyttein.
Lattiapinnoitteen vaihto vesihöyryavoimeen pinnoitteeseen
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Kohonnutta kosteutta pintakosteudenosoittimella, osoittimen
lukema >85

Rakennekosteusmittaus / viiltomittaus

-

Rakennetarkastus

Teollisten mineraalikuitujen laskeumamittaus

Hiilidioksidimittaus

Renovatek Oy

RK/ VM

RA, rakenne

MVLx

CO2_x

Paine-eromittaus

sisäilman VOC-näyte

VOC, tilanro

PAx

Merkkiainetutkimus

MAx
vuotokohta

Materiaalinäyte (väri tuloksen mukaan)

RM x

Merkkien selitykset

VSS
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ANALYYSIVASTAUS
Tilaus: 388279
28.1.2019

Renovatek Oy
Toni Pakkala
Korkeakoulunkatu 1
33720 TAMPERE

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

Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla
Kanlaya Le
1640 Kurkela

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: 388279
28.1.2019

Tulokset
CK19-00282
Mittauspaikka:
Näytteenottoaika:
Aine:

Kurkelan koulu Kerava
teolliset mineraalikuidut (>20 µm)

Mittauskohde
1. MVL 1
2. MVL 2
3. MVL 3
4. MVL 4

Tulos
0,4
<0,1
0,2
<0,1

Yksikkö
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

1/12
TESTAUSSELOSTE
materiaalinäyte,
suoraviljely, Valvira 1/2016
KurkelanKoulu_VALMAT_ Renovatek _210219.xlsb
PC-pohja: Pessi, 2017

Tilaaja:
Laskutus:
Toimitusos.:

x

Renovatek Oy

Selosteen sisältö:

Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tampere
verkkolaskuna, viite 1640
toni.pakkala@renovatek.fi

suoraviljely, Valvira
8/2016

13 kpl

Näytetiedot:
Näytteenottopvm:
Vastaanottopvm:

21.2.2019
22.2.2019

Kohde:
Näytteenottaja:

Kurkelan koulu
Renovatek Oy/ Toni Pakkala

Näytekoodit
Näyte RM1.
Näyte RM2.
Näyte RM3.
Näyte RM4.
Näyte RM5.
Näyte RM6.
Näyte RM7.
Näyte RM8.
Näyte RM9.
Näyte RM10.

kuvaus (materiaali)
Rankaseinän eristetila, alaohjauspuun päällä (mineraalivilla)
Alaohjauspuiden välissä (mineraalivilla)
Alemman alaohjauspuun vieri (mineraalivilla)
Muovimaton alta, vesipiste (liima, tasoite)
Muovimaton alta, vesipiste (liima, tasoite)
Muovimaton alta, väestönsuoja (liima, tasoite)
Eristetila, ulkoseinä (mineraalivilla)
Eristetila, väliseinä (mineraalivilla)
Eristetila, ulkoseinä, alaohjauspuun vieri (mineraalivilla)
Eristetila, ulkoseinä, alemman alaohjauspuun alapinta (puu)

Näyte RM11.
Näyte RM12.
Näyte RM13.

Eristetila, väliseinä, WC:n vastainen seinä (mineraalivilla)
Eristetila, ulkoseinä, likaantunut eriste, TS-sokkeli, sauma (lasivilla)
Eristetila, ulkoseinä, alaohjauspuuta vasten (lasivilla)

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
Bg469
Bg470
Bg471
Bg472
Bg473
Bg474
Bg475
Bg476
Bg477
Bg478
Bg479
Bg480
Bg481

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:

25.2.2019 / Marika Viljanen
Kirsi Mäkiranta, Marika Viljanen, Satu Saaranen
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat:
Bg469

Näyte RM1. Rankaseinän eristetila, alaohjauspuun päällä (mineraalivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Homesienet
Cladosporium
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 havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu selkeästi kosteusvaurioon
viittaavia mikrobeja.

Bg470

Näyte RM2. Alaohjauspuiden välissä (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 sieni- eikä aktinomykeettikasvua.

Bg471

Näyte RM3. Alemman alaohjauspuun vieri (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. +
Penicillium

+

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

huo
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Bg472

Näyte RM4. Muovimaton alta, vesipiste (liima, tasoite)
x

Alusta

lajisto

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

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. ++
+
++

1 kpl

+

9 kpl

++

21 kpl

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

9 kpl

Näytekohtainen tulkinta
Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon. Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä
mikrobeja, mutta lajiston kohtalaisina määrinä havaitut kosteusvaurioindikaattorisienet viittaavat
mikrobikasvustoon.
Näytekohtaiset huomiot
Näytemateriaalissa oli voimakas poikkeava haju.

Bg473

Näyte RM5. Muovimaton alta, vesipiste (liima, tasoite)
x

Alusta

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

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +
–
+
Yht. –
Yht. +
Engyodontium *
Fusarium *

+
+

Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Alternaria
Engyodontium *
Eurotium *
Penicillium

+
+
+
+

2 kpl
1 kpl
Yht. +
1 kpl
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
Bakteerialustalla esiintynyt fungisidiresistenttien sienten kasvu on saattanut haitata aktinomykeettien kasvua ja / tai
havaittavuutta.

huo
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Bg474

Näyte RM6. Muovimaton alta, väestönsuoja (liima, tasoite)
x

Alusta

lajisto

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

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
+
+

2 kpl
Yht. –
Yht. +

+
Yht. –

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Näytekohtaiset huomiot
Näytemateriaalissa oli voimakas poikkeava haju.

Bg475

Näyte RM7. Eristetila, ulkoseinä (mineraalivilla)
x

Alusta

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

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

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

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Penicillium
Spiniger
Trichoderma *
Itiöimättömät ryhmät
steriili rihma
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus ryhmä Restricti *
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

1 kpl

Yht. +
+
+
+
+

1 kpl
Yht. +++

+++
+
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa.
Näytekohtaiset huomiot
Näytemateriaali oli tummunutta.
Bakteerialustalla esiintynyt fungisidiresistenttien sienten kasvu on saattanut haitata aktinomykeettien kasvua ja / tai
havaittavuutta.

huo
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Bg476

Näyte RM8. Eristetila, väliseinä (mineraalivilla)
x

Alusta

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

lajisto

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +++
+++
+
Yht. +++
Penicillium
Ulocladium *

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

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

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

Bg477

Näyte RM9. Eristetila, ulkoseinä, alaohjauspuun vieri (mineraalivilla)
x

Alusta

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

lajisto

määrä

pmy_huom

+
+++

1 kpl

yht

huom1

Yht. +++

Yht. +++
Penicillium
Acremonium *
Aspergillus versicolor *
Sporothrix
Ulocladium *

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Cladosporium
Acremonium *
Sporothrix
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.
Näytekohtaiset huomiot
Näytemateriaali oli tummunutta.

huo
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Bg478

Näyte RM10. Eristetila, ulkoseinä, alemman alaohjauspuun alapinta (puu)
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
Aspergillus versicolor *
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Aspergillus versicolor *
Aspergillus ryhmä Restricti *
Fusarium *
Penicillium

+
+

10 kpl

+
+

3 kpl

Yht. +

Yht. +++
++
+
+
+

Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaavaa
sienilajistoa.
Näytekohtaiset huomiot
Näytemateriaalin pinnassa oli vihertävä värimuutos.
Bakteerialustalla esiintynyt fungisidiresistenttien sienten kasvu on saattanut haitata aktinomykeettien kasvua ja / tai
havaittavuutta.

huo
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Bg479

Näyte RM11. Eristetila, väliseinä, WC:n vastainen seinä (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
Penicillium

määrä

pmy_huom

yht

huom1

huo

Yht. +
+
+

1 kpl
Yht. +

+
Yht. +
+
Yht. +
+

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

Bg480

Näyte RM12. Eristetila, ulkoseinä, likaantunut eriste, TS-sokkeli, sauma (lasivilla)
x

Alusta

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

lajisto

määrä

pmy_huom

+
+

2 kpl

yht

huom1

Yht. +

Yht. +
Cladosporium
Penicillium

Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Homesienet
Aspergillus niger ryhmä
Penicillium
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Homesienet
Cladosporium
Penicillium

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

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

huo

Testausseloste, materialinäytteen suoraviljely, Valvira 8/2016
KurkelanKoulu_VALMAT_ Renovatek _210219.xlsb
8/12

Bg481

Näyte RM13. Eristetila, ulkoseinä, alaohjauspuuta vasten (lasivilla)
x

Alusta

lajisto

Bakteerit, THG-alusta
Aktinomykeetit *
Muut bakteerit
Sienet, mesofiiliset, M2-alusta
Sienet, mesofiiliset, Hagem-alusta
Sienet, kserofiiliset, DG-18-alusta
Näytekohtainen tulkinta
Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.
Näytteessä ei havaittu sieni- eikä aktinomykeettikasvua.

määrä

pmy_huom

yht

huom1

Yht. +
–
+

ylikasvu
Yht. –
Yht. –
Yht. –

huo
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Lausunto
Yhteenveto tuloksista
Näyte

Mikrobikasvun esiintyminen näytteittäin

Näyte RM1.
Näyte RM2.
Näyte RM3.
Näyte RM4.
Näyte RM5.
Näyte RM6.
Näyte RM7.
Näyte RM8.
Näyte RM9.
Näyte RM10.

Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Ei viljelymenetelmällä havaittavaa mikrobikasvustoa.
Mikrobikasvusto.
Mikrobikasvusto.
Mikrobikasvusto.
Mikrobikasvusto.

Bg469

Näyte RM11.
Näyte RM12.
Näyte RM13.

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

Bg479

Bg470
Bg471
Bg472
Bg473
Bg474
Bg475
Bg476
Bg477
Bg478

Bg480
Bg481

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
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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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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
KurkelanKoulu_VALMAT_ Renovatek _210219.xlsb
12/12

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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Liite testausselosteeseen
Näyte

2019-01737-01
1.25
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
22
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
2.2
2.2
<2,0

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
2.9
1.2
<0,50
1.7

ug/m3 tolueenina
2.8
1.2
<1,0
1.5
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
13
6
0
7
0
0
0

ug/m3 malliaineena
3
1.5
<1,0
0.4
0.7
<0,30
<0,30
<0,10
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
2
1.8
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<0,1
<0,10
<0,10

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

% TVOC:sta
5
0
0
5

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

10
10
0
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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
6.3
<1,0
<1,0
2.1
<1,0
4.2

ug/m3 tolueenina
4.6
<1,0
<1,0
0.9
<1,0
2.1
<1,0
<1,0
1.6
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
21
0
0
4
0
10
0
0
7
0
0

ug/m3 malliaineena

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

% TVOC:sta
10
0
0
10

ug/m3 malliaineena
2
1.2
0.3
<0,80

ug/m3 tolueenina
<1
0.8
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
4
4
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
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2019-01737-02
1.23
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
9
ug/m3 malliaineena
MSD

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

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
1.0
1.0
<0,50
<1,0

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

% TVOC:sta
11
11
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
4
2.0
<1,0
0.3
1.3
<0,30
0.5
<0,10
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
4
2.4
<1,0
<1,0
1.3
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
40
26
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<0,1
<0,10
<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 %
68

0
0
0
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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
2.2
<1,0
<3,1

ug/m3 tolueenina
1.6
<1,0
<1,0
0.9
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
0.7
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
17
0
0
9
0
0
0
0
8
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
<0,20
<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
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2019-01737-03
V55
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
76
ug/m3 malliaineena
MSD

ug/m3 tolueenina
FID
19.9
19.9
<2,0

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
10.3
10.3
<0,50
<1,0

ug/m3 tolueenina
25.6
10.3
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
15.3

% TVOC:sta
34
14
0
0
0
0
20

ug/m3 malliaineena
5
1.6
1.6
0.5
1.1
<0,30
0.4
<0,10
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
5
1.9
1.7
<1,0
1.1
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
6
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<0,1
<0,10
<0,10

ug/m3 tolueenina
2.1
<1,0
<1,0
2.1

% TVOC:sta
3
0
0
3

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 %
75

26
26
0

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
<3,1
<1,0
<1,0
2.3
<1,0
<3,1

ug/m3 tolueenina
4.7
<1,0
<1,0
0.9
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
1.8
<1,0
2.0

% TVOC:sta
6
0
0
1
0
0
0
0
2
0
3

ug/m3 malliaineena

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

% TVOC:sta
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<0,8
0.6
0.2
<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.
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Liite testausselosteeseen
Näyte

2019-01737-04
1.54
TVOC tolueenina
(Tenax TA, C6-C16)
ug/m3
13
ug/m3 malliaineena
MSD

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

% TVOC:sta

ug/m3 malliaineena
<1,0
0.9
<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
4
2.2
1.1
0.2
0.8
<0,30
<0,30
<0,10
<0,10
<0,50
<0,20
<0,20

ug/m3 tolueenina
4
2.7
1.3
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
29
20
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ug/m3 malliaineena
<0,1
<0,10
<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 %
66

0
0
0

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
<3,1
<1,0
<1,0
2.3
<1,0
<3,1

ug/m3 tolueenina
<1
<1,0
<1,0
0.9
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0
<1,0

% TVOC:sta
7
0
0
7
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
4
0.5
<0,10
3.1

ug/m3 tolueenina
4.0
<1,0
<1,0
4.0
<1,0

% TVOC:sta
30
0
0
30
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.
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