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1 KOHDETIEDOT
1.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Savenvalajankadun päiväkoti
Savenvalajankatu 1
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan Kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Elisa Keto, tutkimusinsinööri (DI, MSc)
Antti Salonen, tutkimusinsinööri (DI, RTA)
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija
Petri Autio, rakennustekninen asiantuntija (RI)

1.2

Työn kuvaus ja taustat

Päiväkoti on rakennettu vuonna 1994 ja sitä on laajennettu vuonna 2012. Vanhemmassa osassa
ovat pohjapiirustusmerkinnöillä 101-125 varustetut tilat ja laajennusosassa merkinnöillä 126-143 varustetut tilat. Laajennuksen yhteydessä on toteutettu vanhemman osan pintaremontti.
Tiloissa on esiintynyt sisäilmaan liittyviä oireita ja päiväkoti on ollut suljettuna kesästä 2018. Ennen
sulkemista päiväkoti oli toiminnassa 24/7 ympäri vuoden.
Kohteessa on vuonna 2018 toteutettu molempien rakennusosien kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Inspector Sec Oy:n toimesta sekä salaoja- ja sadevesijärjestelmien kuntotutkimus RKM
Group Oy:n toimesta.

1.3

Käytössä olleet asiakirjat

Käytettävissä oli rakennuksen pohja- ja julkisivukuvat, rakenneleikkauskuvia, LVI-kojeluettelo sekä
aiemmin tehtyjen kuntotutkimusten raportit.

1.4

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli täydentää aiemmin tehtyjä tutkimuksia ja laatia tutkimustulosten perusteella korjaustapaehdotukset osa-alueittain sekä esittää korjausten kustannuslaskelmat.

2 TUTKIMUSMENETELMÄT JA VIITEARVOT
2.1

Kosteusmittaukset

Aiemmissa tutkimuksissa ei lattiarakenteisiin (tilojen pääsääntöisenä lattiapinnoitteena on muovimatto) tehdyissä viiltomittauksissa todettu normaalista poikkeavia kosteuksia. Täydentävinä tutkimuksina tehtiin laajennusosan maanvaraiseen lattiarakenteeseen porareikämittauksia, joilla varmistettiin lattiarakenteen kosteusjakauma eri rakennesyvyyksillä.
Porareikämittaukset toteutettiin käyttäen Vaisalan HM40-mittalaitetta ja HM42- ja HM46-mittapäitä.
Porareiät porattiin 1-3 vuorokautta ennen mittausta, imuroitiin ja tulpattiin asianmukaisesti. Ennen
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lukeman ylöskirjausta HM42-mittapään annettiin tasaantua vähintään 20 minuuttia. HM46-mittapään
annettiin tasaantua porareiässä kolme vuorokautta ennen mittausta.
Betonilaatan suhteellinen kosteus ei laatan pinnassa saisi ylittää 85 RH-% eikä syvemmällä
75 RH-%.
Eristetilan (alapohja, välipohja ja ulkoseinät) suhteellinen kosteus mitattiin pistokoemaisesti. Eristetilan suhteellinen kosteus ei saisi ylittää 90 RH-%.

2.2

Rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otto

Rakenneavauksien avulla selvitettiin vanhemman ja uudemman osan höyrynsulkujen kuntoa sekä
laajennusosan ulkoseinien kuntoa.
Rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Materiaalinäytteet otettiin
aseptisesti minigrip-tyyppiseen pussiin, joka suljettiin ilmatiiviisti. Materiaalinäytteet toimitettiin analyysilaboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.
Materiaalinäytteet tutkittiin akkreditoidussa Kiwa Inspecta Oy:n (Kiwalab) laboratoriossa suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteistä analysoitiin sieni-itiöiden ja bakteerien määrät ja lajisto. Tarkempi kasvatustapa on esitetty liitteenä 2 olevassa laboratorion analyysiraportissa.
Suoraviljelymenetelmässä mikrobien määrät ilmoitetaan asumisterveysasetuksen (Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, 545/2015) soveltamisoppaan osan IV mukaisella suhteellisella asteikolla:
+
++
+++
++++

ei kasvua
vähäinen kasvusto
kohtalainen kasvusto
runsas kasvusto
erittäin runsas kasvusto

Kasvuston ollessa runsas tai erittäin runsas näyte tulkitaan mikrobivaurioituneeksi. Kasvuston määrän lisäksi tarkastellaan kasvuston lajistoa. Jos lajistossa esiintyy useampia eri kosteusvaurioon indikoivia lajeja, näyte tulkitaan mikrobivaurioituneeksi, vaikka yksittäisiä lajeja olisi määrällisesti vain
vähän tai kohtalaisesti.

2.3

Olosuhdeseurannat (painesuhteet)

Tilojen sisäilman ja ulkoilman välisiä painesuhteita seurattiin kahden viikon ajan 27.12.201810.1.2019.
Sisätilojen tulee olla hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Suositusarvot koneelliselle tulo-poistoilmanvaihdolle ovat 0…-2 Pa ja koneelliselle poistoilmanvaihdolle -5…-10 Pa. Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen osassa I on määritetty raja alipaineisuudelle. Jos alipaineisuus on yli 15 Pa,
tulee alipaineisuuden syys selvittää ja ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa.
Paine-eron ollessa alipaineinen ilmavirta kulkeutuu ulkoa sisätiloihin. Vastaavasti, jos paine-ero on
ylipaineinen, ilmavirta kulkeutuu sisältä rakenteiden läpi ulos, mikä aiheuttaa kosteusvaurioriskiä rakenteisiin sisäilman kosteuspitoisuuden takia.
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IV-tutkimukset

Kaikki päiväkodin ilmanvaihtokoneet (kolme konetta) käytiin läpi aistinvaraisesti. Erityisesti koneiden
kuntoon ja puhtauteen kiinnitettiin huomiota. Lisäksi ilmanvaihtokanavien äänenvaimennuskammioita tutkittiin aistinvaraisesti ja kuvaamalla kammiot.
Kaikkien leikki- ja lepotiloina käytössä olevien tilojen ilmanvaihto mitattiin. Ilmamäärämittaukset toteutettiin joko Airflow PVM610 -mikromanometrillä tai Trotec TA300 -kuumalanka-anemometrillä.

3 RAKENNETUTKIMUKSET
3.1

Alapohja, vanha osa

3.1.1 Rakenne
Alapohjan rakenne on päiväkodin vanhassa osassa sisältäpäin lukien seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

muovimatto, liima ja tasoite tai laatoitus
ja tasoite
lastulevy 22 mm
lattiakannattajat ja eristevilla 200 mm
tuulensuojalevy, huokoinen kuitulevy 12
mm
kannatinlaudat 22 x 100 mm
ryömintätila, korkeus noin 500-700 mm
karkea sora
perusmaa

3.1.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Vanhan osan alapohja kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kaksi rakenneavausta lattiaan.
Avaus A4 tehtiin kokous-/henkilökunnan ruokailutilaan 104 ja avaus A7 vanhan ja uuden osan rajatilaan pukuhuoneeseen 126.
Avauksesta A4 mitattiin eristevillakerroksen (mineraalivilla) suhteellinen kosteus. Eristevillakerroksen RH-% oli 97 %. Myös eristevillakerroksen alapuolella oleva tuulensuojalevy oli aistinvaraisesti
arvioituna osittain kostea. Eristevillakerroksesta otettiin materiaalinäyte M5.
Avauksesta A7 ei mitattu eristevillakerroksen suhteellista kosteutta, mutta eristevillasta otettiin materiaalinäyte M9. Aiempien tutkimusten yhteydessä materiaalinäyte oli otettu vastaavasta avauskohdasta, mutta laajennusosan alapohjan eristevillakerroksesta.
Vanhan osan alapohjan eristevillakerroksesta otetuissa materiaalinäytteissä molemmissa todettiin
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty
alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 2.
Aiempien tutkimusten yhteydessä vanhan osan alapohjan eristevillakerroksesta on otettu materiaalinäyte ryhmähuoneesta 120. Näytteessä todettiin viite kosteusvauriosta.
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Taulukko 1. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, alapohja, vanha osa.
Avaus,
Näyte
A4, M5
A7, M9

Tila

Materiaali

Tulkinta

104
126

eristevilla
eristevilla

viite vauriosta (Penicillium, runsas kasvusto)
viite vauriosta (Penicillium, runsas kasvusto)

3.1.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotetaan seuraavaa:

▪
▪

▪

vanhan osan alapohjarakenteen tuulettuvuuden varmistaminen ja parantaminen
salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin toimivuuden varmistaminen koko rakennuksen osalta
sekä raportissa Savenvalajankadun päiväkoti, Savenvalajankatu 1, 04200 Kerava, Yhteenveto salaoja-/sadevesiviemärien tutkimuksista, 20.4.2018 esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen
o

asfaltin tai hiekan alla olevien salaoja- ja sadevesikaivojen kansien esiin kaivaminen
ja nostaminen maanpinnan tasolle

o

salaojalinjojen SOK 4 ja SOK 9 liittäminen kaivoon asti

vanhan osan alapohjarakenteiden uusiminen (lattiapinnoite, aluslevytys, eristemateriaalit,
tuulensuojalevytys)

Kuva 1. Avaus A4, huone 104, vanha osa, alapohja.
Tuulensuojalevyssä havaittiin kosteusjälkiä.

3.2

Kuva 2. Avaus A7, huone 126, vanha osa, alapohja.
Kuvassa oikealla uuden osan alapohjan avaus.

Alapohja, laajennusosa

3.2.1 Rakenne
Alapohjan rakenne on päiväkodin laajennusosassa sisältäpäin lukien seuraava:
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8.3.2019

Muut tilat

▪

muovimatto, liima ja tasoite
lastulevy 22 mm
puukoolaus 45 x 70 k400 (alla uretaani
20 mm) ja eristevilla 100 mm

▪
▪
▪

teräsbetonilaatta 80 mm

▪

suodatinkangas
styrox-eriste 2x60 mm (3x60 mm 1 m leveydeltä rakennuksen reuna-alueilla)
salaojituskerros (murske # 8-16 mm ja
radonputkitus k2000)

▪
▪

muovimatto, liima ja tasoite tai laatoitus
ja tasoite
teräsbetonilaatta 80 mm
suodatinkangas
styrox-eriste 2x60 mm (3x60 mm 1 m leveydeltä rakennuksen reuna-alueilla)
salaojituskerros (murske # 8-16 mm ja radonputkitus k2000)
suodatinkangas
perusmaa

suodatinkangas
perusmaa

3.2.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Laajennusosan alapohja kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä yksi rakenneavaus lattiaan.
Avaus A6 tehtiin pukuhuoneeseen 126.
Avauksesta A6 ei mitattu eristevillakerroksen suhteellista kosteutta. Aistinvaraisesti arvioituna eristevilla oli kuivaa. Eristevillakerroksesta ei otettu materiaalinäytettä.
Laajennusosan alapohjan betonilaattaan tehtiin kuuteen eri tilaan porareikämittauksia kahdesta mittaussyvyydestä (30 mm ja 60 mm). Betonilaatan rakennekosteudet ja lämpötilat sekä mittaustulosten tulkinta on esitetty alla olevassa taulukossa.
Aiempien tutkimusten yhteydessä pukuhuoneen 126 alapohjan eristevillakerroksesta otetussa näytteessä todettiin viite kosteusvauriosta. Rakenneavaus tehtiin vanhan osan ja laajennusosan liitoskohtaan.
Taulukko 2. Laajennusosan alapohjan betonilaatan rakennekosteudet ja lämpötilat sekä mittaustulosten tulkinta.
Piste

Tila

P1

ryhmähuone 140

P2

lepohuone 133

P3

lepohuone 142

P4

ryhmähuone 132

P5

eteinen 135

P6

käytävä 128

Syvyys betonilaatan pinnasta (mm)
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
30
60
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Kosteus ja lämpötila
64 RH-% / 19,9 °C
71 RH-% / 19,9 °C
62 RH-% / 20,2 °C
66 RH-% / 20,1 °C
66 RH-% / 20,4 °C
74 RH-% / 20,4 °C
60 RH-% / 19,9 °C
62 RH-% / 19,8 °C
66 RH-% / 19,7 °C
70 RH-% / 19,7 °C
71 RH-% / 19,1 °C
75 RH-% / 19,0 °C

Tulkinta
kuiva
kuiva
kuiva
kuiva
kuiva
kuiva
kuiva
kuiva
kuiva
kuiva
kuiva
kuiva
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Laajennusosan alapohjan betonilaatan rakennekosteusmittausten perusteella betonilaatassa ei todettu kohonneita kosteuslukemia.

3.2.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotetaan seuraavaa:

▪

salaojituksen ja sadevesiviemäröinnin toimivuuden varmistaminen koko rakennuksen osalta
sekä raportissa Savenvalajankadun päiväkoti, Savenvalajankatu 1, 04200 Kerava, Yhteenveto salaoja-/sadevesiviemärien tutkimuksista, 20.4.2018 esitettyjen toimenpiteiden toteuttaminen

▪
3.3

o

asfaltin tai hiekan alla olevien salaoja- ja sadevesikaivojen kansien esiin kaivaminen
ja nostaminen maanpinnan tasolle

o

salaojalinjojen SOK 4 ja SOK 9 liittäminen kaivoon asti

pukuhuoneen 126 alapohjan avaus ja villaeristeiden uusiminen laajennusosan puoleiselta
osalta, tarvittaessa betonirakenteiden kuivaus ennen uusien eristeiden asentamista

Ulkoseinät, vanha osa

3.3.1 Rakenne
Vanhan osan ulkoseinien rakenne ulkoa sisälle päin on seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ulkoverhous; rimalaudoitus / halkaistu
tiili
koolauslauta 22 mm
tuulensuojakangas
kova mineraalivilla 55 mm
puurunko ja eristevilla 2 x 100 mm
rakennusmuovi 0,2 mm
kipsilevy 12 mm
pintamateriaali

3.3.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Vanhan osan ulkoseinien kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä yhteensä kuusi rakenneavausta. Eristevillakerroksista otettiin kuusi materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten.
Avaus A3 tehtiin kokous-/henkilökunnan ruokailuhuoneen 104 ulkoseinän alaosaan. Avauksesta tarkasteltiin rakenteen yleisen kunnon lisäksi höyrynsulun kuntoa. Höyrynsulkumuovin sijaan vanhassa
osassa on käytetty kirkasta rakennusmuovia. Rakennusmuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja
ehjä. Rakennusmuovin takana oleva pehmeä eristevillakerros oli osittain puutteellisesti asennettu.
Pehmeää eristevillakerrosta seurasi 55 mm paksu kova mineraalivillalevytys. Mineraalivillalevytyksen takana oli eristekangas ja puukoolaus ennen julkisivuverhoiluna käytettyä halkaistua tiiltä.
Avauksesta A3 otettiin kaksi materiaalinäytettä: näyte M3 kovasta mineraalivillalevystä ja M4 ulommasta eristevillakerroksesta.
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Avaus A5 tehtiin käytävän 128 / leikkitilan 125 ulkoseinän yläosaan ja yläpohjaan vanhan osan ja
laajennusosan rajalle. Vanhan osan rakennusmuovi ja laajennusosan höyrynsulkumuovi olivat
avauskohdassa limittämättä ja teippaamatta. Ulkoseinän rakenne oli avauksen A5 kohdalla vanhan
osan puolella vastaava kuin avauksessa A3. Avauksesta A5 otettiin yksi materiaalinäyte M6 vanhan
osan ulkoseinän eristevilloituksesta.
Avaus A10 tehtiin pienryhmähuoneen 122 ulkoseinän alaosaan. Ulkoseinän rakenne oli vastaava
kuin avauksessa A3 lukuun ottamatta sisintä seinälevytystä, jossa yksinkertaisen kipsilevytyksen
sijaan oli kaksoislevytys, kokonaispaksuus 24 mm. Rakennusmuovi oli avauskohdassa yhtenäinen
ja ehjä. Avauksesta otettiin yksi materiaalinäyte M10 ulkoseinän eristevilloituksesta.
Avaus A11 tehtiin ryhmähuoneen 120 ulkoseinän alaosaan. Ulkoseinän rakenne oli vastaava kuin
avauksessa A3. Rakennusmuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja ehjä. Avauksesta otettiin yksi materiaalinäyte M11 ulkoseinän eristevilloituksesta.
Avaus A12 tehtiin pienryhmähuoneen 119 ulkoseinän alaosaan. Ulkoseinän rakenne oli vastaava
kuin avauksessa A3. Rakennusmuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja ehjä. Avauksesta otettiin yksi
materiaalinäyte M12 ulkoseinän eristevilloituksesta.
Avaus A17 tehtiin pesuhuoneen 116 ulkoseinän ja katon rajaan. Ulkoseinän rakenne oli vastaava
kuin avauksessa A3. Rakennusmuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja ehjä. Tutkimuksissa käytettiin apuna lämpökameraa mahdollisten ilmavuotokohtien paikallistamiseksi ja lämpökamerakuvauksen perusteella pesuhuoneen ulkoseinän ja katon rajassa havaittiin ns. kylmäsilta. Mittausten perusteella ulkoseinän eristevillakerroksen suhteellinen kosteus oli 33 RH-% ja lämpötila +3,8°C. Koska
rakenteessa ei todettu kohonnutta kosteuspitoisuutta, ei eristevillakerroksesta otettu materiaalinäytettä. Jos rakenteiden kosteusprosentti kohoaa yli 80 RH-%, mikrobivaurion riski kasvaa.
Vanhan osan ulkoseinän rakenneavauksista otettiin yksi materiaalinäyte, jossa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa
taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 3.
Aiempien tutkimusten yhteydessä vanhan osan ulkoseiniin ei ole tehty rakenneavauksia eikä otettu
materiaalinäytteitä.
Taulukko 3. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, ulkoseinä, vanha osa.
Avaus,
Näyte

Tila

Materiaali

Tulkinta

A3, M3

kokous-/henkilökunnan
ruokailuhuone 104

tuulensuojalevy, kova mineraalivilla

heikko viite vauriosta (Eurotium 11 pmy)

eristevilla

ei viitettä vauriosta

eristevilla

ei viitettä vauriosta

eristevilla

ei viitettä vauriosta

A10, M10

kokous-/henkilökunnan
ruokailuhuone 104
käytävä 128 / leikkihuone 125
pienryhmähuone 122

A11, M11

ryhmähuone 120

eristevilla

ei viitettä vauriosta

A12, M12

pienryhmähuone 119

eristevilla

ei viitettä vauriosta

A3, M4
A5, M6
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3.3.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotetaan seuraavaa:

▪

vanhan osan ja laajennusosan liitoskohdan avaus ja rakennus- ja höyrynsulkumuovien limitys ja teippaus asianmukaisesti

Kuva 3. Avaus 3, huone 104, vanha osa, ulkoseinä.

Kuva 4. Avaus 3, huone 104, vanha osa, ulkoseinä.

Kuva 5. Avaus 3, huone 104, vanha osa, ulkoseinä.

Kuva 6. Avaus 3, huone 104, vanha osa, ulkoseinä.
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Kuva 7. Avaus 5, käytävä 128, vanhan osan ja laajennusosan raja. Höyrynsulku- ja rakennusmuovit limittämättä ja teippaamatta.

8.3.2019

Kuva 8. Avaus 5, käytävä 128, vanhan osan ja laajennusosan raja. Höyrynsulku- ja rakennusmuovit limittämättä ja teippaamatta.

Kuva 9. Avaus 11, ryhmähuone 120, vanha osa, ulkoseinä.

3.4

Ulkoseinät, laajennusosa

3.4.1 Rakenne
Laajennusosan ulkoseinien rakenteet ulkoa sisälle päin ovat seuraavat:
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Rimalaudoitus, rakenne 1

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

8.3.2019

Tiiliverhous, rakenne 2

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

ulkoverhouslauta 25 mm
lauta 19 mm
vaakakoolaus 25 mm
vanerilaput 9 mm
tuulensuojalevy, kipsilevy 12 mm
puurunko ja eristevilla 200 mm
höyrynsulkumuovi 0,2 mm
koolaus ja eristevilla 50 mm

tiilimuuraus 130 mm
ilmarako 50 mm
tuulensuojalevy, kipsilevy 12 mm
puurunko ja eristevilla 200 mm
höyrynsulkumuovi 0,2 mm
koolaus ja eristevilla 50 mm
puukipsilevy 13 mm
pintamateriaali

puukipsilevy 13 mm
pintamateriaali

Märkätilat, rakenne 3

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

tiilimuuraus 130 mm
ilmarako 45 mm
tuulensuojalevy, kipsilevy 13 mm
puurunko ja eristevilla 200 mm
koolaus ja eristevilla 50 mm
vaneri, pinnoittamaton 9 mm
työvara 10 mm
kahi-harkko, ohutsauma 85 mm
vedeneristys
laatoitus

3.4.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Laajennusosan ulkoseinien kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä yhteensä yhdeksän
rakenneavausta. Eristevillakerroksista otettiin seitsemän materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten.
Avaus A1 tehtiin laajennusosan ryhmähuoneen 132 ulkoseinän alaosaan. Avauksesta tarkasteltiin
rakenteen yleisen kunnon lisäksi höyrynsulun kuntoa. Rakennekerrokset avauksen A1 kohdalla olivat rakenne 1:n mukaiset. Höyrynsulkumuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja ehjä. Höyrynsulkumuovin takana olevassa eristevillakerroksessa havaittiin kosteusjälkiä. Kosteusjälkiä havaittiin myös
alajuoksupuussa ja tuulensuojalevynä olevan kipsilevyn alareunassa. Alajuoksupuu oli rakenteeltaan ehjä eikä siinä havaittu merkkejä mikrobivaurioista. Avauksesta A1 otettiin yksi materiaalinäyte
M1 eristevillakerroksesta.
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Avaus A2 tehtiin laajennusosan pienryhmähuoneen 141 ulkoseinän yläosaan. Avauksesta tarkasteltiin rakenteen yleisen kunnon lisäksi höyrynsulun kuntoa. Rakennekerrokset avauksen A2 kohdalla olivat rakenne 1:n mukaiset. Höyrynsulkumuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja ehjä. Avauskohdan rakenteissa ei havaittu kosteusjälkiä. Avauksesta A2 otettiin yksi materiaalinäyte M2 eristevillakerroksesta.
Avaus A5 tehtiin käytävän 128 / leikkitilan 125 ulkoseinän yläosaan ja yläpohjaan vanhan osan ja
laajennusosan rajalle. Rakennus- ja höyrynsulkumuovi olivat avauskohdassa limittämättä ja teippaamatta. Avauksesta A5 otettiin yksi materiaalinäyte M7 laajennusosan ulkoseinän eristevilloituksesta.
Avaus A8 tehtiin pukuhuoneen 126 ulkoseinän alaosaan. Rakennekerrokset avauksen A8 kohdalla
olivat rakenne 1:n mukaiset. Höyrynsulkumuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja ehjä. Aistinvaraisen tarkastelun perusteella eristevilloitus oli kuivaa eikä avauksesta otettu materiaalinäytettä.
Avaus A9 tehtiin pukuhuoneen 126 ulkoseinän yläosaan. Ulkoseinän rakenne oli höyrynsulkumuoviin asti vastaava kuin avauksessa A1. Höyrynsulkumuovin takana oli kattorakenteen yläohjauspuu, jota ei läpäisty. Avauskohdasta ei otettu materiaalinäytettä.
Avaus A13 tehtiin pienryhmähuoneen 141 ulkoseinän alaosaan. Rakennekerrokset avauksen A13
kohdalla olivat rakenne 1:n mukaiset. Höyrynsulkumuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja ehjä.
Avauksesta A13 otettiin yksi materiaalinäyte M13 ulkoseinän eristevilloituksesta.
Avaus A14 tehtiin lepohuoneen 142 ulkoseinän yläosaan. Rakennekerrokset avauksen A14 kohdalla
olivat rakenne 1:n mukaiset. Höyrynsulkumuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja ehjä. Avauksesta
A14 otettiin yksi materiaalinäyte M14 ulkoseinän eristevilloituksesta.
Avaus A15 tehtiin ryhmähuoneen 132 ulkoseinän alaosaan. Rakennekerrokset avauksen A15 kohdalla olivat rakenne 1:n mukaiset. Höyrynsulkumuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja ehjä. Avauksesta A15 otettiin yksi materiaalinäyte M15 ulkoseinän eristevilloituksesta.
Avaus A16 tehtiin ryhmähuoneen 132 ulkoseinän yläosaan. Rakennekerrokset avauksen A16 kohdalla olivat rakenne 1:n mukaiset. Höyrynsulkumuovi oli avauskohdassa yhtenäinen ja ehjä. Avauksesta A16 otettiin yksi materiaalinäyte M16 ulkoseinän eristevilloituksesta.
Laajennusosan ulkoseinän rakenneavauksista otetuissa materiaalinäytteissä ainoastaan yhdessä
todettiin kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on
esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 3.
Aiempien tutkimusten yhteydessä laajennusosan ulkoseiniin on tehty neljä rakenneavausta, joista
on otettu viisi materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten. Lepohuoneen 133 ulkoseinän ulkopuolisesta eristevillakerroksesta ja polystyreenieristeestä otetuissa näytteissä todettiin heikko viite kosteusvauriosta. Eteisen 130 ulkoseinään tehdyn rakenneavauksen kohdalla höyrynsulkumuovissa
havaittiin pienehkö reikä.
Taulukko 4. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, ulkoseinä, laajennusosa.
Avaus,
Näyte

Tila

Materiaali

A1, M1

ryhmähuone 132

eristevilla

A2, M2

pienryhmähuone 141
käytävä 128 / leikkihuone 125
pienryhmähuone 141

eristevilla

viite vauriosta (Eurotium 10 pmy, A. restricti 11
pmy)
ei viitettä vauriosta

eristevilla

ei viitettä vauriosta

eristevilla

ei viitettä vauriosta

A5, M7
A13, M13
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A14, M14

lepohuone 142

eristevilla

ei viitettä vauriosta

A15, M15

ryhmähuone 132

eristevilla

ei viitettä vauriosta

A16, M16

ryhmähuone 132

eristevilla

ei viitettä vauriosta

3.4.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotetaan seuraavaa:

▪

ryhmähuoneen 132 ulkoseinärakenteen uusiminen tarvittavilta osin

Kuva 10. Avaus 1, huone 132, laajennusosa, ulkoseinä.

Kuva 11. Avaus 1, huone 132, laajennusosa, ulkoseinä.
Alaohjauspuussa ja kipsilevyssä kosteusjälkiä.

Kuva 12. Avaus 1, huone 132, laajennusosa, ulkoseinä.
Alaohjauspuussa ja kipsilevyssä kosteusjälkiä.

Kuva 13. Avaus 2, huone 141, laajennusosa, ulkoseinä.
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Kuva 14. Avaus 2, huone 141, laajennusosa, ulkoseinä.

3.5

8.3.2019

Kuva 15. Avaus 2, huone 141, laajennusosa, ulkoseinä.

Yläpohja, vanha osa

3.5.1 Rakenne
Rakennuksen vanhan osan yläpohjan rakenne ulkoa sisälle päin on seuraava:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

peltikate 0,6 mm
aluslaudoitus 15 mm
aluskate 0,2 mm
vesikattorakenteet
puhallusvilla 600 mm
rakennusmuovi 0,2 mm
koolauslauta 22 mm
kipsilevy 13 mm
pintamateriaali

Rakennuksen vanhan osan yläpohja on kylmä, räystäiltä tuulettuva tila. Vanhan osan yläpohja tutkittiin aistinvaraisesti, tekemällä yläpohjaan yksi rakenneavaus sekä ottamalla kolme materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten.

3.5.2 Havainnot ja mittaus- ja analyysitulokset
Avaus A5 tehtiin käytävän 128 / leikkitilan 125 ulkoseinän yläosaan ja yläpohjaan vanhan osan ja
laajennusosan rajalle. Höyrynsulku- ja rakennusmuovi olivat avauskohdassa limittämättä ja teippaamatta. Avauksesta A5 otettiin yksi materiaalinäyte M8 vanhan osan yläpohjan eristeenä käytetystä
puhallusvillasta.
Yläpohjatilaan on kulku rakennuksen vanhan osan länsipäädystä. Aistinvaraisen tarkastelun perusteella yläpohjassa ei havaittu vuotoja. Vesikatteen aluslaudoitus oli hyväkuntoinen. Aluslaudoitus oli
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osittain puutteellisesti asennettu. Kattopeltiä kannattavat puut oli asennettu siten, etteivät liitoskohdat ulottuneet kannattimille asti. Tämä mahdollistaa sen, että kattopellin sauma pääsee liikkumaan
ja taipumaan esim. lumen painosta ja kosteutta voi päästä saumasta yläpohjatilaan. Kyseisessä
kohdassa ei vesikaton rakenteissa tai yläpohjan puhallusvillaeristeessä kuitenkaan havaittu merkkejä kosteudesta.
Aluslaudoituksen suojana olevassa pahvimaisessa aluskatteessa havaittiin mikrobikasvustoa, homepilkkuja. Aluskatteesta otettiin materiaalinäyte M18. Myös yläpohjan puhallusvillaeristeestä otettiin materiaalinäyte M17.
Kahdessa vanhan osan yläpohjan eristemateriaaleista otetussa näytteessä todettiin kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa
taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 3.
Taulukko 5. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, yläpohja, vanha osa.
Avaus,
Näyte

Tila

M17

käytävä 128
huone 125
yläpohja

M18

yläpohja

A5, M8

/

leikki-

Materiaali

Tulkinta

puhallusvilla

ei viitettä vauriosta

puhallusvilla
aluskate/pahvi

viite vauriosta (Penicillium +++)
viite vauriosta (Penicillium +++)

3.5.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotetaan seuraavaa:

▪
▪

yläpohjan puhallusvillaeristeiden uusimien
vesikaton mikrobivaurioituneen aluskatteen/-pahvin poistaminen ja vesikatteen käsittely alapuolelta kondenssiveden tiivistymistä estävällä ruiskutettavalla tai siveltävällä pinnoitteella
(ns. antikondenssipinnoitus) tai vaihtoehtoisesti koko vesikaton uusiminen

Kuva 16. Yläpohja, vanha osa, hyväkuntoisia ristikkorakenteita ja puhallusvillaeristettä.

Kuva 17. Yläpohja, vanha osa, hyväkuntoisia ristikkorakenteita ja puhallusvilla eristettä.
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Kuva 18. Yläpohja, vanha osa, hyväkuntoisia ristikkorakenteita.

Kuva 19. Yläpohja, vanha osa, huonokuntoista pahvieristettä.

Kuva 20. Yläpohja, vanha osa, puutteellisesti asennettuja
vesikatteen aluslaudoituksia.

Kuva 21. Yläpohja, vanha osa, puutteellisesti asennettuja
vesikatteen aluslaudoituksia.

Kuva 22. Yläpohja, vanha osa, huonokuntoista pahvieristettä.

Kuva 23. Yläpohja, vanha osa, mikrobivaurioitunutta pahvieristettä.
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Yläpohja, laajennusosa

3.6.1 Rakenne
Rakennuksen laajennusosan yläpohjan rakenteet ulkoa sisälle päin ovat seuraavat:
Käytävät ja muut matalammat tilat

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Vino sisäkatto

▪
▪
▪
▪
▪

peltikate 0,6 mm
ruodelaudoitus 32 mm
aluskate
tuulettuva ilmatila >100 mm
puhallusvilla 450 mm
höyrynsulkumuovi 0,2 mm

▪
▪
▪
▪
▪

koolaus ja mineraalivilla 250 mm
kipsilevy 2x13 mm
pintamateriaali

peltikate 0,6 mm
ruodelaudoitus 32 mm
aluskate
korokerimat 22 mm
korokepuut 150 mm (tuulettuva ilmatila >120 mm)
kattopalkisto ja puhallusvilla 400 mm
höyrynsulkumuovi 0,2 mm
ristiinkoolaus 25 + 25 mm
kipsilevy 13 mm
pintamateriaali

Laajennusosan yläpohjaan ei tehty rakenneavausta. Rakenteet on kuvattu sellaisina kuin ne on esitetty suunnitelma-asiakirjoissa. Aistinvaraisen tarkastelun perusteella yläpohjarakenteissa ei havaittu vuotoja tai kosteuden aiheuttamia jälkiä, minkä vuoksi laajennusosan yläpohjaan ei tehty
avauksia.

3.6.2 Toimenpide-ehdotukset
Ei jatkotoimenpide-ehdotuksia.

4 OLOSUHDESEURANNAT (PAINESUHTEET)
Sisäilman ja ulkoilman välisiä painesuhteita seurattiin kahdeksasta eri tilasta 27.12.2018-10.1.2019
välisenä aikana. Paine-eroseurannan yhteenveto (mitatut minimi-, maksimi ja keskiarvot) on esitetty
alla olevassa taulukossa. Tarkemmat mittauskäyrät on esitetty liitteessä 3.
Taulukko 6. Tilojen painesuhteiden minimi-, maksimi- ja keskiarvot seurantajakson 27.12.2018-10.1.209 aikana.
Piste

Tila

Paine-ero ulos (Pa)

Tulkinta

PA1

Toimisto 139

-19,88 / -1,67 / -4,35

paine-erot sopivat

PA2

Ryhmähuone 140

-50,00 / 3,88 / -5,92

paine-erot sopivat

PA3

Ryhmähuone 132

-18,87 / 2,94 / -3,62

paine-erot sopivat

PA4

Pesuhuone 127

-19,99 / 4,39 / -3,78

paine-erot sopivat

PA5

Ryhmähuone 120

-18,66 / 3,49 / -3,71

paine-erot sopivat

- 18 -

Tutkimusraportti | Savenvalajankadun päiväkoti, Kerava
Työnumero: 500209

PA6

Lepohuone 118

-21,12 / -2,69 / -4,65

PA7

Kokous-/henkilökunnan ruokailuhuone 104

-19,49 / -2,74 / -4,52

PA8

Keittiö 105

-28,67 / -1,89 / -4,66

8.3.2019

paine-erot sopivat
paine-erot sopivat
paine-erot sopivat

Kaikkien mitattujen tilojen keskimääräinen paine-ero ulkoilmaan nähden oli mittausjaksolla lievästi
alipaineinen. Koska päiväkoti oli mittausajankohtana tilapäisesti suljettuna, ei päiväkodin ns. normaali käyttö tule paine-eromittauksissa esille. Normaalin käytön aikana paine-ero ulkoilman ja sisäilman välillä oletettavasti vaihtelisi enemmän johtuen tilojen ikkunoiden ja ovien avaamisesta ja sulkemisesta. Mittaustulosten perusteella voidaan kuitenkin arvioida keskimääräisen paine-eron olevan
suositusten mukainen.
IV-koneiden toiminnassa oli havaittavissa 3.1.2019 poikkeavuutta normaaliin verrattuna. Kaikkien
mitattujen tilojen paine-ero ulkoilmaan nähden on hetkellisesti ollut muutaman tunnin ajan voimakkaasti alipaineinen eli poistoilman määrä on ollut tuloilmamäärää suurempi. Syynä tähän voi olla
esim. sähkökatko.
Poikkeama mittaustuloksissa oli havaittavissa myös ryhmähuoneessa 140. Tilassa on paine-ero
1.1.2019 ollut noin 12 tuntia 50 Pa alipaineinen. Tulos selittyy mittausvirheellä tai laitteiston hetkellisellä toimimattomuudella.
Painesuhteiden tulisi olla lievästi alipaineiset ulkoilmaan nähden, jotta lämmin ja kostea sisäilma ei
pääse kertymään rakenteisiin.

5 IV-TUTKIMUKSET
IV-tutkimusraportti on kokonaisuudessaan esitetty liitteessä 4.

5.1

Ilmanvaihtokoneet

Vanhan osan IV-koneessa 101TK-1 suodattimet olivat tarkastushetkellä luokkaa M5. Suositeltava
suodatinluokka olisi F7. Suodattimien vaihtoväli oli päiväkodin väliaikaisesta sulkemisesta johtuen
ylittänyt suositukset. IV-koneessa havaittiin ohivuotoja sekä kuitulähteitä. Koneessa ei ole lämmöntalteenottoa, mikä heikentää energiatehokkuutta.
Vanhan osan keittiötä ja henkilökunnan kokous-/ruokailuhuonetta palvelevan IV-koneen 104TK/PK1
toiminnassa ei havaittu puutteita. Suodattimien vaihtoväli oli päiväkodin väliaikaisesta sulkemisesta
johtuen ylittänyt suositukset.
Laajennusosaa palveleva IV-kone 105TK01 on rakenteeltaan nykyaikainen ja toimiva. Suodattimien
vaihtoväli oli päiväkodin väliaikaisesta sulkemisesta johtuen ylittänyt suositukset. Tarkastushetkellä
suodattimet olivat hyvin likaiset ja niissä havaittiin repeytymää, minkä vuoksi IV-koneen kaikkiin kammioihin oli päässyt hienojakoista pölyä ja likaa sekä pieneliöitä (hyönteisiä).

5.1.1 Toimenpide-ehdotukset
IV-koneiden osalta jatkotoimenpiteinä ehdotetaan seuraavaa:
•

suodatinkasettien tiivistykset ylä- ja alaosista ohivuotojen vähentämiseksi

•

IV-kanaviston sekä IV-koneiden kammioiden puhdistus

•

vanhan osan IV-koneen sähköjohdon läpiviennin tiivistäminen kuitulähteen poistamiseksi
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Ilmamäärämittaukset

Ennen ilmamäärien mittausta kaikkien IV-koneiden suodattimet vaihdettiin, jotta suodattimien likaisuus ei vääristäisi mittaustuloksia.
Kaikilla mitatuilla alueilla (leikki- ja lepotilat ja muut oleskelutilat) ilmamäärät olivat suunnitteluarvoja
pienemmät. Suositusten mukaan julkisissa tiloissa tuloilman määrän tulisi olla henkilöä kohden 6 l/s.
Henkilömäärät tiloissa ovat ratkaisevia ilman riittävyyden kannalta.

5.2.1 Toimenpide-ehdotukset
Ilmamäärien osalta jatkotoimenpiteinä ehdotetaan seuraavaa:
•

ilmanvaihdon tasapainotus ja ilmamäärien lisääminen tiloihin, joissa henkilömäärät ovat
suuret, paine-eron ulkoilmaan tulee kuitenkin pysyä alipaineisena

6 YHTEENVETO
Rakenteet
Vanhan osan alapohjan rakenteena on tuulettuva alapohja. Lämmöneristeenä on mineraalivilla. Alapohjan eristevillakerroksesta otetuissa materiaalinäytteissä todettiin viite kosteusvauriosta. Myös
eristevillakerroksen suhteellinen kosteus oli korkea. Kosteutta havaittiin myös alapohjarakenteen
tuulensuojalevyssä.
Laajennusosan pääasiallisena alapohjarakenteena on maanvarainen teräsbetonilaatta, jonka alapuolella on lämmöneristekerros (styrox-eriste) suoraan maanpintaa vasten. Laajennusosan alapohjarakenteen betonilaatan suhteellinen kosteus mitattiin kuudesta eri pisteestä kahdesta mittaussyvyydestä (30 mm ja 60 mm). Mittausten perusteella laajennusosan alapohjan betonilaatassa ei
todettu kohonneita kosteuspitoisuuksia.
Vanhan osan ja laajennusosan liitoskohdassa sekä vanhan osan että laajennusosan eristevillakerroksesta otetussa näytteessä todettiin viite kosteusvauriosta.
Vanhan osan ulkoseinät ovat puurakenteiset. Ulkoverhouksena on käytetty rimalaudoitusta tai halkaistua tiiltä. Tehtyjen rakenneavausten perusteella vanhan osan ulkoseinän villaeriste on paikoin
puutteellisesti asennettu. Höyrynsulkumuovin asennuksen ja toimivuuden osalta puutteita ei havaittu. Vanhan osan ulkoseinärakenteista otetuissa materiaalinäytteessä yhdessä todettiin heikko
viite kosteusvauriosta.
Myös laajennusosa on puurunkoinen. Ulkoverhouksena on käytetty laudoitusta tai tiiliverhousta.
Tehtyjen rakenneavausten perusteella höyrynsulkumuovi on hyväkuntoinen. Ainoastaan yhden
avauksen kohdalla (eteinen 130) havaittiin pienehkö reikä. Vanhan osan ja laajennusosan liitoskohdassa rakennus- ja höyrynsulkumuovi ovat limittämättä ja teippaamatta. Laajennusosan ulkoseinärakenteista otetuissa materiaalinäytteissä yhdessä todettiin viite kosteusvauriosta ja kahdessa
heikko viite vauriosta.
Vanhan osan yläpohjatilaan on kulku rakennuksen vanhan osan länsipäädystä. Yläpohja on kylmä,
räystäiltä tuulettuva tila. Aistinvaraisen tarkastelun perusteella yläpohjassa ei havaittu vuotoja ja
myös vesikatteen aluslaudoitus on hyväkuntoinen. Aluslaudoituksen suojana olevassa pahvieristeessä havaittiin ja todettiin mikrobikasvustoa. Myös yläpohjan lämmöneristeenä olevasta puhallusvillasta otetussa näytteessä todettiin viite kosteusvauriosta.
Aistinvaraisen tarkastelun perusteella laajennusosan yläpohjarakenteissa ei havaittu vuotoja tai kosteuden aiheuttamia jälkiä. Laajennusosan yläpohjaan ei tehty avauksia.
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Painesuhteet
Ulko- ja sisäilman välistä paine-eroa mitattiin kahden viikon ajan kahdeksasta eri tilasta. Mittausten
perusteella kaikkien mitattujen tilojen keskimääräinen paine-ero ulkoilmaan nähden oli mittausjaksolla lievästi alipaineinen. Koska päiväkoti oli mittausajankohtana tilapäisesti suljettuna, ei päiväkodin ns. normaali käyttö tule paine-eromittauksissa esille. Normaalin käytön aikana paine-ero ulkoilman ja sisäilman välillä oletettavasti vaihtelisi enemmän johtuen mm. tilojen ikkunoiden ja ovien
avaamisesta ja sulkemisesta. Mittaustulosten perusteella voidaan kuitenkin arvioida keskimääräisen
paine-eron olevan suositusten mukainen.
Ilmanvaihtokoneet
Päiväkodin kaikki kolme IV-konetta tutkittiin aistinvaraisesti. Erityisesti koneiden kuntoon ja puhtauteen kiinnitettiin huomiota. Lisäksi ilmanvaihtokanavien äänenvaimennuskammioita tutkittiin aistinvaraisesti ja kuvaamalla kammiot.
IV-koneiden toiminnassa tai kunnossa ei havaittu merkittäviä puutteita.
Ilmamäärämittaukset
Kaikkien leikki- ja lepotiloina käytössä olevien tilojen ilmanvaihto mitattiin. Ilmamäärämittaukset toteutettiin joko Airflow PVM610 -mikromanometrillä tai Trotec TA300 -kuumalanka-anemometrillä.
Ennen ilmamäärien mittausta IV-koneiden suodattimet vaihdettiin, jotta suodattimien likaisuus ei
vääristäisi mittaustuloksia.
Kaikilla mitatuilla alueilla ilmamäärät olivat suunnitteluarvoja pienemmät. Suositusten mukaan julkisissa tiloissa tuloilman määrän tulisi olla henkilöä kohden 6 l/s. Henkilömäärät tiloissa ovat ratkaisevia ilman riittävyyden kannalta.

7 JATKOTOIMENPITEET
Alla on esitetty suositeltujen jatkotoimenpiteiden yhteenveto kiireellisyysjärjestyksessä.
Välittömästi toteutettavat toimenpiteet:

▪

ei välittömästi toteutettavia toimenpiteitä

Suunnittelua vaativat toimenpiteet:

▪
▪
▪
▪
▪
▪

vanhan osan alapohjarakenteen tuulettuvuuden varmistaminen ja parantaminen
vanhan osan alapohjarakenteiden uusiminen (lattiapinnoite, aluslevytys, eristemateriaalit,
tuulensuojalevytys)
pukuhuoneen 126 alapohjan avaus ja villaeristeiden uusiminen laajennusosan puoleiselta
osalta, tarvittaessa betonirakenteiden kuivaus ja hiominen / jyrsiminen ennen uusien eristeiden asentamista
vanhan osan ja laajennusosan liitoskohdan avaus ja rakennus- ja höyrynsulkumuovien limitys ja teippaus asianmukaisesti
ryhmähuoneen 132 ulkoseinärakenteen uusiminen tarvittavilta osin
yläpohjan puhallusvillaeristeiden uusimien
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vanhan vesikaton mikrobivaurioituneen aluskatteen/-pahvin poistaminen ja vesikatteen käsittely alapuolelta kondenssiveden tiivistymistä estävällä ruiskutettavalla tai siveltävällä pinnoitteella (ns. antikondenssipinnoitus) tai vaihtoehtoisesti koko vesikaton uusiminen

Huoltojen yhteydessä toteutettavat toimenpiteet:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

asfaltin tai hiekan alla olevien salaoja- ja sadevesikaivojen kansien esiin kaivaminen ja nostaminen maanpinnan tasolle
salaojalinjojen SOK 4 ja SOK 9 liittäminen kaivoon asti
IV-koneiden suodatinkasettien tiivistykset ylä- ja alaosista ohivuotojen vähentämiseksi
IV-kanaviston sekä IV-koneiden kammioiden puhdistus
IV-koneen 101TK01 tuloilman palopellin sulkumekanismin korjaus (palopelti ei sulkeutunut
koneen sammuessa)
IV-koneen 101TK01 sähköjohdon läpiviennin tiivistäminen kuitulähteen poistamiseksi
IV-koneen 101TK01 moottorien kuluneiden vaimennuskumien uusiminen
ilmanvaihdon tasapainotus ja ilmamäärien lisääminen tiloihin, joissa henkilömäärät ovat suuret, paine-eron ulkoilmaan tulee kuitenkin pysyä alipaineisena
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1 KOHDETIEDOT
1.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Savenvalajankadun päiväkoti
Savenvalajankatu 1
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan Kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Elisa Keto, tutkimusinsinööri (DI, MSc)
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija
Petri Autio, rakennustekninen asiantuntija (RI)

1.2

Työn kuvaus ja taustat

Savenvalajankadun päiväkoti on rakennettu vuonna 1994 ja laajennusosa vuonna 2012.
Tiloissa on esiintynyt sisäilmaan liittyviä oireita ja päiväkoti on ollut suljettuna kesästä 2018. Ennen
sulkemista päiväkoti oli toiminnassa 24/7 ympäri vuoden.
Kohteessa on vuonna 2018 toteutettu molempien rakennusosien kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus Inspector Sec Oy:n toimesta sekä salaoja- ja sadevesijärjestelmien kuntotutkimus RKM
Group Oy:n toimesta.

1.3

Käytössä olleet asiakirjat

Käytettävissä oli rakennuksen pohja- ja julkisivukuvat, rakenneleikkauskuvia, LVI-kojeluettelo sekä
aiemmin tehtyjen kuntotutkimusten raportit.

1.4

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ilmanvaihdon toimivuutta ja kuntoa.

2 TUTKIMUSMENETELMÄT
Kaikki päiväkodin ilmanvaihtokoneet (kolme konetta) käytiin läpi aistinvaraisesti. Erityisesti koneiden
kuntoon ja puhtauteen kiinnitettiin huomiota. Lisäksi ilmanvaihtokanavien äänenvaimennuskammioita tutkittiin aistinvaraisesti ja kuvaamalla kammiot.
Kaikkien leikki- ja lepotiloina käytössä olevien tilojen ilmanvaihto mitattiin. Ilmamäärämittaukset toteutettiin joko Airflow PVM610 -mikromanometrillä tai Trotec TA300 -kuumalanka-anemometrillä.
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3 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
3.1

Ilmanvaihtokoneet ja niiden toiminta

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Vanhan osan pääilmanvaihtokone on
Stratos-tuloilmakone. Poistoina toimivat katolle asennetut Vallox-huippuimurit. Vanhan osan keittiötä
ja kokous-/henkilökunnan ruokailutilaa palvelee Sweagon Casa 650 tulo-/poistoilmanvaihtokone.
Laajennusosan ilmanvaihdosta vastaa Recair 2B -merkkinen ilmanvaihtokone. Ilmanvaihtokoneiden
palvelualueet on esitetty seuraavassa:
•

101TK01, vanha osa

•

104TK/PK1, vanha osa, keittiö sekä kokous-/henkilökunnan ruokailutila

•

105TK01, laajennusosa

Ilmanvaihtokoneet 104 ja 105 on varustettu regenaratiivisella lämmöntalteenotolla. Tuloilmakone
101 palvelee rakennuksen alkuperäistä osaa ja poistot menevät huippuimureiden kautta suoraan
katolle. Vanhan osan keittiötä ja kokous-/henkilökunnan ruokailutilaa palvelemaan on laajennuksen
yhteydessä lisätty oma ilmanvaihtokone (104).

3.1.1 101TK01, vanha osa
Vanhalla osalla on erilliset tulo- ja poistoilmanvaihtokoneet. Koneissa ei ole lämmöntalteenottoa.
Tuloilma lämpenee patteriston avulla. Poistoilma on toteutettu katolla sijaitsevin Vallox-huippuimurein. Tutkimuksen ajaksi koneet pysäytettiin.
Tutkimuksen yhteydessä tehtiin seuraavat havainnot:
•

tuloilman palopelti ei sulkeutunut konetta sammuttaessa

•

suodatinkammioissa havaittiin runsasta ohivuotoa

•

koneessa ei ollut esisuodatusta, suodattimet olivat luokkaa M5 (F5) ja tarkastushetkellä
vaihdon tarpeessa likaisuuden vuoksi

•

sähköputkien läpiviennissä havaittiin avonainen kuitulähde

•

moottorin tuennan vaimennuskumit olivat kuluneet

•

kaikki raitisilmasäleiköt oli varustettu pieneläinverkolla

•

suodattimien suositeltu vaihtoväli on kaksi kertaa vuodessa, merkintöjen mukaan edellinen
vaihto oli tehty syyskuussa 2017

-3-

IV-tutkimusraportti
Työnumero 500209

Savenvalajankadun päiväkoti, Kerava

Kuva 1. Yleiskuva ilmanvaihtokoneesta TK-1

Kuva 2.Tuloilman suodattimet olivat pölyiset / likaiset.

Kuva 3. Kammiossa oli merkkejä ohivuodoista

Kuva 4. Suodatinkehikon ala-/yläosassa havaittiin epätiiveyskohtia.
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Kuva 5. Moottorin sähköjohtojen läpiviennissä avonainen
kuitulähde.

Kuva 6. Moottorin tuennan vaimennuskumit ovat vaihdon
tarpeessa.

Kuva 7. Iv-koneiden suodattimet suositellaan vaihdettavaksi kaksi kertaa vuodessa.

3.1.2 104TK/PK1, vanha osa, keittiö ja kokous-/henkilökunnan ruokailuhuone
Vanhan osan kokous-/henkilökunnan ruokailutilaan on päiväkodin laajennuksen yhteydessä asennettu Sweagon Casa 650 tulo-/poistoilmanvaihtokone, joka on varustettu G3-luokan karkeasuodatuksella sekä F7-luokan hienosuodatuksella.
Tutkimuksen yhteydessä tehtiin seuraavat havainnot:
•

ilmanvaihtokone on varustettu LTO-laatikolla

•

suodattimet olivat likaiset
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•

ilmanvaihtokoneessa tai sen äänenvaimentimissa ei havaittu kuitulähteitä

•

raitisilmasäleikkö oli varustettu pieneläinverkolla, jonka puhtaudesta on pidettävä säleikön
pienestä koosta uudesta johtuen erityistä huolta

•

suodattimien suositeltu vaihtoväli on kaksi kertaa vuodessa

Kuva 8. Yleiskuva keittiön tulo-/poistoilmakoneesta.

Kuva 9. Raitisilmasäleikkö on varustettu pieneläinverkolla.

Kuva 10. Yleiskuva keittiön tulo-/poistoilmakoneesta.

Kuva 11. Keittiön iv-koneen suodattimet olivat likaiset.

3.1.3 105TK01, laajennusosa
Laajennusosan on asennettu Recair 2B tulo-/poistoilmanvaihtokone. Ilmanvaihtokone on varustettu
LTO-laatikolla. Äänenvaimentimina toimivat IV-koneiden lamelliäänenvaimentimet reikäpeltilevyillä
sekä kammioäänenvaimennus reikäpellillä.
Tutkimuksen yhteydessä tehtiin seuraavat havainnot:
•

iv-koneen 105TK01 pieneläinverkkoon oli kerääntynyt runsaasti lehtiä, vaikka imun määrä ei
pistemäisenäkään ylittänyt sallittua rajaa 2 m/s

•

raitisilmakammioon oli kerääntynyt hieman roskaa (normaalin rajoissa)

•

palopelti sulkeutui asianmukaisesti koneen ollessa pysäytettynä

•

iv-koneessa on F7-luokan suodattimet, jotka tarkastushetkellä olivat todella likaiset

•

tuloilmasuodattimessa havaittiin reikä, oletettavasti tämän vuoksi pölyä sekä pieneläimiä
(hyönteisiä) havaittiin viimeisessä äänenvaimennuskammiossa asti
-6-
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•

iv-koneessa äänenvaimennusmateriaali on suojattu suojamuovilla

•

suodattimien suositeltu vaihtoväli on kaksi kertaa vuodessa

Kuva 12. Ilmanvaihtokoneen 105TK01yleiskuva.

Kuva 13. Tuloilmakammion yleiskuva.

Kuva 14. Raitisilmasäleikön takana olevaan pieneläinverkkoon oli kerääntynyt runsaasti lehtiä.

Kuva 15. Tuloilmakammiossa hieman roskaa. Palopelti
sulkeutui asianmukaisesti.
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Kuva 16. Tuloilmasuodattimet olivat likaiset.

Kuva 17. Suodattimessa havaittiin repeämä.

Kuva 18. Äänenvaimennuskammiossa pölyä ja pieneläimiä (hyönteisiä).

Kuva 19. Äänenvaimentimien reikäpellin alla on muovi villan suojana.
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4 ILMAMÄÄRÄMITTAUKSET
Kaikkien leikki- ja lepotiloina käytössä olevien tilojen ilmanvaihto mitattiin. Ilmamäärämittaukset toteutettiin joko Airflow PVM610 -mikromanometrillä tai Trotec TA300 -kuumalanka-anemometrillä.
Alla olevaan pohjakuvaan on mitatut tilat merkitty sinisellä. Taulukossa 1 on esitetty mitatut ilmamäärät, tilan ilmanvaihdon suunnitteluarvot sekä erotus prosentteina mitatun ja suunnitellun arvon
välillä.
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Taulukko1. Ilmamäärien mittauspöytäkirja.
ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA
Paikka:

Savenvalajankadun päiväkoti, Kerava

Pvm:

4.2.2019

Mittaaja:

Sami Isberg, Elisa Keto

Mittarit:

Airflow PVM610 ja Trotec TA300

Laajennusosa
Tila
Huone 141
Huone 142

Huone 140

Huone 139
Huone 132

Huone 133

Huone 126

Tuloilma
Poistoilma
Tuloilma
Poistoilma
Poistoilma
Tuloilma
Poistoilma
Poistoilma
Tuloilma
Poistoilma
Tuloilma
Tuloilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Tuloilma
Tuloilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Tuloilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma

Pääte-elin ja koko
HAWK CA+A125
KSO 125
PELICAN 200
KSO 160
KSO 160
PELICAN 200
KSO 160
KSO 160
HAWK CA+A125
KSO 125
PELICAN 250
PELICAN 250
KSO 160
KSO 160
KSO 160
KSO 160
PELICAN 250
PELICAN 250
KSO 160
KSO 160
KSO 160
KSO 160
HAWK CA 160
KSO 125
KSO 125
KSO 125

Tuloilma
Poistoilma
Tuloilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Tuloilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Tuloilma
Tuloilma
Tuloilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma

Pääte-elin ja koko
Ei mitattu
KSO 160
Ei mitattu
KSO 100
KSO 100
KSO 100
Ei mitattu
KSO 100
KSO 100
KSO 100
EAGLE 160
EAGLE 160
EAGLE 160
KSO 100
KSO 100
KSO 100
KSO 100
KSO 100
KSO 100

Putken
halkaisija

Asento

k-arvo
8,4
3,3
25,1
4,6
4,6
25,1
5,66
5,66
8,4
2,5
32,6
32,6
6,3
6,4
6,2
6,2
32,6
32,6
4,7
4,6
5,1
5,1
12,3
3,72
3,58
3,58

Paine-ero
(Pa)

Nopeus
(m/s)

Pinta-ala
(m2)

4,7
7,4
1,8
7,3
7
2,1
6,1
6,4
4,9
7,2
1,5
2
5,9
6,1
4,8
5,3
1,7
1,8
5,8
5,5
6,3
6
3
5,8
5,8
5,6

Ilmamäärä
(l/s)
18
-9
34
-12
-12
36
-14
-14
19
-7
40
46
-15
-16
-14
-14
43
44
-11
-11
-13
-12
21
-9
-9
-8

Yhteensä Suunniteltu
(l/s)
(l/s)
18
-9

-25

18

25
-25
70
-35
-35
70
-35
-35
25
-25
68
68
-34
-34
-34
-34
68
68
-34
-34
-34
-34
45
-22
-22
-22

Erotus
(%)
-27,2
-64,1
-51,9
-64,5
-65,2
-48,0
-60,1
-59,1
-25,6
-73,2
-41,3
-32,2
-55,0
-53,5
-60,0
-58,0
-37,5
-35,7
-66,7
-68,3
-62,4
-63,3
-52,7
-59,3
-60,8
-61,5

Vanha osa
Tila
Huone 122
Huone 121

Huone 120

Huone 118

Putken
halkaisija

Asento

k-arvo

Paine-ero
(Pa)

4,4

6,5

1,7
1,8
1,8

5,9
6
5,8

1,9
1,9
1,8
14,8
14,8
14,8
2,1
2
2,1
2,1
2
2

6,5
6,3
6,1
1,2
1,1
1,2
20
19,8
19,5
21
22
6,3

k-arvo
14,8
14,8
14,8
5,12
5,12
5,12
20,9
32,5
26,8
32,3
40,9
6,2
80,3

Paine-ero
(Pa)
3,1
3
1,6
8,3
8
9,5
1,8
1,6
1,1
3,5
1,9
3,4
2,9

Nopeus
(m/s)

Pinta-ala
(m2)

Ilmamäärä
(l/s)
0
-11
x
-4
-4
-4
x
-5
-5
-4
16
16
16
-9
-9
-9
-10
-9
-5

Yhteensä Suunniteltu
(l/s)
(l/s)
20
-20
62
-17
-17
-17
62
-23
-23
-23
34
34
34
-17
-17
-17
-17
-17
-17

Erotus
(%)
x
-43,9
x
-75,7
-74,1
-74,5
x
-78,9
-79,3
-80,7
-52,3
-54,3
-52,3
-44,8
-47,7
-45,5
-43,4
-44,8
-70,5

Keittiö ja kokous-/henkilökunnan ruokailuhuone
Tila
Kok.huone 104

Keittiö 105

Tuloilma
Tuloilma
Tuloilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Tuloilma
Tuloilma
Tuloilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma
Poistoilma

Pääte-elin ja koko
EAGLE 160
EAGLE 160
EAGLE 160
KSO 160
KSO 160
KSO 160
HAWK CA 200
EAGLE 200
EAGLE 200
Huuva
Huuva
Huuva
Huuva

Putken
halkaisija

Asento
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Nopeus
(m/s)

Pinta-ala
(m2)

Ilmamäärä
(l/s)
26
26
19
-15
-14
-16
28
41
28
-60
-56
-11
-137

Yhteensä Suunniteltu
(l/s)
(l/s)
42
42
41
-25
-25
-25
80
84
84
x
x
x
x

Erotus
(%)
-38,0
-39,0
-54,3
-41,0
-42,1
-36,9
-64,9
-51,1
-66,5
x
x
x
x
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET
5.1

Ilmanvaihtokoneet

Vanhan osan IV-koneessa 101TK-1 suodattimet olivat tarkastushetkellä luokkaa M5. Suositeltava
suodatinluokka olisi F7. Suodattimien vaihtoväli oli päiväkodin väliaikaisesta sulkemisesta johtuen
ylittänyt suositukset. IV-koneessa havaittiin ohivuotoja sekä kuitulähteitä. Koneessa ei ole lämmöntalteenottoa, mikä heikentää energiatehokkuutta.
Vanhan osan keittiötä ja henkilökunnan kokous-/ruokailuhuonetta palvelevan IV-koneen 104TK/PK1
toiminnassa ei havaittu puutteita. Suodattimien vaihtoväli oli päiväkodin väliaikaisesta sulkemisesta
johtuen ylittänyt suositukset.
Laajennusosaa palveleva IV-kone 105TK01 on rakenteeltaan nykyaikainen ja toimiva. Suodattimien
vaihtoväli oli päiväkodin väliaikaisesta sulkemisesta johtuen ylittänyt suositukset. Tarkastushetkellä
suodattimet olivat hyvin likaiset ja niissä oli repeytymää, minkä vuoksi IV-koneen kaikkiin kammioihin
oli päässyt hienojakoista pölyä likaa sekä pieneliöitä (hyönteisiä).
IV-koneiden sekä kanavaäänenvaimentimien äänieristeet on suojattu muovikalvoilla.

5.2

Ilmamäärämittaukset

Ennen ilmamäärien mittausta kaikkien IV-koneiden suodattimet vaihdettiin, jotta suodattimien likaisuus ei vääristäisi mittaustuloksia.
Kaikilla mitatuilla alueilla (leikki- ja lepotilat ja muut oleskelutilat) ilmamäärät olivat suunnitteluarvoja
pienemmät. Suositusten mukaan julkisissa tiloissa tuloilman määrän tulisi olla henkilöä kohden 6 l/s.
Henkilömäärät tiloissa ovat ratkaisevia ilman riittävyyden kannalta.

6 JATKOTOIMENPITEET
IV-koneiden ja ilmamäärien osalta jatkotoimenpiteinä ehdotetaan seuraavaa:
•

IV-koneen 101TK01 tuloilman palopellin sulkumekanismin korjaus (palopelti ei sulkeutunut koneen sammuessa)

•

IV-koneen 101TK01 sähköjohdon läpiviennin tiivistäminen kuitulähteen poistamiseksi

•

IV-koneen 101TK01 moottorien kuluneiden vaimennuskumien uusiminen

•

suodatinkasettien tiivistykset ylä- ja alaosista ohivuotojen vähentämiseksi

•

IV-kanaviston sekä IV-koneiden kammioiden puhdistus

•

ilmanvaihdon tasapainotus ja ilmamäärien lisääminen tiloihin, joissa henkilömäärät ovat
suuret, paine-eron ulkoilmaan tulee kuitenkin pysyä alipaineisena
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