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1 TIIVISTELMÄ
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää vanhan rakennusosan rakenteiden kuntoa tulevia korjauksia
varten.
Tutkimuksen aikana tehtiin pintakosteuskartoitus koko rakennukseen. Vanhan rakennusosan (vm.
1978) osalta suoritettiin kattava rakennetutkimus ja julkisivututkimus, ilmanvaihdon ja putkistojen
kuntotutkimukset, olosuhdeseurannat ja painesuhteiden tarkastelut sekä VOC- ja kuitunäytteenottoja. Tutkimukset kohdistettiin haastattelujen perusteella havaittuihin ongelmatiloihin.
Tärkeimmät sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät ovat vesikaton vuotokohdat erityisesti rakennuksen
länsipäässä, alalaskutiloissa olevat vaurioituneet mineraalivillat, uuden osan alapohjatilan epätiiveydet ja väärä painesuhde, ulkoseinän mikrobivauriot ja epätiiviit rakenneliittymät (erityisesti ikkunoiden väliset rakenteet ja toisen kerroksen ulkoseinien alaosat) sekä toisen kerroksen kostuneet muovimatot (wc-tiloissa ja yksittäisten vesipisteiden kohdalla).
Rakennuksen kantavina osina on betoniset pilarit ja palkit. Kantavien rakenteiden liitoskohdissa on
mineraalivillaa. Ala-, väli- ja yläpohjan kantavana osana toimii ontelolaatat. Alapohjan ontelolaatan
alapuolella on EPS-eriste suoraan maapohjaa vasten. Välipohjien alapuolella kulkee putki- ja kaapelivetoja, jotka on piilotettu alaslaskujen taakse.
Yläpohjan lämmöneristeenä on kova mineraalivilla. Vesikatteena on bitumihuopa. Tasakaton vedet
poistetaan sisäisiä vesiputkia pitkin. Toisen kerroksen bitumihuovan päällä on sorastus, mikä vaikeuttaa katteen kunnon tarkastelua. Ensimmäisen kerroksen vesikate on käyttöikänsä päässä, ja
lämmöneriste on paikoin kostunutta sekä mikrobivaurioitunutta. Yläpohjatilasta ei havaittu ilmavuotoja.
Ulkoseinien julkisivu on pääasiassa betoninen elementti, jonka takana on lämmöneristeenä mineraalivilla ja betoninen sisäpinta. Toisen kerroksen kuorielementti ei ala heti alemman kerroksen vesikaton tasolta, vaan ulkoseinän alaosien ulkopintana on bitumihuopa ja pelti. Näiden takana on
mineraalivilla, joka on molemmissa näytteissä vaurioitunutta. Ulkoseinärakennetta on uusittu potilashuoneen P2221 kohdalla (kostunut yläosa) sekä vastaanottotilassa P1176 (ikkuna + alaosa,
aiemmin sisäänkäynti). Potilashuoneen P2221 ulkoseinärakenne on edelleen vaurioitunut, sillä vaurion syytä ei ole korjattu. Ulkoseinien rakenneliittymissä ja läpivienneissä on ilmavuotoja.
Maanvastaiset ulkoseinät ovat betonisia, joiden ulkopinnassa on kaksinkertainen bitumisively kosteudensulkuna. Toisarvoisissa tiloissa (portaikot, varastot) sisäpinta on vain maalattu. Muissa tiloissa sisäpuolelle on asennettu EPS-eriste sekä kahi-tiilimuuraus ja tasoitus. Sisäpuolisten tiilisienien ala- ja yläpuolisissa liittymäkohdissa on ilmavuotoja. Maanvastaisissa ulkoseinissä havaittiin
kosteusvauriota vain taukotilassa P0078 ja yhdessä portaikossa.
Ilmanvaihtokoneet ovat toimivat. Niissä havaittiin muutamia puutteita mm. tarkastusluukkujen tiivistyksissä ja suodattimien avaus/kiinnitysnipoissa. Painesuhteet ulkoilmaan nähden ovat yöaikaan
liian alipaineiset. Ilmamäärämittauksien mukaan ilmamääriä tulee tasapainottaa ainakin fysioterapian tiloissa, puhelinvaihteessa sekä tiloissa P2291, P1173, P1197, P0095 ja P0078. Olosuhdeseurannoissa havaittiin hiilidioksidimäärän nousua erityisesti tilassa P1173. VOC-ilmanäytteet olivat
pääasiassa tavanomaiset. VOC-materiaalinäytteessä esiintyi toimenpiderajan ylittävä määrä 2etyyli-1-heksanolia toisen kerroksen kostuneessa wc-tilassa.
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2 KOHDETIEDOT
2.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Keravan terveyskeskus
Metsolantie 2
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell, sisäympäristöasiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Elli Laine, sisäilma-asiantuntija (DI, RTA)
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija
Petri Autio, rakennustekninen asiantuntija (RI)
Tero Ahola (LVI)

2.2

Työn kuvaus ja taustat

Terveysasema on rakennettu 1978 ja sitä on peruskorjattu ja laajennettu 2004. Rakennuksen alapohja on maata vasten oleva ontelolaatta. Uuden puolen osalla on tuulettuvaa alapohjatilaa. Ulkoseinät ovat pääasiassa betonisia sandwich-elementtejä. Vesikattona on bitumikerminen tasakatto.
Osassa tiloja on esiintynyt sisäilmaoireita.

2.3

Käytössä olleet asiakirjat

Tutkimusta varten saatiin laaja aineisto rakennuksen piirustuksia: mm. pohjakuvat, julkisivukuvat,
leikkauskuvia ja rakennetyypit.

2.4

Työn tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena oli antaa lähtötietoja tulevien korjausten varalle.

3 TUTKIMUSMENETELMÄT JA VIITEARVOT
3.1

Kosteusmittaukset

Pintakosteusmittaukset suoritettiin käyttäen Gannin Hydromette HB30 -pintakosteudenosoitinta ja
B50-mittapäätä. Paikallistajan lukemat kertovat rakenteen kosteusrasitteesta 0 – 70 mm:n syvyydeltä, mutta eivät kerro materiaalin kunnosta. Pintakosteudet kartoitettiin koko rakennuksesta (lattiat
ja seinät uudesta ja vanhasta osasta).
Porareikä- ja viiltomittaukset suoritettiin käyttäen Vaisalan HM40-laitetta ja HM42Probe-mittapäätä.
Tarkemmat rakennekosteusmittaukset suoritettiin kohdista, joissa havaittiin kohonnutta kosteutta
pintakosteudenosoittimella. Porareiät porattiin kolme vuorokautta ennen mittausta, imuroitiin ja tulpattiin asianmukaisesti. Ennen lukeman ylöskirjausta mittapään annettiin tasaantua 20 minuuttia.
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Puun kosteutta mitattiin puupiikillä, joka antaa kosteusprosentin painoprosentteina.
Rakenteellinen kosteus ei saisi ylittää 80 RH-% tai 20 p-% (puun kosteus).

3.2

Rakenneavaukset ja materiaalinäytteiden otto

Riskirakenteista tehtiin rakenneavauksia, joista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysia varten.
Materiaalinäytteet otettiin aseptisesti minigrip-pussiin, joka suljettiin ilmatiiviisti. Materiaalinäytteet
toimitettiin analyysilaboratorioon mahdollisimman pikaisesti.
Materiaalinäytteet tutkittiin akkreditoidussa Kiwalab-laboratoriossa suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteestä analysoitiin sieni-itiöiden ja bakteerien määrät ja lajisto. Tarkempi kasvatustapa on
esitetty liitteenä olevassa laboratorion analyysiraportissa. Suoraviljelymenetelmässä mikrobien
määrät ilmoitetaan suhteellisella asteikolla: ei kasvua - / vähäinen kasvusto + / kohtalainen kasvusto
++ / runsas kasvusto +++ / erittäin runsas kasvusto ++++ (Asumisterveysasetus 2015). 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.

3.3

Ilmanäytteet sisäilmasta (VOC)

Tutkittavalta alueelta valittiin muutamia tiloja, joista tutkittiin sisäilman laatua ilmanäyttein. Ilmanäytteet kerättiin aktiivisesti (pumpulla) tutkittavien tilojen keskivaiheilta työskentelykorkeudelta. Näytteiden tarkempi analysointitapa on esitetty liitteissä olevissa laboratorioiden analyysiraporteissa.
VOC-ilmanäytteet (VOC eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet) kerättiin näyteputkeen 45 minuutin aikana. VOC-näytteet toimitettiin akkreditoituun Kiwalab-laboratorioon analysoitavaksi. TVOC eli
VOC-yhdisteiden kokonaismäärä ei saa nousta asunnoissa yli 400 µg/m3 tolueenivasteella mitattuna
(asumisterveysasetus 2015). TVOC on usein toimistoissa alle 100 µg/m3. Yksittäisen yhdisteen
määrä ei saa olla yli 50 µg/m3. Muutamille yhdisteille on lisäksi annettu alhaisempi toimenpideraja:
2-etyyli-1-heksanoli (2-EH), TXIB ja naftaleeni 10 µg/m3, styreeni 40 µg/m3. TXIB ja 2-EH ovat muovimaton/liiman hajoamistuotteita, joita syntyy emäksisen kosteuden vaikutuksesta. Naftaleenia pidetään kreosootin indikaattoriyhdisteenä.

3.4

Ilmanvaihdon tutkimukset

Ilmanvaihtokoneen puhtaus tarkasteltiin aistinvaraisesti. Ilmanvaihtokanavien puhtaus tarkasteltiin
pistokoemaisesti venttiilien kohdalta. Lisäksi tarkastettiin ilmanvaihtokoneen käyntiajat suhteessa tilojen käyttöaikoihin. Ilmamääriä mitattiin Airflow PVM610-mittarilla pistokoemaisesti muutamista tiloista.
Tuloilman määrän tulee olla käytön aikana vähintään 6 ltr/s/hlö ± 20 % (Asumisterveysasetus 2015).
Painovoimaisissa tiloissa voidaan hyväksyä myös 4 ltr/s/hlö, jos sisäilman laatu pysyy muiden annettujen toimenpiderajojen (esim. hiilidioksidi ja kuidut, kts. kappale 2.5) sisällä. Ilmanvaihdon tulee
täyttää rakennusajankohtana voimassa olleet Suomen rakentamismääräyskokoelman D2-osan
määräykset.

3.5

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

Tilojen olosuhteita ja painesuhteita ulkoilman välillä seurattiin kahden viikon ajan.
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Sisäilman lämpötila tulee olla lämmityskaudella asunnoissa +18…+26 °C, päiväkodeissa, kouluissa
ja vastaavissa paikoissa +20…+26 °C (Asumisterveysasetus 2015). Lämmityskauden ulkopuolella
lämpötila voi nousta +32 °C:seen asunnoissa ja +30 °C:seen kouluissa ja vastaavissa tiloissa. Sisäilman suhteelliselle kosteudelle ei ole annettu toimenpiderajoja, mutta suositus on 20…60 RH-%.
Talvisaikaan suhteellinen kosteus laskee helposti alle 20 % ulkoilman vähäisen vesipitoisuuden takia. Kosteusprosentti korreloi lämpötilan kanssa: kosteusprosentti vähenee lämpötilan noustessa.
Sisäilman hiilidioksidi ei saa nousta yli 1150 ppm ulkoilman hiilidioksiditasosta (Asumisterveysasetus
2015). Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on noin 400 ppm. Sisäilmastoluokitus 2018 antaa hiilidioksidipitoisuuksille kolme raja-arvoa: <750 ppm yksilöllinen taso (S1), <950 ppm hyvä taso (S2) ja <1200
ppm tyydyttävä taso (S3). Hiilidioksidipitoisuus kuvaa ilmanvaihdon riittävyyttä tilan käyttäjämääriin
nähden.
Sisätilojen tulee olla hieman alipaineisia ulkoilmaan nähden. Suositusarvot koneelliselle tulo-poistoilmanvaihdolle on 0…-2 Pa. Asumisterveysasetus 2015 sanoo, että yli -15 Pa alipaineen syy tulee
selvittää ja mahdollisuuksien mukaan korjata ilmanvaihtoa säätämällä. Paine-eron ollessa alipaineinen ilmavirta kulkeutuu ulkoa sisätiloihin. Vastaavasti jos paine-ero on ylipaineinen, ilmavirta kulkeutuu sisältä rakenteiden läpi ulos, mikä aiheuttaa kosteusvaurioriskiä rakenteisiin sisäilman kosteuspitoisuuden takia.
Sisäilmasta kerättiin kuitunäytteitä kahden viikon pölylaskeumasta. Kuitujen toimenpiderajana on 0,2
kpl/cm2 (Asumisterveysasetus 2015). Teollisia mineraalivillakuituja voi kulkeutua sisäilmaan ilmanvaihtojärjestelmästä, rikkoutuneista akustiikkalevyistä tai rakenteiden ilmavuotokohdista.

4 TUTKIMUKSET KOHTEESSA
4.1

Alapohja ja maanvastaiset ulkoseinät

4.1.1 Rakenne
Alapohjan ja maanvastaiset rakenteet olivat sisältäpäin lukien seuraavanlaisia:
Alapohja:

▪
▪
▪
▪

pintamateriaali
ontelolaatta
lämmöneriste EPS-eriste
maapohja

Maanvastainen ulkoseinä:

▪
▪
▪
▪

tasoite ja maali
kalkkihiekkatiili 130 mm (puuttuu toisarvoisista tiloista)
lämmöneriste EPS-eriste 50 mm (puuttuu
toisarvoisista tiloista)
betoni, 2-krt bitumisively ulkopuolella (suunnitelmien mukaan)

ns. toisarvoisissa tiloissa (portaikot, varastot)
ulkoseinän rakenteena on pelkkä massiivinen
betoni, jonka sisäpinta on maalattu
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4.1.2 Havainnot ja mittaustulokset
Maanvastaiset rakenteet kartoitettiin aistinvaraisesti sisä- ja ulkopuolelta sekä tekemällä yksi rakenneavaus alapohjaan (merkkiaine kohta 8) sekä kaksi rakenneavausta (RA) ulkoseiniin tiloihin P0002
(RA2) ja P0078 (RA3). Rakenneavauksien paikat on esitetty pohjakuvissa liitteessä 1.
Aistinvaraisia havaintoja (havaintojen kuvat on esitetty alempana mittaustulosten jälkeen):

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Rakennuksen vierustalla oli pääasiassa sorastusta tai asfalttia
Maanpinta on melko tasaista rakennusta vasten, muutamissa kohdissa asfaltin päällä kasvoi
sammalta sokkelin vieressä
Sokkelin vierustoilla on pensaita pitkillä sivuilla sekä pohjoispuolella muutamia korkeita puita,
joiden oksat jäävät katon päälle
Sokkelin maanvastaisilla osilla ei havaittu vedeneristystä
Rakennuksen länsipäädyssä vedeneristystä on lisätty sokkeliin, solumuovi ja pelti, tässä kohdassa on betoninen kulkusilta
Sokkelissa oli muutamia halkeamia
Siivoustilan P0103 kuivatuspatteri on vuotanut lattialle. Muovimaton alapuolella on kohonnut
kosteus, noin 78 RH-%
Laajennusosan ja vanhan osan liitoskohdassa on halkeama tilan L1143 lattiassa. Liitoskohdan alapuolella on tuulettuva ryömintätila. Ryömintätilassa oleva palkki on pettänyt, mikä on
aiheuttanut lattiaan halkeaman. Liitoskohdasta havaittiin ilmavuotoja alapohjatilasta.
Laajennusosan tuulettuvan alapohjan ja kellaritilan välinen hetkellinen paine-ero oli -13 Pa,
ilmavirta oli selvästi kellaritiloihin päin
Tilan P0078 maanvastaiseen tiiliseinän alaosaan tehtiin rakenneavaus kohtaan, jossa pintakosteusmittaus oli koholla (alin rivi). Sisäpuolisen tiiliseinän alla näkyy bitumikaistale, mutta
eristetilan alapuolella ei ole kosteussulkua alajuoksussa/anturan päällä. Eristeenä on EPSeriste, jossa oli heikko viite mikrobivauriosta. Tämän tilan alapohjarakenne eroaa muista:
alapohjana on maanvastainen betonilaatta.
Tilan P0002 maanvastaisesta tiiliseinästä otettiin myös EPS-eristenäyte, jossa ei ollut viitteitä
mikrobivauriosta

Pintakosteuskartoituksessa havaittiin muutamia kostuneita alueita lähinnä sosiaalitiloissa sekä siivoustilassa P0103. Tarkempia viiltomittauksia tehtiin tiloihin P0052 ja P0103, ja niiden mittaustulokset on esitetty alla olevassa taulukossa. Pintakosteuskartoituksen havainnot on esitetty liitteessä 2.
Taulukko 1. Viiltomittausten ja rakenneavausten rakennekosteudet ja lämpötilat tilakohtaisesti sekä mittaustulosten tulkinta. PK = pintakosteuslukema viiltomittauksen kohdalla, PR = porareikämittaus, RA = rakenneavauksen rakennekosteus, VM = viiltomittaus.
Nro.

Tila

VM1

P0052, wc:n edusta

Suhteellinen kosteus, lämpötila ja absoluuttinen kosteus
96,6 RH-% / 19,6 °C / 16,4 g/m3

P0103, siivous

77,8 RH-% / 19,1 °C / 12,8 g/m3

VM2
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Nro.

Tila

RA3

P0078
porraskäytävä,
ulkoseinä,
alempi, syvyys 120 mm
porraskäytävä,
ulkoseinä,
ylempi, syvyys 120 mm
porraskäytävä, lattia, seinän
vierestä, syvyys 60 mm
porraskäytävä, lattia keskemmältä, syvyys 60 mm

PR1
PR2
PR3
PR3

4.7.2019

Suhteellinen kosteus, lämpötila ja absoluuttinen kosteus
85,2 RH-% / 17,6 °C / 12,9 g/m3
86,5 RH-% / 15,0 °C / 11,1 g/m3
69,9 RH-% / 15,4 °C / 9,2 g/m3
86,5 RH-% / 16,8 °C / 12,4 g/m3
82,1 RH-% / 17,4 °C / 12,2 g/m3

Tulkinta
kostea, PK 130
kostea
kohonnut lukema
kostea
kostea

Maanvastaisten ulkoseinien rakenneavauksista otettiin kaksi materiaalinäytettä, joissa toisessa
näytteessä esiintyi muutamia kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja. Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 3.
Taulukko 2. Maanvastaisten ulkoseinien materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko, pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö (itiö).
Nro.

Tila

Materiaali

3

P0078

EPS-eriste (styrox)

6

P0002

EPS-eriste (styrox)

Tulkinta (kosteusvauriomikrobit)
heikko viite vauriosta (A.versicolor 2 pmy, A.ochraceus 1 pmy,
Chaetomium 2 pmy)
ei viitettä vauriosta

Maanvastaisiin rakenneosiin tehtiin kaksi merkkiainekoetta, joissa havaittiin ilmavuotoja eri rakenneliittymissä ja alapohjan läpivienneissä. Tarkemmat havainnot merkkiainekokeista on esitetty liitteessä 4.

Kuva 1. Yleiskuva takapuolelta pohjoiseen päin. Betonielementtejä pitkin on valunut vesi alas.

Kuva 2. Rakennuksen maanvastaisissa osissa ei havaittu
vedeneristystä. Osin sokkelin vieressä on sorastus.
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Kuva 3. Kahvion läheisyydessä olevan uloskäynnin kohdalla on asfalttia. Asfaltin pinnalla kasvaa sammalta.

Kuva 4. Pohjoispuolella sokkelin vieressä olevaa kivetystä.

Kuva 5. Vauriokohta sokkelin saumauksessa.

Kuva 6.Länsipäädyssä on kulkusilta. Länsipäädyn sokkelin
vedeneristystä on korjattu joskus.
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Kuva 7.Sokkelia vasten on asennettu solumuovi ja pelti.

Kuva 8. Yleiskuva eteläpäädystä, jossa on sisääntulot ja
parkkipaikka. Pensaat ovat noin metrin päässä ulkoseinästä.

Kuva 9. Yksittäinen halkeama sokkelissa sekä saumassa
oleva reikä.

Kuva 10. Tilan P0103 viiltomittaus. Tilan rättipatteri on vuotanut.
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Kuva 11. Tilan L1143 lattiassa on halkeama vanhan ja uuden rakennusosan liitoskohdassa.

Kuva 12. Laajennuksen tuulettuvaa alapohjaa vanhan rakennusosan kohdalta. Betonipalkki on vajonnut toisesta
päästään.

Kuva 13. Tilan P1232 ilmavuotoja tuulettuvasta alapohjasta. Lattiassa on vanhan ja uuden rakennusosan liitoskohta, joka oli tiivis.

Kuva 14. Tuulettuvan alapohjan läpivienneistä on osittain
tiivistetty mineraalivillan paloilla, jolloin läpivienti ei ole ilmatiivis. Läpivienti johtaa vanhan osan lavavarastoon.

Kuva 15. Pohjakerroksen tiloissa on tarkastusluukkuja mm.
viemäreihin.

Kuva 16. Osassa tarkastuskaivoissa on vettä pohjalla. Tarkastusluukut eivät ole tiiviit.
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Kuva 17. Rakenneavaus tilan P0078 tiiliseinään, RA3.
Lämmöneristeenä on EPS-eristettä, jossa on heikko viite
mikrobivauriosta.

Kuva 18. Avausta jatkettiin alaspäin betoniseen alajuoksuun asti. Tiiliseinän alla on bitumikaistale, mutta eristetilan
kohdalla sitä ei ole.

Kuva 19. Tilan P0002 maanvastaiseen ulkoseinään tehty
rakenneavaus, RA2. Näytteessä ei ollut mikrobikasvua.

4.1.3 Johtopäätökset
Maanvastaisiin rakenteisiin kohdistuu ulkopuolista kosteusrasitusta. Maanpinta on melko tasainen
ja paikoin vesi jää makaamaan sokkelin vierustalle, minkä vuoksi vierustoilla kasvaa paikoin sammalta. Pääosin sokkelin vierustoilla on vettä läpäisevä sorastuskaistale. Rakennuksen pitkillä sivuilla
on pensaita melko lähellä ulkoseinää, jolloin pensaiden juuret voivat aiheuttaa lisärasitusta maanvastaisille ulkoseinille.
Maanvastaisissa rakenteissa ei havaittu vedeneristystä, kuten suojamuurilevyä. Suunnitelmien mukaan betonin ulkopinnassa olisi kaksinkertainen bitumisively, joka on ohittanut teknisen käyttöikänsä. Rakennuksen länsipäädyssä on ylikulkusilta, jonka kohdalla ulkoseinärakenteen vedeneristystä on lisätty pellityksellä sekä solumuovieristyksellä. Ylikulkusillan alapuolella on lastauslaituri ja pohjakerroksessa sijaitsevan keittiön sisäänkäynti. Ylikulkusillan kosteuseristystä ei tutkittu
tarkemmin.
Sokkelissa havaittiin paikoin halkeamia ja muutamia avoinna olevia teräksiä. Halkeamat mahdollistavat kosteuden pääsyn rakenteeseen ja edistää näin teräksien ruostumista ja betonin rapautumista.
Maanvastaisiin seinärakenteisiin tehtiin kaksi rakenneavausta sisäpuolelta. Maanvastaiset ulkoseinät ovat joko betoni – EPS-eriste – tiili -rakenteisia tai kokonaan betonirakennetta, todennäköisesti
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ns. toisarvoisissa tiloissa kuten portaikot ja varastot (avaukset portaikkoon kahvion vieressä ja varastoon, RA4). Sisäpintana on kalkkihiekkatiili tai maali. Kosteudensulkuna on betonipinnan ulkopuolella oleva kaksinkertainen kosteussively, joka on jo teknisen käyttöikänsä päässä. Rakenteen
tasoite/maalikerros (betoniseinät) tai lämmöneristekerros (tiiliseinät) voi kosteusvaurioitua, jos ulkopuolinen kosteuseristys on puutteellinen. Toisessa eristenäytteessä (1/2 EPS-näytettä) on heikko
viite mikrobivauriosta. Tiiliseinän saumat ovat huokoisia sekä tiiliseinien ja ala- sekä välipohjien välisissä rakenneliittymäkohdissa on ilmavuotoja.
Tilan P0078 tiiliseinä on kostunut vain alaosastaan (alin tiilirivi), mikä johtuu maakosteuden noususta
seinän alaosaan anturan tai maanvastaisen alapohjalaatan kautta. Sisäpuolinen tiiliseinä alkaa anturan päältä pintalaatan alapuolelta. Tiiliseinän alla on kosteudensulkuna bitumikaistale. Kosteuden
kertymistä lisännee salaojien tukkeutumiskohdat ko. ulkoseinän läheisyydessä. Tilan ympäriltä puuttuu salaojat. Tilan P0078 vaurioituneen tiiliseinän kosteudensulkua tulee parantaa. Samassa yhteydessä on hyvä vaihtaa kosteusvaurioitunut eriste seinän alaosista. Vaihtoehtoinen korjausratkaisu
on tiiliseinän kapselointi sisäpuolelta, mikä voi tosin lisätä kosteudennousua tiiliseinässä, koska eristekerros ei pääse kuivumaan mihinkään suuntaan. Tällä hetkellä kosteus voi kuivua alimman tiilisauman kautta sisäilmaan.
Maanvastaisena alapohjarakenteena on ontelolaatta, jonka alapuolella on lämmöneristeenä EPSeriste ja maapohja. Alapohjan läpivienneissä sekä ontelolaatan onteloiden päissä on ilmavuotoja.
Ilmavuodot tulee tiivistää erillisen suunnitelman mukaisesti. Tilassa P0078 on piirustusten mukaan
paikalla valettu betoninen alapohjalaatta. Betonilaatan päällä on EPS-eristekerros ja pintavalu.
Alapohjan kosteusvauriot johtuvat pääasiassa paikallisista vesivuodoista ja toiminnasta. Kostuneita
alueita on lähinnä suihkujen, wc-tilojen ja kylmiöiden kohdilla. Lisäksi vesimittaritilassa (putkivuoto),
siivoustilassa P0103 (kuivauspatterin vuoto), varastossa fysioterapia-altaan alapuolella (allasvuoto)
ja todennäköisesti astianpesutilan väliseinässä on vesivuodoista/roiskevesistä johtuvaa kosteutta.
Muutamissa kohdin kosteus johtunee maaperän kosteuden noususta alapohjaan tai maanvastaisiin
ulkoseinärakenteisiin: kantavien pilarien vierustat (varasto ja apuvälinevarasto), väestösuojan lattia,
tila P0078 ja kahvioon vievä portaikko.
Uuden ja vanhan rakennusosan liitoskohta on selvästi auennut. Uuden rakennusosan alapuolella on
kellaritilaa tai tuulettuvaa alapohjatilaa. Tilan L1143 lattiassa on selvä halkeama liitoskohdassa, josta
on ilmavuotoa alapohjatilasta. Ilmavuoto näkyy myös viereisen tilan P1232 puolella. Tilan P1232 ja
viereisen tilan P1234 lattiassa on myös vanhan ja uuden osan liitossauma, joka on tiivis. Tästä saumakohdasta ei havaittu merkkiainetta ns. normaaliolosuhteissa (paine-eroa ei keinotekoisesti muutettu). Tuulettuva alapohjatila on jopa 13 Pa ylipaineinen sisätiloihin nähden. Rakennusosien liitoskohdan ratkeaminen johtuu alapohjatilassa olevan kantavan palkin painumisesta. Liitoskohta tulee
tiivistää sisäpuolelta erillisen suunnitelman mukaan ja alapohjan tuuletusta tulee lisätä niin, että alapohja on jatkuvasti alipaineinen sisätiloihin nähden.

4.1.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪

maanpinnan kaatojen muokkaus niin, että vesi kaataa rakennuksesta poispäin
maanvastaisten ulkoseinien vedeneristyksen (bitumihuopa + suojamuurilevy) ja salaojituksen parantaminen / korjaaminen tukkeutuneilta osin
sokkelin ulkopuolisten halkeamien ja avoimien teräksien paikkaukset

- 13 -

Tutkimusraportti | Keravan terveyskeskus
Työnumero: 500188

▪

maanvastaisten ulkoseinien sekä ala- ja yläpuolisten ontelolaattojen rakenneliittymien tiivistykset erillisen suunnitelman mukaan

▪
▪
▪

alapohjan läpivientien tiivistykset erillisen suunnitelman mukaan
alapohjassa olevien tarkastusluukkujen kansien tiivistykset
uuden rakennusosan tuulettuvan alapohjan paine-eron muuttaminen tuuletusta lisäämällä
niin, että alapohja on koko ajan alipaineinen

▪
▪
▪

uuden ja vanhan rakennusosan liitoskohdan tiivistäminen erillisen suunnitelman mukaan
uuden osan tuulettuvan alapohjan läpivientien tiivistys asianmukaisesti
muovimaton uusiminen pohjakerroksessa kostuneilta alueilta. Uuden päällystemateriaalin
valinnassa on huomioitava maanvastainen alapohjarakenne eli pintamateriaaliksi suositellaan joko kosteutta läpäisevä tai kapseloiva materiaali

▪

tilan P0078 pintalaatan ja sisäpuolisten tiiliseinärakenteiden sekä lämmöneristeiden purku,
maanvastaisten betonirakenteiden sisäpuolinen kosteudensulku, uudet eristeet ja pinnat
o

4.2

4.7.2019

vaihtoehtoisesti kosteuseristyksen ja salaojituksen parantaminen ulkopuolelta sekä
kosteuden nousun tarkkailu sisäpuolelta, kevyemmässä korjauksessa heikosti vaurioitunut eristemateriaali jää rakenteeseen

Ulkoseinät ja ikkunat

4.2.1 Rakenne
Ulkoseinän rakenne oli sisältäpäin lukien seuraava:

▪
▪
▪
▪

Ulkoseinä tilassa P1176:

pintamaali

▪
▪
▪

betoni 80 mm
lämmöneriste, mineraalivilla 140 mm
betonikuorielementti 80 mm

Ulkoseinä potilashuoneen P2221 kohdalla (RA1):

▪
▪
▪

lämmöneriste, mineraalivilla 160 mm
betonikuorielementti 80 mm

lämmöneriste, mineraalivilla 200 mm
julkisivutiili

Ulkoseinän alaosa 2.krs, eteläsivu:

▪
▪
▪
▪

maalattu kipsi 40 mm

maalattu tiiliharkko 80 mm

tiiliseinä 220 mm
lämmöneriste, mineraalivilla 100 mm
puulevy 25 mm
bitumihuopa ja pelti

4.2.2 Havainnot ja mittaustulokset
Ulkoseinän kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kahdeksan rakenneavausta.
Aistinvaraiset havainnot (kuvat alempana muiden mittaustulosten jälkeen):

▪

Ikkunapeltien kaadot ovat sopivat, mutta pelti on liian lyhyt, mikä mahdollistaa vesien valumisen ulkoseinäelementtiä pitkin
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Ikkunapeltien saumaukset on paikoin hapertuneet ja huonokuntoiset
Elementtisaumaukset ovat paikoin hapertuneet ja halkeilleet. Eteläsivulla kaikista saumauksista puuttuu muutama sentti seinän yläosasta – kattoremontin jälkeen pellitys on jäänyt
aiempaa ylemmäs
Eteläsivun ikkunoiden puuosat ovat huonokuntoiset ja vesi pääsee laudoituksen taakse ikkunatilkkeeseen
Tilan P1176 kohdalla on uusittu ulkoseinän alaosaa tiiliseinäksi sekä vaihdettu ikkunat. Tiiliseinä alkaa heti maanpinnan tasolta

Pintakosteuskartoituksessa ei havaittu erityisiä kostuneita alueita ulkoseinissä paitsi tilassa P2221.
Tarkempia rakennekosteusmittauksia tehtiin rakenneavausten yhteydessä, ja niiden mittaustulokset
on esitetty alla olevassa taulukossa. Pintakosteuskartoitus on esitetty tarkemmin liitteessä 2.
Taulukko 3. Ulkoseinärakenteiden rakennekosteudet ja lämpötilat tilakohtaisesti sekä mittaustulosten tulkinta.
Tila (rakenneavaus)
P2221 (RA13)
portaikko, länsipääty (RA5)
P1109, eteläsivu (RA6)
P1176, tiiliseinä (RA10)

Suhteellinen kosteus, lämpötila ja
absoluuttinen kosteus
75,4 RH-% / 4,9 °C / 5,1 g/m3
38,3 RH-% / 8,0 °C / 3,2 g/m3
30,1 RH-% / 12,7 °C / 3,4 g/m3
38,7 RH-% / 6,5 °C / 2,9 g/m3

Tulkinta
kohonnut lukema
normaali
normaali
normaali

Ulkoseinän rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä, joissa esiintyi kosteusvaurioon viittaavia
mikrobeja (8/11 näytettä). Materiaalinäytteiden analyysivastausten tulkinnat on esitetty alla olevassa
taulukossa sekä tarkemmin laboratorion analyysivastauksessa liitteessä 3.
Taulukko 4. Ulkoseinien materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko. Tummennetut näytteet sisälsivät viitteen tai vahvan viitteen mikrobivauriosta, kursivoidut näytteet heikon viitteen vauriosta. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö eli itiö, A. = Aspergillus -sienisuku
Näyte

Tila

Materiaali

1

P2221

Mineraalivilla

2

P2221

Kipsi, sisäpinta

7

2.krs tila terassin vieressä

Mineraalivilla

8

portaikko, länsipääty

Lasivilla

9

portaikko, länsipääty

Mineraalivilla

10

portaikko, länsipääty

Puu

viite vauriosta (Chaetomium 10 pmy, A.ustus 5
pmy, Acremonium 1 pmy, Penicillium runsas
kasvusto)
vahva viite (Chaetomium 35 pmy, Penicillium
erittäin runsas kasvusto)
viite vauriosta (Acremonium 2 pmy, Sphaeropsidales 4 pmy, Cladosporium runsas kasvusto)
heikko viite (Chaetomium 1 pmy, A.fumigatus 1 pmy,
Eurotium 1 pmy)
viite vauriosta (Chaetomium 2 pmy, A.ustus 1
pmy, Eurotium 3 pmy)
heikko viite (Chaetomium 13 pmy, Eurotium 1 pmy)

11

Mineraalivilla

ei viitettä vauriosta

Lasivillaeriste

ei viitettä vauriosta

15

P1109
P1245, ikkunatilke sisältäpäin
tilojen P1183 ja P1184
väli, ikkunatilke ulkoa
P1176, tiiliseinä

19

2.krs tila, itäpääty

Mineraalivilla

12
14

Mineraalivilla
Mineraalivilla

Tulkinta (kosteusvauriomikrobit)

vahva viite (Cladosporium erittäin runsas kasvusto, Penicillium runsas kasvusto)
ei viitettä vauriosta
vahva viite (Cladosporium erittäin runsas kasvusto)
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Ulkoseiniin suoritettiin yhteensä neljä merkkiainekoetta. Kaikissa ulkoseinän rakenneliittymissä havaittiin ilmavuotoja. Tarkemmat havainnot on esitetty liitteessä 4.
Ulkoseinien julkisivuelementtien tutkimukset on esitetty liitteessä 5.

Kuva 20. Ikkunapellissä on riittävä kaato, mutta pelti on
liian lyhyt, minkä vuoksi vesi valuu ulkoseinille.

Kuva 21. Ikkunapellin saumaus on huonokuntoinen ja hapertunut.

Kuva 22. Elementtisauma on halkeillut. Ensimmäisen kerroksen katon korjauksen yhteydessä pellitys on jäänyt lyhyemmäksi, jonka takia seinäelementit saumaukset ovat
yläosastaan muutaman sentin auki.

Kuva 23. Eteläpuolen ikkunalaudoitukset ovat huonokuntoisia.
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Kuva 24. Rakenneavaus RA9 ikkunoiden väliin tilojen
P1183 ja P1184 kohdalle.

Kuva 25. Ikkunatilkkeet ovat suorassa yhteydessä ulkoilmaan. Päälilaudan alaosan tiivistysmassa on huonokuntoinen.

Kuva 26. Rakenneavaus portaikkoon rakennuksen länsipäätyyn, RA5.

Kuva 27. Betonisen ulkoseinän ja ikkunaelementin liitoskohta ei ole ilmatiivis.
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Kuva 28. Materiaalinäytteet otettiin liittymäkohdan eristevillasta ja puusta sekä syvemmältä ulkoseinän eristevillasta.

Kuva 29. Tilan P1176 kohdalla ulkoseinää on muutettu: ikkuna on uusittu ja sen alapuolella on tiilipintainen ulkoseinä. Tiiliseinä alkaa maanpinnan tasolta.

Kuva 30. Rakenneavaus RA10 ikkunan alapuolelle tiiliseinään tilassa P1176. Näyte oli normaali.

Kuva 31. Rakenneavaus tilaan P1109 (RA6). Näytteessä
ei ollut viitettä mikrobivauriosta.

Kuva 32. Tilassa P2221 on märkä päätyseinä kantavan
palkin alapuolella.

Kuva 33. Ulkoseinän pinta on yli 150 pintakosteuden osoittimella mitattuna. Kostuneeseen kohtaan tehtiin avaus
RA13, jossa oli viitteitä mikrobikasvustosta.
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Kuva 34. Toisen kerroksen betonielementin alapuolella on
pellitys. Terassin viereen tehtiin rakenneavaus RA17.

Kuva 35. Pellityksen yläpuolinen tiivistysmassa on epätiivis. Pellin takana on bitumihuopaa. Lämmöneristeenä olevassa mineraalivillassa oli viite mikrobivauriosta.

4.2.3 Johtopäätökset
Tutkitut ulkoseinät ovat pääosin pinnoittamattomia betonielementtejä. Suurin osa julkisivusta on uritettuja sandwich-elementtejä ja osa on sileäpintaisia kuorielementtejä. Kuorielementeissä havaittiin
yksittäisiä halkeamia, jotka johtuvat korroosiosta ja pakkasrapautumista. Julkisivututkimuksen mukaan karbonatisoitumisaste on vielä erittäin hidasta ulkokuoressa ja normaalia sisäkuoressa. Kuorielementeissä esiintyneet halkeamat ja lohkeamat tulee korjata, jotta vaurioalueet eivät laajenisi.
Rakennuksen elementtisaumojen kunto oli päällisin puolin hyvä. Joiltain osin saumaukset ovat hapertuneet ja halkeilleet. Eteläsivulla kaikista ensimmäisen kerroksen katon pystysaumauksista puuttuu muutama sentti seinän yläosasta, koska kattoremontin yhteydessä uusittu räystäspellitys on jäänyt liian lyhyeksi. Näin ollen saumaukset ovat yläosastaan muutaman sentin auki ja tuulella viistosade voi päästä kastelemaan rakennetta. Tuuletusnippoja oli niukasti, keskimäärin kaksi elementtiä
kohden. Lisäksi ne olivat lähes poikkeuksetta tukossa hienoaineesta. Tuuletusnipat tulee avata ja
saumat puutteellisilta ja vaurioituneilta osiltaan korjata.
Tilan P1176 kohdalla on uusittu ulkoseinän alaosaa tiiliseinäksi sekä vaihdettu ikkunat. Todennäköisesti paikalla on ollut aiemmin toinen sisäänkäynti. Tiiliseinä alkaa heti maanpinnan tasolta ja on
alttiina maakosteudelle ja roiskevedelle sateella. Tiiliseinän rakenneavauksessa ei havaittu viitteitä
kosteus- ja mikrobivauriosta, mutta rakenneliittymissä on ilmavuotokohtia, jotka on suositeltavaa tiivistää.
Toisen kerroksen eteläsivun alaosissa on myös erilainen ulkoseinärakenne, jonka ulkopinnassa on
betonisen kuorielementin sijaan pelti, bitumihuopa ja puulevy ennen lämmöneristekerrosta. Tältä
seinäosalta otettiin kaksi materiaalinäytettä, joissa molemmissa oli viite mikrobivauriosta. Rakenne
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on helposti saavutettavissa ensimmäisen kerroksen vesikatolta. Rakenne suositellaan korjattavaksi
kokonaisuudessaan ulkokautta erillisen suunnitelman mukaan.
Ulkoseinissä ei havaittu erityisiä kostuneita alueita lukuun ottamatta tilaa P2221, jossa kantavan
palkin alapuolella oli märkä päätyseinä. Seinästä otetuissa materiaalinäytteissä (pintamateriaali ja
lämmöneriste) oli viitteitä mikrobikasvustosta. Ulkoseinän yläosa kostuu vesikatteen epätiiviistä liitoskohdista (tarkemmin kpl 4.3.2).
Ikkunat vaikuttavat alkuperäisiltä ja niitä on todennäköisesti jossain vaiheessa huoltokorjattu. Ikkunat
ovat maalipinnoitteeltaan jo heikossa kunnossa. Erityisesti etelä- ja länsisivuilla maali on valtaosin
hilseillyt ja lasituskittaukset halkeilleet. Osassa ikkunoista puuosat ovat jo alkaneet vaurioitua. Myös
ikkunoiden vuorilaudoitukset ovat pääosin huonokuntoisia, jolloin ikkunatilkkeet ovat suoraan yhteydessä ulkoilmaan ja vesi pääsee laudoituksen taakse kastelemaan tilkkeen. Ikkunan eristystilkkeenä
on mineraalivillaa ja siinä todettiin vahva viite mikrobivauriosta.
Länsipäädyn porraskäytävän ikkunaelementin ja betonisen ulkoseinän liitos ei ole ilmatiivis. Liitoskohdasta otetuissa materiaalinäytteissä oli viitteitä mikrobikasvustosta.
Ikkunoiden vesipeltien kallistukset ovat riittävät, mutta pelti on liian lyhyt, minkä vuoksi vesi valuu
ulkoseinäelementtiä pitkin. Ikkunapeltien saumaukset on paikoin hapertuneet ja huonokuntoiset.
Koska ikkunoiden teknistä käyttöikää on jäljellä enää 10 vuotta, tulisi ensisijaisena vaihtoehtona harkita ikkunoiden vaihtamista uusiin. Vaihtoehtoisena toimenpiteenä nykyiset ikkunat tulisi kiireellisesti
huoltomaalata ja tiivistyskorjata. Ikkunapellit, vuorilaudat ja vaurioituneet tilkkeet suositellaan uusittaviksi kokonaisuudessaan.

4.2.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪
▪
▪

betonisen ulkoseinän ja ikkunaelementin liitoskohtien tiivistäminen kaikissa portaikoissa
tilan P2221 päätyseinän eristeiden ja sisäpinnoitteiden (kipsi) uusiminen vaurioituneilta osin
kattovuodon korjaamisen jälkeen
rakenneliittymien ja ikkunoiden sisäpuoliset tiivistykset
toisen kerroksen kuorielementin alla olevan seinäosuuden korjaus, vaurioituneiden lämmöneristeiden vaihto uusiin ja ulkopuolisen vedeneristyksen varmistaminen
ikkunoiden uusimiset, jonka yhteydessä uudet ikkunatilkkeet, vuorilaudat ja ikkunapellit
o

▪

vaihtoehtoisesti ainakin etelä- ja länsipäädyn ikkunoiden huoltomaalaukset ja tiivistykset ulkona (vuorilaudat ja pellit) sekä sisällä (ikkunaliittymät) erillisen suunnitelman
mukaan

julkisivujen kevyt korjaus: ruostuneiden terästen esiin piikkaus ja paikkaus, rappausvaurioiden puhdistus terveeseen betoniin asti ja paikkaus sekä huonokuntoisten elementtisaumauksien korjaukset (eteläsivulla elementtisaumauksen jatkaminen räystäspellin taakse asti)
o

tarvittaessa julkisivujen pinnoitus, esim. maalaamalla

o

perusteellisempi korjaus, jossa elementtien päälle asennetaan uusi rakenne ja liittymät tiivistetään. Tämä korjaustapa vaatii ikkunapeltien uusimiset.

o

varmin korjaustapa on kokonaisvaltainen julkisivukorjaus, jonka yhteydessä vaihdetaan lämmöneristeet
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Yläpohja

4.3.1 Rakenne
Yläpohjan rakenne oli ulkoapäin lukien seuraava:

▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, bitumikermi
lämmöneriste, kova mineraalivilla 140 mm
ontelolaatta
mahdollinen alaslaskutila

4.3.2 Havainnot ja mittaustulokset
Yläpohjan kunto kartoitettiin aistinvaraisesti sekä tekemällä kaksi rakenneavausta. Yläpohjasta otettiin lisäksi mineraalivillanäytteitä muutamista vesikaton tuuletusputkista.
Vesikaton avauskohdat tehtiin IV-putkien kohdalle tilan P2221 yläpuolelle. Vesikaton mineraalivilla
oli aistinvaraisesti märkää, kosteusmittarin lukema näytti 100 % (6,8 °C, 7,7 g/m3). Materiaalinäytteessä oli heikko viite mikrobivauriosta.
Muita vesikaton havaintoja:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

vesi lammikoituu selvästi 1.krs katolle terassien lähellä
1.krs katon reunoilla on uudempaa bitumikermiä
1.krs katon keskivaiheilla on jonkun verran kaasupussin alkuja, jotka kasvanevat lämpimällä
säällä
1.krs vesikaton tuuletusputkien tiivistyksissä on halkeamia
2.krs terassin katolla bitumihuovan nosto on lähes koko matkalta irti ulkoseinästä, pellityksen
tiivistysmassa on halkeillut
1.krs katolta otettiin 2 materiaalinäytettä, joissa molemmissa oli viite vauriosta. Näytteet otettiin tuuletusputkien kautta käsin, muutamissa tuuletusputkissa oli aistinvaraisesti kosteaa
eristettä
2. krs katolla sepelikerros, joka estää tarkemman tarkastelun
2.krs katolla kasvaa reunojen läheisyydessä sammalta, mikä on merkki kosteudesta
2.krs katolla kulkee IV-putkia, joiden ylitse on kulkusillat
ainakin länsipäädyn IV-putkien kannatintassujen juuressa on epätiiveyskohtia
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Kuva 36. Ensimmäisen kerroksen kattoa. Katolla paikoin
vesijäämiä.

Kuva 37. Vesi lammikoituu selvästi terassin vieressä.

Kuva 38. 1. kerroksen kattoa

Kuva 39. Katolla jonkun verran ilmapusseja, jotka kasvanevat lämpimällä säällä.
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Kuva 40. 1.krs kattoa itäpäädystä kuvattuna. Reuna-alueella on selvästi uudempaa bitumikermiä.
Kuva 41. Tuuletusputkien tiivistykset ovat osin halkeilleet.

Kuva 42. Toisen kerroksen terassin kattoa. Katon tukirautojen kohtia on paikkailtu useampaan kertaan.

Kuva 43. Bitumikermin ylösnosto on lähes koko matkalta
irti alustastaan.
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Kuva 44. Bitumikermin takana oleva elementtisauma on
avoin.

Kuva 45. Terassin pellityksen tiivistysmassa on halkeillut
ja on epätiivis.

Kuva 46. Toisen kerroksen vesikatolla on sepelöinti. Reunan vieressä kasvaa sammalta.

Kuva 47. Tilan P2221 yläpuolella on IV-putket. Rakenneavaus tehtiin IV-putkien väliin lähelle katon reunaa
sekä IV-kanavan kannattimen kohdalle (nuolet).
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Kuva 49. IV-putkea kannattavan jalan juuressa oli halkeama.

Kuva 48. Rakenneavauksen mineraalivilla oli märkää ja
sisälsi viitteen mikrobikasvusta.

Kuva 50. Kannatinjalan juureen tehtiin toinen avauskohta.
Avauksessa havaittiin vettä kumin alapuolella.

Kuva 51. Vesikaton avaukset paikattiin Katepalin K-36 tiivistysmassalla tutkimusten päätteeksi.

4.3.3 Johtopäätökset
Vesikatto on useammassa tasossa. Vesikatot ovat pääosin sisäänpäin kallistettuja loivia tasakattoja.
Vesikatteena on bitumihuopakate. Toisen kerroksen katolla on suojakivetyksenä sepeli. Yläpohjan
kantavana rakenteena toimivat pääosin teräsbetoniset ontelolaatat. Katon tuuletus on järjestetty ali-
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painetuulettimin. Sadevedet kerätään sisäpuoliseen ränni ja sadevesijärjestelmään. Katon sadevesikaivojen sihdit ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta osa sihdeistä oli likaisia. Sadevesikaivot ovat
suositeltavaa puhdistaa ja mahdolliset vaurioituneet sihdit uusia.
Vesikatolla sijaitsee läpivientejä, kuten viemäreiden tuuletusputkia, IV-kojeita yms. Räystäspellitykset ovat tehdasmaalattua teräspeltiä. Ensimmäisen kerroksen katon räystään nostokaistale ja räystäs/reunapellitys on uusittu. Vesikatot ovat pääosin välttävässä kunnossa. Ensimmäisen kerroksen
katolla esiintyy hieman lammikoitumista. Kaltevuuksia suositellaan korjattavaksi aina kun katolla
esiintyy merkittävää lammikoitumista. Lammikoituminen voi aiheuttaa vaurioita katteelle, kun lammikoitunut vesi aiheuttaa jäätyessään veden laajenemisen vuoksi katteen pinnalle suuren vetovoiman,
joka repii katteen saumoja auki. Tarkastelussa havaittiin myös katteen pussittumista, poimuttumista
ja halkeilua. Pussit häiritsevät veden poistumista katolta, saattavat kasvaessaan irrottaa katetta alustastaan ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kermin vaurioitumisen.
Tutkimuksessa havaittiin, että vesikate vuotaa länsipäädyn iv-putkien kannattimien läpiviennistä, jolloin vesi pääsee rakenteisiin. Eristekerros on aistinvaraisestikin märkää tältä kohdin. Myös ensimmäisen kerroksen eristeessä on kosteampia alueita, ja kahdessa ensimmäisen kerroksen materiaalinäytteessä on viite mikrobivauriosta.
Bitumikermikatteiden keskimääräisenä teknisenä käyttöikänä voidaan pitää noin 25–30 vuotta. Kattojen tekninen käyttöikä alkaa olla elinkaarensa lopulla.

4.3.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
4.4

vesikatteen ja eristeen uusiminen vaurioituneilta osin, länsipäädyn IV-putkien alapuolelta
vesikatteen ja yläpohjan peruskorjaus seuraavan 5 vuoden aikana

Välipohjat, väliseinät

4.4.1 Rakenne
Väliseinät ovat tiilirakenteisia. Välipohjan rakenne oli seuraavanlainen:
Välipohja:

▪
▪
▪
▪

pintamateriaali, muovimatto
ontelolaatta
alaslaskettu tila, jossa mm. putkivetoja
akustiikkalevyt

4.4.2 Havainnot ja mittaustulokset
Välipohjan kuntoa kartoitettiin aistinvaraisesti tarkastelemalla alaslaskutiloja muutamista tiloista.
Palkkien ja pilarien väli on tiivistetty mineraalivillalla, joka on avointa alaslaskutiloissa. Muutamista
tiloista otettiin materiaalinäytteet näistä tiiviste-eristeistä. Näytteiden tulokset on esitetty alla olevassa taulukossa sekä tarkemmin liitteessä 3.
Toisen kerroksen osaston wc-tilassa P2215 on koettu välillä pahaa hajua. WC-istuimen edessä on
selvästi kostunut alue, jossa muovimatto on osittain irti alustastaan. Viiltomittaus antoi tulokseksi 94

- 26 -

Tutkimusraportti | Keravan terveyskeskus
Työnumero: 500188

4.7.2019

% ja mattonäyte sisälsi runsaasti 2-etyyli-1-heksanolia. Lisäksi C8-C10-alkoholit ja kokonais-VOC
(TVOC) olivat koholla. Mattonäytteessä ei esiintynyt mikrobeja. Tarkemmat analyysivastaukset on
esitetty liitteissä 3 (mikrobit) ja 5 (VOC-bulk).
Taulukko 5. Materiaalinäytteiden analyysitulosten yhteenvetotaulukko. Näytteet, joissa on esiintynyt viitteitä
mikrobivauriosta, ovat tummennettuja. pmy = pesäkkeitä muodostava yksikkö (itiö)
Nro.
4

Tila

Materiaali

Tulkinta

P1227, pilarin vierestä

Mineraalivilla

ei viitettä vauriosta

17

P0002, putkien läpiviennistä
P1226, palkin ja pilarin
välistä
P1226, akustiikkalevy

20

P2215, wc-tila

6
16

Kuva 52. Tilan P1226 alaslaskua.

Paperi

heikko viite (A.ochraceus 1 pmy, A.versicolor 2
pmy, Chatomium 2 pmy)
viite vauriosta (Aspergillus ustus 6 pmy, Penicillium kohtalainen kasvusto)
ei viitettä vauriosta

Muovimatto

ei viitettä vauriosta

Mineraalivilla
Mineraalivilla

Kuva 53. Palkkien välissä on mineraalivillaa, jossa oli
viite mikrobivauriosta. Yläpuolella oleva putki on joskus
vuotanut.
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Kuva 54. Viereisen tilan välisessä väliseinässä on halkeama, jota pitkin ilma voi kulkeutua myös naapuritilaan
P1227.

Kuva 55. Tilan P1226 alaslaskutilaa. Väliseinien ja ontelolaatan liitoskohdassa on avointa mineraalivillaa, josta
voi olla myös ilmayhteys naapuritiloihin.

Kuva 56. Yleiskuvaa ryhmäterapian alaslaskutilasta.

Kuva 57. Yleiskuvaa. Väliseinän kantavan teräksen juuressa on ruostetta.
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Kuva 58. Alaslaskun läpivientejä ei ole tiivistetty. Osassa
läpivienneissä on mineraalivillaa (nuoli).

Kuva 59. Halkeamia ontelolaatassa läpivientien kohdalla.

Kuva 60. Tilan P0002 välipohjasta otettu mineraalivillanäyte sisälsi heikon viitteen mikrobivauriosta.

Kuva 61. WC-tilan P2215 muovimatto on osittain irti wcistuimen kohdalta. Matto on märkä ja siinä havaittiin
VOC-päästöjä.

4.4.3 Johtopäätökset
Väliseinät ovat tiilirakenteisia eikä niissä ole kosteusvaurioherkkiä materiaaleja. Välipohjana toimii
betoniset ontelolaatat, joiden alapuolella on ns. alaslaskutila, joissa on putki- ja kaapelivetoja.
Välipohjan alaslaskutilan putkiläpiviennit on tiivistämättä. Osa läpivienneistä on eristetty mineraalivillalla, joka ei ole ilmatiivis ratkaisu. Suositellaan läpivientien tiivistysten tarkastusta erityisesti palokatkojen osalta. Lisäksi väliseinien ja ontelolaatan liitoskohdissa sekä palkkien ja pilarien saumakohdissa on avointa mineraalivillaa. Alaslaskujen kautta on siis ilmayhteyksiä viereisiin huonetiloihin.
Alaslaskut ovat myös mahdollinen mineraalikuitulähde sisäilmaan.
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Tilan P1226 alaslaskutilassa oleva putki on aiemmin vuotanut ja kastellut palkin ja pilarin välissä
olevan mineraalivillan. Mineraalivillasta otetussa näytteessä on viite mikrobivauriosta. Vaurioitunut
eriste tulee poistaa mahdollisimman hyvin ja liitossauma tulee tiivistää siihen soveltuvalla joustavalla
tiivistysmassalla. Muihinkin vastaaviin kohtiin (putkien läheisyydestä) suositellaan pilarien ja palkkien
liitossaumojen tiivistyksiä.
Pohjakerroksen tilan P0002 välipohjan läpiviennistä otettu mineraalivillanäyte sisältää heikon viitteen
mikrobivauriosta. Mahdollisesti lähellä oleva putki on joskus vuotanut tai kondensoinut kosteutta
eristeeseen. Kohta on myös kiinni maanvastaisessa ulkoseinärakenteessa, jota myöden on voinut
kulkeutua kosteusrasitusta eristeeseen. Vaurioitunut eriste ja puutavara tulee poistaa ja läpivienti
tiivistää asianmukaisesti siihen soveltuvalla tiivistysmassalla.
Toisen kerroksen wc-tiloissa havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja useissa eri kohdissa. Kosteudet ovat todennäköisesti seurausta vesikalusteiden (kuten wc-istuimien) vuodoista sekä runsaasta
veden käytöstä (suihkutukset tiloissa). WC-tilassa P2215 otetussa VOC-materiaalinäytteessä esiintyi yli toimenpiderajan kostuneesta muovimatosta irtoavaa 2-etyyli-1-heksanolia. Suositellaan kosteusvaurioituneiden wc-tilojen (2.krs vuodeosastot) muovimattojen vaihtoa sekä betonilaatan kuivausta ja kuumennuskäsittelyä VOC-päästöjen poistamiseksi betonista ennen uuden pinnoitteen
asentamista.

4.4.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪

toisen kerroksen kostuneiden wc-tilojen (mm. P2215) muovimaton vaihto ja betonilaatan kuivaus + kuumennuskäsittely VOC-päästöjen poistamiseksi betonista
alaslaskujen mineraalivillan poistaminen kantavien pilarien ja palkkien liitoskohdasta ainakin
vesiputkien läheisyydestä sekä ko. liitoskohdan tiivistys siihen sopivalla joustavalla massalla
alaslaskutiloissa olevien väliseinien läpivientien tiivistyksien parantaminen erityisesti palokatkojen kohdalla
o

4.5

tilan P0002 vaurioituneen villan ja laudoituksen poisto ja läpiviennin tiivistys siihen
soveltuvalla tiivistysmassalla

Muut havainnot

4.5.1 Havainnot
Sisäpintojen kunto kartoitettiin aistinvaraisesti. Tarkastuksen aikana havaittiin seuraavia puutteita:

▪
▪
▪
▪
▪

tilan P2264 viemäri on kuivunut, joten viemärihajut pääsevät sisätiloihin
tilan P2263 lavuaarin viemäri on epätiivis
pohjakerroksen keittiön pesuvesiä on joskus valunut oven alitse käytävälle
pesualueella on puutteelliset kaadot pohjakerroksen apuvälineiden pesutilassa (ent. ilmaisjakeluvarasto)
kellarin lavavarastotilassa havaittiin vesivuotoa, josta ilmoitettiin huoltohenkilöstölle. Vuotokohdan yläpuolella on fysioterapian uima-allas, jossa lienee vuotokohta.
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Kuva 63. Tilan P2263 lavuaarin viemäriliitos on epätiivis.

Kuva 62. Tilan P2263 yleiskuva. Tilassa on välillä viemärin hajua.

Kuva 64. Viemäristä puuttuu hajulukko huuhtelutilassa
P2264 – viemäri on sen takia kuiva ja tuo viemärihajuja
sisäilmaan.

Kuva 65. Pohjakerroksessa olevan keittiön pesuvesiä on
joskus valunut välioven läpi.
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Kuva 66. Apuvälineiden pesutilan pesualueella ei ole tarpeeksi kaatoa, vaan vesi valuu alueen ulkopuolelle. Kuminen vesistopperi ei ole tarpeeksi korkea.

Kuva 67. Lavavarastossa havaittua vesivuotoa palkissa
sekä lattialla. Kohdassa olevat putket eivät vuoda, joten
vuoto johtunee yläpuolella olevasta uima-altaasta. Myöhemmin lattialle oli laitettu ämpärit.

4.5.2 Johtopäätökset
Toisen kerroksen tilassa P2263 on koettu ajoittain viemärin hajua. Tilan lavuaarin viemäriliitos ei ole
tiivis. Viereisen tilan P2264 lattiakaivosta puuttuu hajulukko, minkä takia vesi ei pysy lattiakaivossa
ja viemärikaasut pääsevät sisäilmaan.
Henkilökunnan havaintojen mukaan apuvälineiden pesutilassa (tilaa P0095 vastapäätä) vesi valuu
pesualueen ulkopuolelle. Pesualueen kohdalla ei ole riittävää kaatoa eikä vesistopperina toimiva
korotus ole tarpeeksi korkea. Lattiassa ei tosin havaittu ylimääräistä kosteutta tarkastushetkellä.
Pohjakerroksen tiloissa havaittiin muutamia akuuttejakin vesivuotoja, joista ilmoitettiin huollolle. Lavavarastossa vettä valui yläpuolista palkkia pitkin lattialle. Huolto asetti ämpärit vuotokohdan alapuolelle. Vuotokohta on fysioterapia-altaan kohdalla. Altaan vieressä lattialla oli myös kostunut alue.
Todennäköisesti vuoto on peräisin altaasta.

4.5.3 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪
▪
▪

tilan P2264 viemäriin hajulukon asennus ja tilan P2263 lavuaarin viemäriliitoksen parantaminen
fysioterapia-altaan vuotokohdan selvitys ja paikkaus
tarvittaessa apuvälineiden pesutilan (tilaa P0095 vastapäätä) lattiakaatojen parantaminen
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5 ILMANVAIHDON TUTKIMUKSET
Vanhan osan tiloja palvelee kuusi eri ilmanvaihtokonetta (TF01-TF06). Koneet ovat tulo-poistokoneita lämmöntalteenotolla. Eri palvelualueet ja niiden käyntiajat ovat seuraavat:

▪
▪
▪
▪
▪
▪
5.1

TF01 vuodeosastot, 2.krs: 24h 1/1 teholla
TF02 aulan ruokasali ja ympäröivät tilat, 1-3.krs: klo 06-18 1/1 teholla, klo 18-06 1/2 teholla
TF03 ensiapu ja vastaanotto, 1.krs: klo 05-18 1/1 teholla, klo 18-05 1/2 teholla
TF04 keittiö, 0.krs: klo 06-22 1/1 teholla, klo 22-06 1/2 teholla
TF05 toimintaterapia ja sosiaalitilat, 0.krs: klo 06-22 1/1 teholla, klo 22-06 1/2 teholla
TF06 fysioterapia ja vastaanottotilat, 1.krs: klo 06-22 1/1 teholla, klo 22-06 1/2 teholla

Ilmanvaihtokoneiden tutkimukset

Ilmanvaihtokoneina on lämmöntalteenotolla varustetut tulo/poistoilmanvaihtokoneet. Lämmöntalteenotto on toteutettu ristivirtauslämmöntalteenotolla (LTO-kenno, TF01) tai pyörivällä lämmönsiirtimellä (LTO-kiekko). Lämmöntalteenoton jälkeen on lisälämmityspatteri. Koneet toimivat suoravetoisella PM-Luft -merkkisellä puhallinmoottorilla. Ilmanvaihtokanavissa on IVK-tuote Oy:n KVA-mallisia
äänenvaimentimia, jotka ovat mineraalivillaa sisältäviä lamellivaimentimia.
Tutkimuksissa tehdyt aistinvaraiset havainnot:
-

TF01 suodattimet oli vaihdettu hiljattain, tulo- ja poistosuodattimien kiinnitykset olivat ehjät

-

TF01 suodatinkehikon alapuolella oli likaa

-

TF01 suodatinkammion ja LTO-kammioissa oli vesijälkiä

-

TF01 ja TF03 raitisilman ottoaukko ja raitisilmakammio olivat likaisia (lehtiä ja muuta irtolikaa)

-

isommassa raitisilman ottoaukossa oli myös lehtiä ja raitisilmakammion seinämää pitkin on
valunut vettä

-

raitisilman ottoaukoissa oli verkko eläinten pääsyn estämiseksi

-

raitisilman sisääntulonopeus vaihteli 4,3-6,1 m/s, mittaukset raitisilmakammion puolelta

-

muissa IV-koneissa suodatinkiinnitykset olivat rikki

-

suodattimet olivat likaisen oloiset IV-koneessa TF03

-

tarkastusluukkujen tiivistykset huonokuntoiset, alaosan repsottava tiiviste on voinut rikkoa
suodatinkiinnityksen, sillä kiinnitys on lähes ovessa kiinni

-

moottorit suorakäyttöisiä eli eivät sisällä vaihdettavia hihnoja tms.

-

IV-koneiden lamelliäänenvaimentimet olivat suojattuja

-

PF6.2 on kauko-ohjauksessa ja suljetaan noin klo 16

-

tarkastushetkellä ulkoilman lämpötila oli +2 °C, LTO-kiekon jälkeen +12 °C ja lämmityspatterin jälkeen +18 °C, huonetiloista poistuvan ilman lämpötila oli 19,5 °C
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Kuva 68. Suodattimet IV-koneessa TF01 olivat puhtaat.
Kammion lattialla on vesivuotojälkiä.

Kuva 69. Raitisilmakammio sulkeutuu palopellillä koneen
ollessa kiinni.

Kuva 70. Likaa suodatinkehikon alapuolella, mikä johtunee kehikon alaosan läpivuodoista.
Kuva 71. Vuotojälkiä LTO-kennon alapuolella.
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Kuva 72. Suorakäyttöinen puhallinmoottori.

Kuva 73. Lämmityspatterissa on osumajälkiä.

Kuva 74. Raitisilman ottoaukossa oli lehtiä, mitkä estävät
ilmavirtaa. Ottoaukko on koneille TF01 ja TF03.

Kuva 75. Raitisilmakammion lattian reunoilla oli runsaasti
irtolikaa.
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Kuva 77. Raitisilman ottoaukot ulkoapäin, isompi ottoaukko on koneille TF02, TF04, TF05 ja TF06. Molempien
ottoaukkojen alaosissa on lunta.

Kuva 76. Suodattimet ovat likaisen näköiset IV-koneella
TF03, suodatinkehikon alempi kiinnitys/avaussalpa on
rikki, minkä vuoksi suodattimia ei saanut irti. Oven tiiviste
repsottaa.

Kuva 78. Raitisilman ottoaukko sisäpuolelta. Aukossa on
jonkun verran lehtiä.

Kuva 79. Raitisilmakammiossa on vesijälkiä. Vesi on valunut myös seinämää pitkin alas ja aiheuttanut lattialle
kosteusjälkiä.
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Kuva 81. Koneiden alla on vanhoja vesivuotojälkiä. Koneiden kondenssivesiä ei ole johdettu viemäriin.

Kuva 80. Vesivuotojälkiä LTO-kiekon alapuolella, TF02.

5.2

Ilmamäärämittaukset

Muutamista tiloista mitattiin ilmamäärät eri palvelukoneiden alueelta. Mittaustulosten koonti on esitetty alla olevassa taulukossa. Tarkempi mittauspöytäkirja on esitetty liitteessä 7.
Mittauksissa havaittuja epäkohtia:

▪
▪
▪
▪
▪

tilan P0002 odotusaulasta puuttuu tuloilma kokonaan, oviraot ovat liian pienet siirtoilmalle
tilassa P0078 ei ole tuloilmaa, viereiseltä käytävältä tuleva tuloilmamäärä on vähäinen suhteessa poistoilman määrään (+35/-104 l/s)
toimisto/varastotilaan P0095 ei juurikaan tule tuloilmaa (5 l/s), eikä tilan ovessa ole siirtoilmarakoa. Toimistotilat on todennäköisesti tehty varastotilaan myöhemmin.
ensimmäisen kerroksen fysioterapian vastaanottotiloihin tulee tuloilmaa kahdelle henkilölle,
vaikka välillä tiloissa on yhteensä kolme henkilöä ja vauva/lapsi
puhelinvaihteen tuloilmamäärä mitattiin paine-erolla pääte-elimestä sekä suoraan kanavasta: mittauksien keskimääräinen arvo on +100 l/s, mikä on riittävä 12 henkilölle. Tuloilman
vedontunnetta on yritetty poistaa pahviohjauksella. Poistoilman määrä on -66 l/s, mikä on
riittävä kahdeksalle henkilölle. Tilassa työskentelee enintään seitsemän henkilöä kerrallaan.
o

▪

tilan hetkellinen paine-ero oli tarkastushetkellä 0…+3 Pa ulkoilmaan nähden

tilat P1197 (+35/-83 l/s) ja P2291 (+101/-83 l/s) ovat epätasapainoiset tulo- ja poistoilmamääriltään
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kahvion viereisen keittiön P1151 poistoilmakanavat ja pääte-elimet ovat erittäin pölyiset, keittiöstä on omat huippuimurit (poisto) katolle
pääte-elimet olivat pölyiset muuallakin, tilan P2294 poistoilman pääte-elin puhdistettiin pölystä
fysioterapiapäädyn kanavisto (TF04) oli puhdas

Taulukko 6. Ilmamäärämittaukset eri tiloittain ja eri palvelualueittain. Tuloilman riittävyys on laskettu ilmamäärällä 10
ltr/s/hlö, joka on 2000-luvun määräysten mukainen tuloilmamäärä sairaalatiloille. Toimistotiloissa on käytetty ilmamäärää
8 ltr/s/hlö. Puhelinvaihteen tuloilman määrä mitattiin kahdella eri tavalla, taulukossa on mittauksien keskiarvo. Keittiön
P1151 poistoilmanvaihto on omana poistonaan katolle.

Tila

IV-kone

Tulo / poisto
(ltr/s)
+35 / -65
+101 / -69
+3 / -22
+113 / -69
+66 / -63
+83 / -65
+3 / -23

Riittävyys
(hlöä)
3
12
14
8
10
-

P2236
P2291, max 5 hlöä
P2310
P2296, 8 hlöä
P2245
P2294
P2308

TF01
TF01
TF01
TF01
TF01
TF01
TF01

puhelinvaihde, max 7 hlöä
P1151

TF02

ka +100 / -66
+178 / -239

12

P1196
Vastaanottotila 1.krs
P1197

TF03
TF03
TF03

+65 / -66
+26 / -25
+35 / -83

6
2
3

P1226
P1227
P1269
P1228
P1232

TF04
TF04
TF04
TF04
TF04

+7 / -26
+18 / -47
+29 / -60
+25 / -49
+21 / -34

0,5
2
2
2
2

P0004 ja P0002
P0005
P0078 / käytävän tulo
P0095
P0024, pukutila
P0054, pukutila

TF05
TF05
TF05
TF05
TF05
TF05

+118 / -130
+29 / -26
+35 / -104
+5 / -41
+150 / -142
+48 / -58

11
3
4
0,5
18
5
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Kuva 82. RSKP-mallinen tuloilmaventtiili.

Kuva 83. Tuloilmaventtiili on yhdistetty äänieristettyyn tuloilman tasauslaatikkoon.

Kuva 84. Tuloilmalaatikon äänenvaimennus ei sisällä mineraalivillakuituja.

Kuva 86. Kahvion keittiön P1151 keittopisteen huuva on
Climecon-merkkinen. Isommassa huuvassa (kuvassa) on
tulo- ja poistoilma, pienessä huuvassa pelkkä poistoilma.

Kuva 85. Tilan P0002 poistokanavan puhtautta, kanavassa on jo selvä pölyraja nähtävissä.

Kuva 87. Keittiön ja varaston KSO-poistoventtiilit ovat pölyisiä.
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Kuva 88. Keittiön poistokanava on erittäin pölyinen.

Kuva 89. Poistoilmaventtiiliä ei ole puhdistettu lähiaikoina.

Kuva 90. Tilan P0002 pääte-elin on pölyinen.

Kuva 91. Tilan P0002 keittiön poistokanavassa on pölyä.

Kuva 92. Pääte-elimen puhdistus ja mittaus mahdotonta /
hankalaa varastossa.

Kuva 93. Tilan P2294 pääte-elin eroaa muista ja on erittäin pölyinen (putsattu).
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Kuva 94. Fysioterapiapäädyn kanavistoa, joka on puhdas
(tila P1269).

5.3

Kuva 95. Puhelinvaihdetilan tuloilman pääte-elin. Vedon
tunteen takia pääte-elimeen on viritetty pahviohjaus. Tuloilman määrä on turhankin suuri henkilömäärään nähden.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Ilmanvaihtokoneina on lämmöntalteenotolla varustetut tulo/poistoilmanvaihtokoneet. Lämmöntalteenotto on toteutettu ristivirtauslämmöntalteenotolla (LTO-kenno, TF01) tai pyörivällä lämmönsiirtimellä (LTO-kiekko). Lämmöntalteenoton jälkeen on lisälämmityspatteri. Koneet toimivat suoravetoisella PM-Luft -merkkisellä puhallinmoottorilla. Ilmanvaihtokanavissa on IVK-tuote Oy:n KVA-mallisia
äänenvaimentimia, jotka ovat mineraalivillaa sisältäviä lamellivaimentimia. Ilmanvaihtokoneiden äänenvaimennuslamellit ovat suojattuja ja ehjiä.
Suodattimet ovat F7 luokan pussisuodattimia. Ne on hiljattain vaihdettu ainakin IV-koneessa TF01.
Muissa koneissa suodattimien kiinnitysnipat ovat rikki, mikä vaikeuttaa suodattimien tarkastelua ja
vaihtoa. Ainakin koneessa TF03 on selvästi likaiset suodattimet. Tarkastusluukkujen tiivistykset ovat
huonokuntoiset, mikä on voinut aiheuttaa suodattimien kiinnitysnipojen rikkoutumisen, sillä kiinnitysnipa on lähes tarkastusluukussa kiinni. Kiinnitysnipat ja tarkastusluukkujen tiivistykset tulee korjata
viimeistään seuraavan huollon yhteydessä.
Suodatinkehikon alaosissa on pölyä ja roskaa. Pöly lienee päässyt kehikon alta ilmavirran mukana
suodatuksen ohi. Kehikkojen alaosat tulee puhdistaa ja tiivistää mahdollisuuksien mukaan.
Raitisilmakammioita on kaksi. Molempien ottoaukoissa on irtolehtiä. Irtolikaa on myös raitisilmakammioiden lattioilla. Raitisilmasäleiköt ja -kammiot tulee puhdistaa. Raitisilmakammioiden ulkoseinää
pitkin pääsee valumaan vettä. Raitisilman nopeus raitisilmakammioissa on noin 4-6 m/s, mikä voi
lisätä veden ja lumen kulkeutumista ilmanvaihtokoneeseen. Ilmanvaihtokoneissa on useita kuivuneita kosteusjälkiä. Raitisilman ottoaukkojen vedensuojausta suositellaan parannettavan.
Ilmamääriä mitattiin pistokoemaisesti eri koneiden palvelualueilta. Tuloilman määrät ovat riittämättömät fysioterapian tiloissa sekä tiloissa P0078, P0095 ja P1197. Tuloilman määrä on turhan suuri
puhelinvaihteessa sekä tilassa P2291.
Pääte-elimet ja poistokanavat ovat pölyiset ja puhdistuksen tarpeessa ainakin keittiössä P1151 ja
tilassa P0002. Toisen kerroksen tiloissa on myös pölyisiä pääte-elimiä.
Jatkotoimenpiteinä ehdotamme seuraavaa:

▪

keittiön P1151 poistoilmakanavien ja pääte-elimien puhdistukset
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tarvittaessa muidenkin pääte-elinten puhdistukset (ainakin tila P0002 ja 2.krs tilat)

IV-koneiden suodatinkehikkojen avausmekanismin korjaukset ja tarkastusluukkujen tiivistyksien uusimiset
ilmamäärien säädöt mahdollisuuksien mukaan epätasapainoisissa tiloissa (puhelinvaihde)
sekä niissä, joissa tuloilman määrät ovat riittämättömät (ainakin fysioterapian tilat sekä tilat
P0078, P0095, P1197 ja P2291)
o

tilojen ilmamäärien tulee olla samansuuruiset niin, ettei tila ole ylipaineinen tai liian
alipaineinen (yli 10 Pa) ulkoilmaan nähden

o

puhelinvaihteen tuloilmamäärää voidaan vähentää lähelle poistoilman määrää

mahdollisuuksien mukaan ilmanvaihtokoneiden kellojen säädöt kesä- ja talviaikoihin automaattisesti
IV-koneiden käyntiaikojen säädöt niin, että kerroksissa on samanlaiset käyntiajat sekä IVkoneiden poistoilmamäärien tarkistus (poistot puoliteholle samaan aikaan kuin tuloilma) tai
vaihtoehtoisesti muiden (ns. likaisten tilojen esim. valmistuskeittiöt ja tila P1211) poistoilmamäärien vähentäminen yöaikaan, jottei painesuhteet ulkoilmaan nähden kasva turhan
suuriksi

6 OLOSUHDESEURANNAT SEKÄ MUUT NÄYTTEET (KUITU- JA VOCNÄYTTEET)
Olosuhteita ja paine-eroja ulkoilman välillä seurattiin kahdeksassa (8) eri tilassa. Tilan P2296 olosuhdeseuranta epäonnistui. Tarkemmat seurantakäyrät on esitetty liitteessä 7. Alla olevissa taulukoissa on seurantojen yhteenvedot sekä paine-erojen tulkinnat.
Olosuhdeseurannoissa mitattiin hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Hiilidioksidipitoisuus nousee ns. tyydyttävälle tasolle (yli 950 ppm) viidessä eri tilassa. Pääosin ylitykset ovat
vain kertaluontoisia yhtenä päivänä tapahtuvia. Tilassa P2238 ylitys on 40 min kestoinen, jolloin
tilassa on ollut enemmän käyttöä, sillä muina päivinä hiilidioksidipitoisuus on erinomaisella tasolla.
Tilassa P1173 hiilidioksidipitoisuus nousee kuutena päivänä yli hyvän tason. Tilassa on 3-5 henkilöä
kerrallaan, todennäköisesti tilaa ei ole alun perin suunniteltu tälle henkilömäärälle. Tämän tilan ilmanvaihtoa olisi hyvä lisätä mahdollisuuksien mukaan.
Huonetilojen lämpötiloissa nähdään nousua käytön aikana. Lämpötilat ovat pääasiassa sopivat,
muutamat alle 20 °C:n alitukset tapahtuvat yöaikaan. Tilan 2238 lämpötila nousee usein päiväsaikaan melko korkeaksi (25-26 °C), mikä voi lisätä epämukavuuden tuntua henkilöstä riippuen. Suhteellinen kosteus taas seuraa hyvin ulkoilman kosteuspitoisuuksia, sillä kaikkien tilojen käyrät ovat
hyvin saman tyyppiset. Kosteuspitoisuus laskee kaikissa tiloissa alle suosituksen 20 RH-%, mikä on
kuitenkin yleistä pakkasaikana. Kolmessa tilassa (P1232, P2238 ja P2291) suhteellisen kosteuden
keskiarvokin on hieman alle 20 RH-%.
Paine-erokäyrissä havaittiin kolme selvää ajanjaksoa, jolloin ilmanvaihdossa tapahtuu muutoksia:
aamulla klo 06-07, iltapäivällä klo 16-17 ja illalla klo 23 aikaan. Ilmanvaihtokoneet ovat jatkuvasti
vähintään puoliteholla. Ilmanvaihtokoneet menevät täysteholle klo 05 tai 06 ja puoliteholle klo 18 tai
22. Toisen kerroksen vuodeosastojen ilmanvaihtokone on jatkuvasti täysteholla. Todennäköisesti
IV-koneiden kelloja ei ole muutettu talviaikaan. Paine-erokäyrissä on näkyvissä kolme eri tasoa, mikä
johtunee eri IV-koneiden käyntiajoista: ensimmäisen kerroksen eri päät ovat eri IV-koneiden aluetta,
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joiden käyntiajat ovat 05-18 (länsipääty) ja 06-22 (itäpääty). Todennäköisesti poistoilman määrä ei
yöaikaan puolitu, minkä vuoksi paine laskee yöaikaan.
Ensimmäisen ja pohjakerroksen tiloissa painesuhteet ovat pääasiassa alipaineiset ulkoilmaan nähden. Ensimmäisen kerroksen tiloissa paine-ero on sopiva päiväsaikaan (-3…0 Pa), mutta turhan
suuri yöaikaan (-10…-12 Pa). Tila P1159 on päivisin ylipaineinen +1…+4 Pa ja yöaikaan lievästi
alipaineinen -1…-3 Pa. Tilassa P0002 painesuhteet ovat kohtuulliset päiväsaikaan (-7,5 Pa), mutta
liian alipaineiset ilta/yöaikaan -15 / -21 Pa. Pohjakerroksen tilojen ilmanvaihtokoneet (TF 05 ja 06)
tulisi olla täysteholla klo 6-22 ja muulloin puoliteholla.
Toisen kerroksen painesuhteiden vaihtelut ovat vähäisempiä ja pysyvät koko ajan sopivalla tasolla
(0…-6 Pa). Tiloissa P2238 ja P2306 on näkyvissä päivä- ja yöaikaiset vaihtelut (klo 06-07 välillä ja
klo 16.30-18 välillä), mitkä johtuvat ilmanvaihtokoneen TF 02 käyntiajoista.
Tila P1250 poikkeaa muista tiloista, sillä se on koko ajan ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Yöaikaan
paine-ero on nollan tuntumassa (klo 23-07) ja muulloin keskimäärin +4 Pa (klo 07-16.30) tai +5,5 Pa
(klo 16.30-23).
Taulukko 7. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden, lämpötilan ja suhteellisen kosteuden seurannat 13.-27.2.2019. Taulukossa
on esitetty koko seurannan minimi-, maksimi- ja keskiarvot. * Tilan P1232 seuranta toistettiin 5.-8.3.2019 hiihtolomaviikon
jälkeen. Samaan aikaan on tehty lisäseuranta tilassa P2291 (kotisairaanhoidon toimisto). Tummennetut arvot ylittävät tai
alittavat hyvän tason suositukset.

Nro
1
2
3
4
5a
5b
6
7
8

Tila
P1159
P1165
P1173
P1228
P1232
P1232*
P1250
P2238
P2291*

Hiilidioksidi (ppm)

Lämpötila (°C)

Suhteell. kosteus (RH-%)

387 / 809
396/ 1016
391 / 1154
381 / 862
351 / 1061
369 / 946
391 / 1063
390 / 1184
373 / 861 (1368)

18,5 / 25,0 / 21,2
18,9 / 21,5 / 20,2
21,4 / 25,2 / 22,8
21,9 / 23,7 / 22,4
20,5 / 23,0 / 21,2
20,6 / 22,3 / 21,4
19,3 / 21,4 / 19,8
19,7 / 29,9 / 22,1
21,9 / 24,9 / 23,7

8,9 / 34,8 / 22,2
9,1 / 31,0 / 21,2
9,7 / 29,1 / 21,1
14,1 / 25,3 / 20,3
8,4 / 35,8 / 20,2
6,5 / 25,9 / 15,0
11,7 / 33,7 / 24,8
7,4 / 28,1 / 19,6
5,4 / 26,7 / 14,3

Taulukko 8. Eri tilojen paine-erojen minimi-, maksimi- ja keskiarvot seurantajaksolla 13-27.2.2019. * tilan P1173 arvoissa
on huomioitu vain seurannan alkujakso 13-19.2.2109.

Nro Tila
1
P0002, länsi
2

P1159, etelä

3

P1165, pohj.

4

P1173, etelä

5

P1250, pohj.

6

P2238, etelä

Paine-ero (Pa)
Tulkinta
-38,3 / +0,1 / -13,0 päiväsaikaan noin klo 7-17 paine-ero noin -7,5 Pa,
ilta/yöaikaan noin -15 / -20 Pa
-12,3 / +12,5 / -0,1 tila on päivisin hieman ylipaineinen (0…+4 Pa) ja
ilta/yöaikaan lievästi alipaineinen (0…-3 Pa)
-15,2 / +3,4 / -7,9 tila on päivisin lievästi alipaineinen (-1…-4 Pa) ja
ilta/yöaikaan sekä viikonloppuisin selvemmin alipaineinen (noin -8 / -13 Pa)
-17,3 / +3,0 / -5,4* tila on päivisin nollan tuntumassa ja ilta/yöaikaan -5/-10
Pa, kolme eri käyntiaikaa
-1,1 / +9,7 / +3,2
päiväsaikaan noin +4 Pa, ilta-aikaan (noin 16.30-23) ja
viikonloppuisin noin +5,5 Pa ja öisin (noin 23-07) +0,5
Pa
-12,5 / +6,9 / -3,6 painesuhteet ovat sopivat (-1…-6 Pa), vaihtelut eivät
erotu niin selvästi ulkoilman tuulien takia
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Nro Tila
7
P2296, pohj.

Paine-ero (Pa)
-9,6 / +3,0 / -0,7

8

-8,7 / +2,7 / -3,9

P2306, itä

4.7.2019

Tulkinta
Painesuhteissa ei ole havaittavissa yö/päiväajan vaihteluja, painesuhteet ovat sopivat (0…-2 Pa)
Painesuhteissa näkyy tuulien vaihteluja sekä päivä/yöajan vaihtelut. Painesuhteet ovat sopivat: päivisin (klo
7-17) -3 Pa ja yöaikaan -5 Pa

Kahdeksasta eri tilasta kerätiin kuitunäytteet kahden viikon pölylaskeumasta. Kaikissa näytteissä oli
kuituja alle määritysrajan. Tarkempi analyysivastaus on liitteessä 8.
Kuudesta eri tilasta kerättiin ilma-VOC-näytteet, jotka olivat tavanomaisia. Näytteissä esiintyi tavanomaista enemmän etanolia, mitä on sairaalassa käytetyissä desinfiointiaineissa. Tilassa P2291 on
eniten etanolia (130 µg/m3) sekä 2-metyyli-2-propanolia (42 µg/m3). Nämä ylitykset johtunevat ko.
osastolla tehdystä desinfioinnista norovirusepidemian takia. Tarkemmat analyysivastaukset on esitetty liitteessä 9.

7 YHTEENVETO
Rakenteet
Maanvastaisiin rakenteisiin kohdistuu ulkopuolista kosteusrasitusta. Maanpinta on melko tasainen
ja paikoin vesi jää makaamaan sokkelin vierustalle, minkä vuoksi vierustoilla kasvaa paikoin sammalta. Pääosin sokkelin vierustoilla on vettä läpäisevä sorastuskaistale. Rakennuksen pitkillä sivuilla
on pensaita melko lähellä ulkoseinää, jolloin pensaiden juuret voivat aiheuttaa lisärasitusta maanvastaisille ulkoseinille.
Maanvastaisissa rakenteissa ei havaittu vedeneristystä, kuten suojamuurilevyä. Suunnitelmien mukaan betonin ulkopinnassa olisi kaksinkertainen bitumisively. Rakennuksen länsipäädyssä on ylikulkusilta, jonka kohdalla ulkoseinärakenteen vedeneristystä on lisätty pellityksellä sekä solumuovieristyksellä. Ylikulkusillan alapuolella on lastauslaituri ja pohjakerroksessa sijaitsevan keittiön sisäänkäynti. Ylikulkusillan kosteuseristystä ei tutkittu tarkemmin.
Sokkelissa havaittiin paikoin halkeamia ja muutamia avoinna olevia teräksiä. Halkeamat mahdollistavat kosteuden pääsyn rakenteeseen ja edistää näin teräksien ruostumista ja betonin rapautumista.
Maanvastaisiin seinärakenteisiin tehtiin kaksi rakenneavausta sisäpuolelta. Maanvastaiset ulkoseinät ovat joko betoni – EPS-eriste – tiili -rakenteisia tai kokonaan betonirakennetta, todennäköisesti
ns. toisarvoisissa tiloissa kuten portaikot ja varastot (avaukset portaikkoon kahvion vieressä ja varastoon, RA4). Sisäpintana on kalkkihiekkatiili tai maali. Kosteudensulkuna on betonipinnan ulkopuolella oleva kaksinkertainen kosteussively, joka on jo teknisen käyttöikänsä päässä. Rakenteen
tasoite/maalikerros (betoniseinät) tai lämmöneristekerros (tiiliseinät) voi kosteusvaurioitua, jos ulkopuolinen kosteuseristys on puutteellinen. Toisessa eristenäytteessä (1/2 EPS-näytettä) on heikko
viite mikrobivauriosta. Tiiliseinän saumat ovat huokoisia sekä tiiliseinien ja ala- sekä välipohjien välisissä rakenneliittymäkohdissa on ilmavuotoja.
Tilan P0078 tiiliseinä on kostunut vain alaosastaan (alin tiilirivi), mikä johtuu maakosteuden noususta
seinän alaosaan anturan tai maanvastaisen alapohjalaatan kautta. Sisäpuolinen tiiliseinä alkaa anturan päältä pintalaatan alapuolelta. Tiiliseinän alla on kosteudensulkuna bitumikaistale. Kosteuden
kertymistä lisännee salaojien tukkeutumiskohdat ko. ulkoseinän läheisyydessä. Tilan ympäriltä puuttuu salaojat. Tilan P0078 vaurioituneen tiiliseinän kosteudensulkua tulee parantaa. Samassa yhteydessä on hyvä vaihtaa kosteusvaurioitunut eriste seinän alaosista. Vaihtoehtoinen korjausratkaisu

- 44 -

Tutkimusraportti | Keravan terveyskeskus
Työnumero: 500188

4.7.2019

on tiiliseinän kapselointi sisäpuolelta, mikä voi tosin lisätä kosteudennousua tiiliseinässä, koska eristekerros ei pääse kuivumaan mihinkään suuntaan. Tällä hetkellä kosteus voi kuivua alimman tiilisauman kautta sisäilmaan.
Maanvastaisena alapohjarakenteena on ontelolaatta, jonka alapuolella on lämmöneristeenä EPSeriste ja maapohja. Alapohjan läpivienneissä sekä ontelolaatan onteloiden päissä on ilmavuotoja.
Ilmavuodot tulee tiivistää erillisen suunnitelman mukaisesti. Tilassa P0078 on piirustusten mukaan
paikalla valettu betoninen alapohjalaatta. Betonilaatan päällä on EPS-eristekerros ja pintavalu.
Alapohjan kosteusvauriot johtuvat pääasiassa paikallisista vesivuodoista ja toiminnasta. Kostuneita
alueita on lähinnä suihkujen, wc-tilojen ja kylmiöiden kohdilla. Lisäksi vesimittaritilassa (putkivuoto),
siivoustilassa P0103 (kuivauspatterin vuoto), varastossa fysioterapia-altaan alapuolella (allasvuoto)
ja todennäköisesti astianpesutilan väliseinässä on vesivuodoista/roiskevesistä johtuvaa kosteutta.
Muutamissa kohdin kosteus johtunee maaperän kosteuden noususta alapohjaan tai maanvastaisiin
ulkoseinärakenteisiin: kantavien pilarien vierustat (varasto ja apuvälinevarasto), väestösuojan lattia,
tila P0078 ja kahvioon vievä portaikko.
Uuden ja vanhan rakennusosan liitoskohta on selvästi auennut. Uuden rakennusosan alapuolella on
kellaritilaa tai tuulettuvaa alapohjatilaa. Tilan L1143 lattiassa on selvä halkeama liitoskohdassa, josta
on ilmavuotoa alapohjatilasta. Ilmavuoto näkyy myös viereisen tilan P1232 puolella. Tilan P1232 ja
viereisen tilan P1234 lattiassa on myös vanhan ja uuden osan liitossauma, joka on tiivis. Tästä saumakohdasta ei havaittu merkkiainetta ns. normaaliolosuhteissa (paine-eroa ei keinotekoisesti muutettu). Tuulettuva alapohjatila on jopa 13 Pa ylipaineinen sisätiloihin nähden. Rakennusosien liitoskohdan ratkeaminen johtuu alapohjatilassa olevan kantavan palkin painumisesta. Liitoskohta tulee
tiivistää sisäpuolelta erillisen suunnitelman mukaan ja alapohjan tuuletusta tulee lisätä niin, että alapohja on jatkuvasti alipaineinen sisätiloihin nähden.
Tutkitut ulkoseinät ovat pääosin pinnoittamattomia betonielementtejä. Suurin osa julkisivusta on uritettuja sandwich-elementtejä ja osa on sileäpintaisia kuorielementtejä. Kuorielementeissä havaittiin
yksittäisiä halkeamia, jotka johtuvat korroosiosta ja pakkasrapautumista. Julkisivututkimuksen mukaan karbonatisoitumisaste on vielä erittäin hidasta ulkokuoressa ja normaalia sisäkuoressa. Kuorielementeissä esiintyneet halkeamat ja lohkeamat tulee korjata, jotta vaurioalueet eivät laajenisi.
Rakennuksen elementtisaumojen kunto oli päällisin puolin hyvä. Joiltain osin saumaukset ovat hapertuneet ja halkeilleet. Eteläsivulla kaikista ensimmäisen kerroksen katon pystysaumauksista puuttuu muutama sentti seinän yläosasta, koska kattoremontin yhteydessä uusittu räystäspellitys on jäänyt liian lyhyeksi. Näin ollen saumaukset ovat yläosastaan muutaman sentin auki ja tuulella viistosade voi päästä kastelemaan rakennetta. Tuuletusnippoja oli niukasti, keskimäärin kaksi elementtiä
kohden. Lisäksi ne olivat lähes poikkeuksetta tukossa hienoaineesta. Tuuletusnipat tulee avata ja
saumat puutteellisilta ja vaurioituneilta osiltaan korjata.
Tilan P1176 kohdalla on uusittu ulkoseinän alaosaa tiiliseinäksi sekä vaihdettu ikkunat. Todennäköisesti paikalla on ollut aiemmin toinen sisäänkäynti. Tiiliseinä alkaa heti maanpinnan tasolta ja on
alttiina maakosteudelle ja roiskevedelle sateella. Tiiliseinän rakenneavauksessa ei havaittu viitteitä
kosteus- ja mikrobivauriosta, mutta rakenneliittymissä on ilmavuotokohtia, jotka on suositeltavaa tiivistää.
Toisen kerroksen eteläsivun alaosissa on myös erilainen ulkoseinärakenne, jonka ulkopinnassa on
betonisen kuorielementin sijaan pelti, bitumihuopa ja puulevy ennen lämmöneristekerrosta. Tältä
seinäosalta otettiin kaksi materiaalinäytettä, joissa molemmissa oli viite mikrobivauriosta. Rakenne
on helposti saavutettavissa ensimmäisen kerroksen vesikatolta. Rakenne suositellaan korjattavaksi
kokonaisuudessaan ulkokautta erillisen suunnitelman mukaan.
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Ulkoseinissä ei havaittu erityisiä kostuneita alueita lukuun ottamatta tilaa P2221, jossa kantavan
palkin alapuolella oli märkä päätyseinä. Seinästä otetuissa materiaalinäytteissä (pintamateriaali ja
lämmöneriste) oli viitteitä mikrobikasvustosta.
Ikkunat vaikuttavat alkuperäisiltä ja niitä on todennäköisesti jossain vaiheessa huoltokorjattu. Ikkunat
ovat maalipinnoitteeltaan jo heikossa kunnossa. Erityisesti etelä- ja länsisivuilla maali on valtaosin
hilseillyt ja lasituskittaukset halkeilleet. Osassa ikkunoista puuosat ovat jo alkaneet vaurioitua. Myös
ikkunoiden vuorilaudoitukset ovat pääosin huonokuntoisia, jolloin ikkunatilkkeet ovat suoraan yhteydessä ulkoilmaan, ja vesi pääsee laudoituksen taakse kastelemaan tilkkeen. Ikkunan eristystilkkeenä on mineraalivillaa ja siinä todettiin vahva viite mikrobivauriosta.
Länsipäädyn porraskäytävän ikkunaelementin ja betonisen ulkoseinän liitos ei ole ilmatiivis. Liitoskohdasta otetuissa materiaalinäytteissä oli viitteitä mikrobikasvustosta.
Ikkunoiden vesipeltien kallistukset ovat riittävät, mutta pelti on liian lyhyt, minkä vuoksi vesi valuu
ulkoseinäelementtiä pitkin. Ikkunapeltien saumaukset on paikoin hapertuneet ja huonokuntoiset.
Koska ikkunoiden teknistä käyttöikää on jäljellä enää 10 vuotta, tulisi ensisijaisena vaihtoehtona harkita ikkunoiden vaihtamista uusiin. Vaihtoehtoisena toimenpiteenä nykyiset ikkunat tulisi kiireellisesti
huoltomaalata ja tiivistyskorjata. Ikkunapellit, vuorilaudat ja vaurioituneet tilkkeet suositellaan uusittaviksi kokonaisuudessaan.
Vesikatto on useammassa tasossa. Vesikatot ovat pääosin sisäänpäin kallistettuja loivia tasakattoja.
Vesikatteena on bitumihuopakate. Toisen kerroksen katolla on suojakivetyksenä sepeli. Yläpohjan
kantavana rakenteena toimivat pääosin teräsbetoniset ontelolaatat. Katon tuuletus on järjestetty alipainetuulettimin. Sadevedet kerätään sisäpuoliseen ränni ja sadevesijärjestelmään. Katon sadevesikaivojen sihdit ovat pääosin hyväkuntoisia, mutta osa sihdeistä oli likaisia. Sadevesikaivot ovat
suositeltavaa puhdistaa ja mahdolliset vaurioituneet sihdit uusia.
Vesikatolla sijaitsee läpivientejä, kuten viemäreiden tuuletusputkia, IV-kojeita yms. Räystäspellitykset ovat tehdasmaalattua teräspeltiä. Ensimmäisen kerroksen katon räystään nostokaistale ja räystäs/reunapellitys on uusittu. Vesikatot ovat pääosin välttävässä kunnossa. Ensimmäisen kerroksen
katolla esiintyy hieman lammikoitumista. Kaltevuuksia suositellaan korjattavaksi aina kun katolla
esiintyy merkittävää lammikoitumista. Lammikoituminen voi aiheuttaa vaurioita katteelle, kun lammikoitunut vesi aiheuttaa jäätyessään veden laajenemisen vuoksi katteen pinnalle suuren vetovoiman,
joka repii katteen saumoja auki. Tarkastelussa havaittiin myös katteen pussittumista, poimuttumista
ja halkeilua. Pussit häiritsevät veden poistumista katolta, saattavat kasvaessaan irrottaa katetta alustastaan ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaa kermin vaurioitumisen.
Tutkimuksessa havaittiin, että vesikate vuotaa länsipäädyn ilmanvaihtoputkien kannattimien läpiviennistä, jolloin vesi pääsee rakenteisiin. Eristekerros on aistinvaraisestikin täysin märkää tältä kohdin. Myös ensimmäisen kerroksen eristeessä on kosteampia alueita, ja kahdessa otetussa materiaalinäytteessä on viite mikrobivauriosta.
Bitumikermikatteiden keskimääräisenä teknisenä käyttöikänä voidaan pitää noin 25–30 vuotta. Kattojen tekninen käyttöikä alkaa olla elinkaarensa lopulla.
Väliseinät ovat tiilirakenteisia eikä niissä ole kosteusvaurioherkkiä materiaaleja. Välipohjana toimii
betoniset ontelolaatat, joiden alapuolella on ns. alaslaskutila, joissa on putki- ja kaapelivetoja.
Välipohjan alaslaskutilan putkiläpiviennit on tiivistämättä. Osa läpivienneistä on eristetty mineraalivillalla, joka ei ole ilmatiivis ratkaisu. Suositellaan läpivientien tiivistysten tarkastusta erityisesti palo-
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katkojen osalta. Lisäksi väliseinien ja ontelolaatan liitoskohdissa sekä palkkien ja pilarien saumakohdissa on avointa mineraalivillaa. Alaslaskujen kautta on siis ilmayhteyksiä viereisiin huonetiloihin.
Alaslaskut ovat myös mahdollinen mineraalikuitulähde sisäilmaan.
Tilan P1226 alaslaskutilassa oleva putki on aiemmin vuotanut ja kastellut palkin ja pilarin välissä
olevan mineraalivillan. Mineraalivillasta otetussa näytteessä on viite mikrobivauriosta. Vaurioitunut
eriste tulee poistaa mahdollisimman hyvin ja liitossauma tulee tiivistää siihen soveltuvalla joustavalla
tiivistysmassalla. Muihinkin vastaavanlaisiin kohtiin (vesiputkien läheisyys) suositellaan pilarin ja
palkkien liitossaumojen tiivistyksiä.
Pohjakerroksen tilan P0002 välipohjan läpiviennistä otettu mineraalivillanäyte sisältää heikon viitteen
mikrobivauriosta. Vaurioitunut eriste ja puutavara tulee poistaa ja läpivienti tiivistää asianmukaisesti
siihen soveltuvalla tiivistysmassalla. Todennäköisesti eriste on vaurioitunut läheisen putken aiemmista vuodoista.
Toisen kerroksen wc-tiloissa havaittiin kohonneita pintakosteusarvoja useissa eri kohdissa. Kosteudet ovat todennäköisesti seurausta vesikalusteiden (kuten wc-istuimien) vuodoista sekä runsaasta
veden käytöstä (suihkutukset tiloissa). WC-tilassa P2215 otetussa VOC-materiaalinäytteessä esiintyi yli toimenpiderajan kostuneesta muovimatosta irtoavaa 2-etyyli-1-heksanolia. Suositellaan kosteusvaurioituneiden wc-tilojen (2.krs vuodeosastot) muovimattojen vaihtoa sekä betonilaatan kuivausta ja kuumennuskäsittelyä VOC-päästöjen poistamiseksi betonista ennen uuden pinnoitteen
asentamista.
Muut havainnot
Tutkimuksen aikana tehtyjen havaittiin muutamia yksittäisiä epäkohtia. Toisen kerroksen tilassa
P2263 on koettu ajoittain viemärin hajua. Tilan lavuaarin viemäriliitos ei ole tiivis. Viereisen tilan
P2264 lattiakaivosta puuttuu hajulukko, minkä takia vesi ei pysy lattiakaivossa ja viemärikaasut pääsevät sisäilmaan. Nämä viemärien epäkohdat tulee korjata.
Henkilökunnan havaintojen mukaan apuvälineiden pesutilassa (tilaa P0095 vastapäätä) vesi valuu
pesualueen ulkopuolelle. Pesualueen kohdalla ei ole riittävää kaatoa eikä vesistopperina toimiva
korotus ole tarpeeksi korkea. Lattialla ei tosin havaittu ylimääräistä pintakosteutta tarkastushetkellä.
Pohjakerroksen tiloissa havaittiin muutamia akuuttejakin vesivuotoja, joista ilmoitettiin huollolle. Lavavarastossa vettä valui yläpuolista palkkia pitkin lattialle. Huolto asetti ämpärit vuotokohdan alapuolelle. Vuotokohta on fysioterapia-altaan kohdalla. Altaan vieressä lattialla on myös kostunut alue.
Todennäköisesti vuoto on peräisin altaasta.
Ilmanvaihto
Ilmanvaihtokoneina on lämmöntalteenotolla varustetut tulo/poistoilmanvaihtokoneet. Lämmöntalteenotto on toteutettu ristivirtauslämmöntalteenotolla (LTO-kenno, TF01) tai pyörivällä lämmönsiirtimellä (LTO-kiekko). Lämmöntalteenoton jälkeen on lisälämmityspatteri. Koneet toimivat suoravetoisella PM-Luft -merkkisellä puhallinmoottorilla. Ilmanvaihtokanavissa on IVK-tuote Oy:n KVA-mallisia
äänenvaimentimia, jotka ovat mineraalivillaa sisältäviä lamellivaimentimia. Ilmanvaihtokoneiden äänenvaimennuslamellit ovat suojattuja ja ehjiä.
Suodattimet ovat F7 luokan pussisuodattimia. Ne on hiljattain vaihdettu ainakin IV-koneessa TF01.
Muissa koneissa suodattimien kiinnitysnipat ovat rikki, mikä vaikeuttaa suodattimien tarkastelua ja
vaihtoa. Ainakin koneessa TF03 on selvästi likaiset suodattimet. Tarkastusluukkujen tiivistykset ovat
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huonokuntoiset, mikä on voinut aiheuttaa suodattimien kiinnitysnipojen rikkoutumisen, sillä kiinnitysnipa on lähes tarkastusluukussa kiinni. Kiinnitysnipat ja tarkastusluukkujen tiivistykset tulee korjata
viimeistään seuraavan huollon yhteydessä.
Suodatinkehikon alaosissa on pölyä ja roskaa. Pöly lienee päässyt kehikon alta ilmavirran mukana
suodatuksen ohi. Kehikkojen alaosat tulee puhdistaa ja tiivistää mahdollisuuksien mukaan.
Raitisilmakammioita on kaksi. Molempien ottoaukoissa on irtolehtiä. Irtolikaa on myös raitisilmakammioiden lattioilla. Raitisilmasäleiköt ja -kammiot tulee puhdistaa. Raitisilmakammioiden ulkoseinää
pitkin pääsee valumaan vettä. Raitisilman nopeus raitisilmakammioissa on noin 4-6 m/s, mikä voi
lisätä veden ja lumen kulkeutumista ilmanvaihtokoneeseen. Ilmanvaihtokoneissa on useita kuivuneita kosteusjälkiä. Raitisilman ottoaukkojen vedensuojausta suositellaan parannettavan.
Ilmamääriä mitattiin pistokoemaisesti eri koneiden palvelualueilta. Tuloilman määrät ovat riittämättömät fysioterapian tiloissa sekä tiloissa P0078, P0095 ja P1197. Tuloilman määrä on turhan suuri
puhelinvaihteessa sekä tilassa P2291.
Pääte-elimet ja poistokanavat ovat pölyiset ja puhdistuksen tarpeessa ainakin keittiössä P1151 ja
tilassa P0002. Toisen kerroksen tiloissa on myös pölyisiä pääte-elimiä.
Muut tutkimukset (seurannat, VOCit, kuidut)
Olosuhteita ja paine-eroja ulkoilman välillä seurattiin kahdeksasta (8) eri tilassa. Tilan P2296 olosuhdeseuranta epäonnistui. Olosuhdeseurannoissa mitattiin hiilidioksidipitoisuutta, lämpötilaa ja
suhteellista kosteutta. Hiilidioksidipitoisuus nousee ns. tyydyttävälle tasolle (yli 950 ppm) viidessä eri
tilassa. Pääosin ylitykset ovat vain kertaluontoisia yhtenä päivänä tapahtuvia. Tilassa P2238 ylitys
on 40 min kestoinen, jolloin tilassa on ollut enemmän käyttöä, sillä muina päivinä hiilidioksidipitoisuus
on erinomaisella tasolla. Tilassa P1173 hiilidioksidipitoisuus nousee kuutena päivänä yli hyvän tason. Tilassa on 3-5 henkilöä kerrallaan, todennäköisesti tilaa ei ole alun perin suunniteltu tälle henkilömäärälle. Tämän tilan ilmanvaihtoa olisi hyvä lisätä mahdollisuuksien mukaan.
Huonetilojen lämpötiloissa nähdään nousua käytön aikana. Lämpötilat ovat pääasiassa sopivat,
muutamat alle 20 °C:n alitukset tapahtuvat yöaikaan. Tilan 2238 lämpötila nousee usein päiväsaikaan melko korkeaksi (25-26 °C), mikä voi lisätä epämukavuuden tuntua henkilöstä riippuen. Suhteellinen kosteus taas seuraa hyvin ulkoilman kosteuspitoisuuksia, sillä kaikkien tilojen käyrät ovat
hyvin saman tyyppiset. Kosteuspitoisuus laskee kaikissa tiloissa alle suosituksen 20 RH-%, mikä on
kuitenkin yleistä pakkasaikana. Kolmessa tilassa (P1232, P2238 ja P2291) suhteellisen kosteuden
keskiarvokin on hieman alle 20 RH-%.
Paine-erokäyrissä havaittiin kolme selvää ajanjaksoa, jolloin ilmanvaihdossa tapahtuu muutoksia:
aamulla klo 06-07, iltapäivällä klo 16-17 ja illalla klo 23 aikaan. Ilmanvaihtokoneet ovat jatkuvasti
vähintään puoliteholla. Ilmanvaihtokoneet menevät täysteholle klo 05 tai 06 ja puoliteholle klo 18 tai
22. Toisen kerroksen vuodeosastojen ilmanvaihtokone on jatkuvasti täysteholla. Todennäköisesti
IV-koneiden kelloja ei ole muutettu talviaikaan. Paine-erokäyrissä on näkyvissä kolme eri tasoa, mikä
johtunee eri IV-koneiden käyntiajoista: ensimmäisen kerroksen eri päät ovat eri IV-koneiden aluetta,
joiden käyntiajat ovat 05-18 (länsipääty) ja 06-22 (itäpääty). Todennäköisesti poistoilman määrä ei
yöaikaan puolitu, minkä vuoksi paine laskee yöaikaan.
Ensimmäisen ja pohjakerroksen tiloissa painesuhteet ovat pääasiassa alipaineiset ulkoilmaan nähden. Ensimmäisen kerroksen tiloissa paine-ero on sopiva päiväsaikaan (-3…0 Pa), mutta turhan
suuri yöaikaan (-10…-12 Pa). Tilassa P1159 tila on tosin ylipaineinen +1…+4 Pa, yöaikaan tila on
lievästi alipaineinen -1…-3 Pa. Tilassa P0002 painesuhteet ovat kohtuulliset päiväsaikaan (-7,5 Pa),
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mutta liian alipaineiset ilta/yöaikaan -15 / -21 Pa. Pohjakerroksen tilojen ilmanvaihtokoneet (TF 05
ja 06) ovat täysteholla klo 6-22 ja muulloin puoliteholla.
Toisen kerroksen painesuhteiden vaihtelut ovat vähäisempiä ja pysyvät koko ajan sopivalla tasolla
(0…-6 Pa). Tiloissa P2238 ja P2306 on näkyvissä päivä- ja yöaikaiset vaihtelut (klo 06-07 välillä ja
klo 16.30-18 välillä), mitkä johtuvat ilmanvaihtokoneen TF2 käyntiajoista (1/2-teholla klo 18-06, muulloin täysteholla).
Tila P1250 poikkeaa muista tiloista, sillä se on koko ajan ylipaineinen ulkoilmaan nähden. Yöaikaan
paine-ero on nollan tuntumassa (klo 23-07) ja muulloin keskimäärin +4 (klo 07-16.30) tai +5,5 Pa
(klo 16.30-23).
Kahdeksasta eri tilasta kerätiin kuitunäytteet kahden viikon pölylaskeumasta. Kaikissa näytteissä oli
kuituja alle määritysrajan.
Kuudesta eri tilasta kerättiin ilma-VOC-näytteet, jotka olivat tavanomaisia. Näytteissä esiintyi tavanomaista enemmän etanolia, mitä on sairaalassa käytetyissä desinfiointiaineissa. Tilassa P2291 on
eniten etanolia (130 µg/m3) sekä 2-metyyli-2-propanolia (42 µg/m3). Nämä ylitykset johtunevat ko.
osastolla tehdystä desinfioinnista juuri ennen näytteenottoa (norovirusepidemian takia).

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

▪
▪
▪
▪
▪

tilan P2264 viemäriin hajulukon asennus ja tilan P2263 lavuaarin viemäriliitoksen parantaminen
uuden osan tuulettuvan alapohjan läpivientien tiivistys asianmukaisesti
alaslaskujen mineraalivillan poistaminen kantavien pilarien ja palkkien liitoskohdasta ainakin
vesiputkien läheisyydestä ja liitoskohdan tiivistys siihen sopivalla joustavalla massalla
akuuttien vesivuotojen korjaaminen pohjakerroksen tiloissa (vesimittaritila, varasto allastilan
alapuolella, siivouskomero P0103)
alaslaskutiloissa olevien väliseinien läpivientien tiivistyksien parantaminen erityisesti palokatkojen kohdalla
o

▪
▪
▪
▪

tilan P0002 vaurioituneen villan ja laudoituksen poisto ja välipohjan läpiviennin tiivistys siihen soveltuvalla tiivistysmassalla

vesikatteen ja lämmöneristeen uusiminen vaurioituneilta osin, länsipäädyn IV-putkien kohdalta, sekä tilan P2221 ja viereisen varaston ulkoseinän yläosien eristeiden uusimiset vaurioituneelta alueelta ja ilmavuotojen tiivistykset
toisen kerroksen kostuneiden wc-tilojen (mm. P2215) muovimaton vaihto uuteen sekä betonipinnan kuivatus ja kuumennuskäsittely VOC-päästöjen poistamiseksi betonista
alapohjassa olevien tarkastusluukkujen kansien tiivistykset
tilan P1151 poistoilmakanavien ja pääte-elimien puhdistukset
o

tarvittaessa muidenkin pääte-elinten puhdistukset (ainakin tila P0002 ja 2.krs tilat)
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Suunnittelua vaativat toimenpiteet:

▪

tuloilmamääriä tulee lisätä mahdollisuuksien mukaan fysioterapian vastaanottotiloihin sekä
tiloihin P1173, P0095, P0078 ja P1197. Tuloilmamäärän tasapainotus poistoilmamäärän
suhteen puhelinvaihteessa ja tilassa P2291.
o

▪

▪
▪

▪
▪

IV-koneiden käyntiaikojen säädöt niin, että kerroksissa on samanlaiset käyntiajat sekä IVkoneiden poistoilmamäärien tarkistus (poistot puoliteholle samaan aikaan kuin tuloilma) tai
vaihtoehtoisesti muiden (ns. likaisten tilojen esim. valmistuskeittiöt ja P1211) poistoilmamäärien vähentäminen yöaikaan, jottei painesuhteet ulkoilmaan nähden kasva turhan suuriksi
uuden rakennusosan tuulettuvan alapohjan paine-eron muuttaminen tuuletusta lisäämällä
niin, että alapohja on koko ajan alipaineinen
tiivistyskorjaukset erillisten suunnitelmien mukaisesti, tarvittaessa laadun varmistus merkkiainekokein
o

maanvastaisten ulkoseinien sekä ala- ja yläpuolisten ontelolaattojen rakenneliittymät

o

alapohjan läpivientien tiivistykset

o

betonisen ulkoseinän ja ikkunaelementin liitoskohtien tiivistäminen kaikissa portaikoissa

o

uuden ja vanhan rakennusosan liitoskohdan tiivistäminen erillisen suunnitelman mukaan

o

rakenneliittymien ja ikkunoiden sisäpuoliset tiivistykset

toisen kerroksen kuorielementin alla olevan seinäosuuden korjaus, vaurioituneiden lämmöneristeiden vaihto uusiin ja ulkopuolisen vedeneristyksen varmistaminen
tilan P0078 pintalaatan ja sisäpuolisten tiiliseinärakenteiden sekä lämmöneristeiden purku,
maanvastaisten betonirakenteiden sisäpuolinen kosteudensulku, uudet eristeet ja pinnat
o

▪

▪

tilojen ilmamäärien tulee olla samansuuruiset niin, ettei tila ole ylipaineinen tai liian
alipaineinen (yli 10 Pa) ulkoilmaan nähden

vaihtoehtoisesti kosteuseristyksen ja salaojituksen parantaminen ulkopuolelta sekä
kosteuden nousun tarkkailu sisäpuolelta, kevyemmässä korjauksessa heikosti vaurioitunut eristemateriaali jää rakenteeseen

julkisivujen kevyt korjaus: ruostuneiden terästen esiin piikkaus ja paikkaus, rappausvaurioiden puhdistus terveeseen betoniin asti ja paikkaus sekä huonokuntoisten elementtisaumauksien korjaukset (eteläsivulla elementtisaumauksen jatkaminen räystäspellin taakse asti)
o

tarvittaessa julkisivujen pinnoitus, esim. maalaamalla

o

perusteellisempi korjaus, jossa elementtien päälle asennetaan uusi rakenne ja liittymät tiivistetään. Tämä korjaustapa vaatii ikkunapeltien uusimiset.

o

varmin korjaustapa on kokonaisvaltainen julkisivukorjaus, jonka yhteydessä vaihdetaan lämmöneristeet

ikkunoiden uusimiset, jonka yhteydessä uudet ikkunatilkkeet, vuorilaudat ja ikkunapellit
o

vaihtoehtoisesti ainakin etelä- ja länsipäädyn ikkunoiden huoltomaalaukset ja tiivistykset ulkona (vuorilaudat ja pellit) sekä sisällä (ikkunaliittymät) erillisen suunnitelman
mukaan
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Peruskorjauksen yhteydessä tehtävät toimenpiteet:

▪
▪
▪
▪
▪

vesikatteen ja yläpohjan peruskorjaus seuraavan 5 vuoden aikana
maanpinnan kaatojen muokkaus niin, että vesi kaataa rakennuksesta poispäin
maanvastaisten ulkoseinien vedeneristyksen (bitumihuopa + suojamuurilevy) ja salaojituksen parantaminen / korjaaminen tukkeutuneilta osin
muovimaton uusiminen pohjakerroksessa kostuneilta alueilta. Uuden päällystemateriaalin
valinnassa on huomioitava maanvastainen alapohjarakenne eli pintamateriaaliksi suositellaan joko kosteutta läpäisevä tai kapseloiva materiaali
tarvittaessa apuvälineiden pesutilan (tilaa P0095 vastapäätä) lattiakaatojen parantaminen

Huoltojen yhteydessä tehtävät toimenpiteet:

▪
▪

IV-koneiden suodatinkehikkojen avausmekanismin korjaukset ja tarkastusluukkujen tiivistyksien uusimiset
mahdollisuuksien mukaan ilmanvaihtokoneiden kellojen säädöt kesä- ja talviaikoihin automaattisesti
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Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elli Laine

Kohde:

Keravan terveyskeskus, Metsolantie 2

Työmääräin:

WO-00746780 (näytteet 1-20), WO-00751085 (näytteet 21-22)

Näytteenottaja:

Elli Laine

Näytteenottopäivä:

5.3. (näytteet 1-2), 7.3. (näytteet 3-4), 8.3. (näytteet 5-7), 12.3.2019
(näytteet 8-20) ja 1.4.2019 (näytteet 21-22)

Näytteet vastaanotettu:

8.3.2019 (näytteet 1-7), 13.3.2019 (näytteet 8-20) ja 2.4.2019 (näytteet
21-22)

Analyysit:
Materiaalinäyte analysoidaan asumisterveysasetuksen mukaisen ohjeistuksen viljelymenetelmällä, jossa materiaalia
siirretään suoraan kasvualustalle. Näytealustat pidetään +25°C:ssa 7-14 vrk ajan, ja mikrobit tunnistetaan
pesäkeulkonäön ja valomikroskoopissa havaittujen rakenteiden perusteella. Mikrobimäärät ilmoitetaan muodossa pmy
(cfu)/ malja, joka tarkoittaa pesäkkeen muodostavia yksiköitä maljalla. Laboratoriokohtaiset mittausepävarmuusestimaatit
tutkituille näytteille toimitetaan erikseen niin pyydettäessä. Tulosten tulkinta ei kuulu akkreditoinnin piiriin. Tulokset
pätevät vain testatuille näytteille.
Näytealustat:
Homeet
Bakteerit

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

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

Näytteet:
Näyte

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

1

Mineraalivilla

Ulkoseinän yläosa

P2221

Viite vauriosta

2

Kipsi?

Ulkoseinän yläosa

P2221

Vahva viite vauriosta

3

Styrox

Kellarin ulkoseinän alaosa

P0078

Heikko viite vauriosta

4

Mineraalivilla

Välipohja, pilarin vierestä
alaslaskusta

P1227

Ei viitettä vauriosta

5

Mineraalivilla

Välipohja

0.krs toimintaterapia

Heikko viite vauriosta

6

Styrox

Maanvast. ulkoseinä

0.krs toimintaterapia

Ei viitettä vauriosta

7

Mineraalivilla

Ulkoseinä

2.krs potilashuone

Viite vauriosta
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8

Lasivilla

Ikkunaelementin ja ulkoseinän väli

Portaikko, ensiavun pääty

Heikko viite vauriosta

9

Mineraalivilla

Ulkoseinä

Portaikko, ensiavun pääty

Viite vauriosta

10

Puu

Ulkoseinä

Portaikko, ensiavun pääty

Heikko viite vauriosta

11

Mineraalivilla

Ulkoseinän alaosa

P1109

Ei viitettä vauriosta

12

Lasivilla

Ikkunatilke

P1245

Ei viitettä vauriosta

13

Mineraalivilla

Yläpohja

Kokoustila

Ei viitettä vauriosta

14

Mineraalivilla

Ulkoseinä

Tilojen P1183 ja P1184 välistä

Vahva viite vauriosta

15

Mineraalivilla

Ulkoseinä

P1176

Ei viitettä vauriosta

16

Mineraalivilla

Välipohja

P1226 putkiston alapuolelta, palkin
ja pilarin välistä

Viite vauriosta

17

Kipsilevyn paperi

Välipohja

P1226 alaslasku

Ei viitettä vauriosta

18

Eristevilla*, kova

Yläpohja

1.krs katto

Viite vauriosta

19

Mineraalivilla

Ulkoseinä

2.krs varaston ja potilashuoneen
välistä

Vahva viite vauriosta

20

Muovimatto

Välipohja

WC-tila P2215

Ei viitettä vauriosta

21

Mineraalivilla*

Yläpohja 2.krs

Potilashuone
9
P2221

Heikko viite vauriosta

22

Mineraalivilla

Yläpohja 1.krs

Viite vauriosta

Näytteisiin liittyvät kommentit:
*) Näytemateriaali oli kosteaa.

Tulokset:
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

1

Yhteensä
Acremonium*
A. ustus*
Chaetomium*
Penicillium

Sieni-itiöt pmy
M2-agar
1
5
7

+++
+
+
+
+++

Yhteensä
Chaetomium* 10
Penicillium

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar
++
+
+

Yhteensä
Penicillium

Bakteerit pmy
THG-agar
+++
+++

Yhteensä

+

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

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

2

Yhteensä
Penicillium

++++
++++

Yhteensä
Acremonium*
Chaetomium* 35

++++
++++
++

Yhteensä
Penicillium

3

Yhteensä

-

Yhteensä
Chaetomium* 2

+
+

Yhteensä
A. ochraceus*
A. versicolor*
steriilit sienet

Yhteensä
A. versicolor* 1

+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Cladosporium
Penicillium

4

5

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

+
+
+

1

Yhteensä
A. ochraceus* 3
Engyodontium* 2
Penicillium

+
+
+
+

Yhteensä
A. ustus*
Botrytis°
Cladosporium
Penicillium

6

Yhteensä
Penicillium

+
+

7

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
vaaleat hiivat

8

Yhteensä
Penicillium

9

10

Yhteensä
A. niger°
Chaetomium*
Cladosporium
Geotrichum
Yhteensä
Chaetomium*
Cladosporium
Penicillium

2

7

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

1
2

1

++++
++++

Yhteensä

++++

+
+
+
+

Yhteensä

+

+
+
+
+

Yhteensä
aktinobakteerit* 1
muut bakteerit

+
+
+

+
+
+
+
+

Yhteensä
A. ochraceus* 3
A. ustus*
1
Cladosporium
Engyodontium* 1
Penicillium

+
+
+
+
+
+

Yhteensä

+

Yhteensä
Penicillium
steriilit sienet

+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

+++
+++
+
+

Yhteensä
Acremonium*
2
Alternaria
Cladosporium
Sphaeropsidales* 4
vaaleat hiivat

+++
+
+
++
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
vaaleat hiivat

+++
+++
+
+

Yhteensä

+

+
+

Yhteensä
A. fumigatus*
Chaetomium*
Penicillium

+
+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Eurotium*
Penicillium

+
+
+
+

Yhteensä

+

+
+
+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Eurotium*
Penicillium
steriilit sienet

++
+
+
++
+

Yhteensä

+

+
+
+

Yhteensä
Chaetomium*
Cladosporium
Eurotium*
Penicillium

++
+
+
+
+

Yhteensä

+

+
+
+
+
+

Yhteensä
A. niger°
A. ustus*
Chaetomium*
Cladosporium

+
+
+
+

Yhteensä
Chaetomium*
Penicillium

1

1
1

1
1

5

1

3

13
1

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

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

11

Yhteensä

-

Yhteensä

-

Yhteensä

-

Yhteensä

+

12

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

-

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

+

13

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

+

14

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
vaaleat hiivat

+++
+
+++
+

Yhteensä
A. niger°
Cladosporium
Penicillium
vaaleat hiivat

+++
+
++
+++
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

++++
++++
+++

Yhteensä

+

15

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

-

Yhteensä
Cladosporium

+
+

Yhteensä

+

16

Yhteensä
A. ustus*
Penicillium

++
+
++

Yhteensä
A. ustus*
Penicillium

++
+
++

Yhteensä
A. ustus*
Penicillium

++
+
++

Yhteensä

+

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

+

+
+
+

Yhteensä
Botryotrichum
Cladosporium
Mucor°
Ulocladium*
vaaleat hiivat
steriilit sienet

+++
+
++
+
+
++
+

Yhteensä

+

3

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

6

Bakteerit pmy
THG-agar

1

17

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Penicillium

18

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
vaaleat hiivat
steriilit sienet

+++
+
+
+++
+

Yhteensä
Ulocladium*
vaaleat hiivat

19

Yhteensä
Cladosporium

++++
++++

Yhteensä
Cladosporium

++++
++++

Yhteensä
Cladosporium

++++
++++

Yhteensä

+

20

Yhteensä
muut sienet

+
+

Yhteensä
muut sienet

+
+

Yhteensä
muut sienet

+
+

Yhteensä

+

21

Yhteensä
Fusarium*
Penicillium

+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Fusarium*
Penicillium

+
+
+
+

Yhteensä
aktinobakteerit* 4
muut bakteerit

++
+
++

+
12 +
+

Yhteensä
Fusarium*

2

9

1

2
4

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

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

22

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
Sphaeropsidales* 2
vaaleat hiivat

++
++
+
+
+

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Yhteensä
++
Cladosporium
++
Sphaeropsidales* 12 +
vaaleat hiivat
+

Yhteensä
Alternaria
Cladosporium
Penicillium
Sphaeropsidales* 17

Bakteerit pmy
THG-agar
+++
+
+++
+
+

Yhteensä

++++

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

Kiwalab

Minna Lilja
Asiantuntija, FM
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LIITE: Materiaalinäytetulosten arviointi
1.

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

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

Tavanomaisia mikrobeja

Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, hiivat, steriilit sienet

A= Aspergillus

2.
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1 KOHDETIEDOT
1.1

Kohteen tunnistetiedot

▪

Kohde:

Keravan terveyskeskus
Metsolantie 2
04200 Kerava

▪

Tilaaja:

Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Ulla Lignell, sisäympäristöasiantuntija

▪

Tutkijat:

RKM Engineering
Sami Isberg, rakennustekninen asiantuntija
Petri Autio, rakennustekninen asiantuntija (RI)
Elli Laine, tutkimusinsinööri (DI, RTA)

1.2

Tutkimuksen ajankohta

Merkkiainekokeet suoritettiin 5-6.-3.2019.

1.3

Tutkimusmenetelmä

Merkkiainekoe on menetelmä rakenteiden vuotokohtien paikannukseen. Merkkiainekoe tehdään RTkortin RT 14-11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein -ohjeen mukaisesti.
Ennen merkkiainekaasun syöttämistä mitattava tila alipaineistetaan tarvittaessa, jotta ilmavirrat kulkevat tilaa kohti. Mittalaitteisto on hyvin herkkä havaitsemaan pienimmätkin vuotokohdat, joten menetelmä soveltuu korkeaa tarkkuutta vaativiin kohteisiin, kuten tiivistyskorjausten esitutkimuksiin
sekä jälkitarkastuksiin.
Merkkiainetta syötetään rakenteisiin rakenteen toiselta puolelta tarvittaessa erillisten syöttöreikien
kautta. Merkkiaineena käytetään typpi-vetyseosta, jossa on typpeä 95 % ja vetyä 5 %. Mittari havaitsee vuotokohdista läpi pääsevän vedyn. Typpeä käytetään pienentämään vetypitoisuutta, mikä ehkäisee syttymis/räjähdysvaaran.
Yleisin käyttökohde on tila tai rakennus, jossa on havaittu sisäilmaongelmia. Rakenteiden ilmavuotokohtien kautta sisäilmaan voi kulkeutua esimerkiksi mikrobeja, radonia, pölyä tai muita epäpuhtauksia. Vanhoja rakenteita voidaan jossain tapauksissa tiivistää ja kapseloida rakenteiden uusimisen sijaan. Tiivistyskorjaus on yleensä huomattavasti edullisempaa kuin rakenteiden uusiminen,
mutta tiivistyskorjausten käyttöikä on uutta rakennetta lyhyempi. Tiivistyskorjauksien laatu tulee aina
varmistaa merkkiainekokein.
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Kuva 1. Ulkoseinä betonielementti tilassa P1181.
Kuvaan merkattu kaasun syöttökohdat.

Kuva 2. Havaitut vuotokohdat.

Kuva 3. Kuvaan merkattu kaasun syöttökohdat ikkunapellin alle.

Kuva 4. Havaitut vuotokohdat.
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Kuva 5. Kaasunsyöttö elementtiseinään.
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Kuva 6. Yleiskuva huone P2221.

.

Kuva 7. Huoneessa P2221 vuoto havaittiin ulkoseinän ja varaston välisen seinän nurkassa samassa
linjassa kuin varaston vaakahalkeama.

Kuva 8. Varaston takaseinällä vaakasuuntainen
halkeama, jossa oli huomattavaa vuotoa.
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Kuva 9. Kaasun syöttö tiilen tuuletusraoista.

Kuva 10. Vuotoja havaittiin lattian ja seinän liittymässä.

Kuva 11. Vuotoa Ikkunapenkin ja ikkunan liittymässä.

Kuva 12. Ikkunan/ikkunapenkin liittymä oli teipattu
läpinäkyvällä teipillä.
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Kuva 13. Kaasun syöttö ulkopuolelta

Kuva 14. Yleiskuva rappukäytävästä.

Kuva 15. Vuotoa ikkunaelementin liittymäkohdassa.

Kuva 16. Maanvarainen seinä rappusten alla, joka
oli vähintään 220 mm paksu.
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Kuva 17. Kaasun syöttö ensimmäisen kerroksen
katon eristetilaan.
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Kuva 19. Eristetilan villa oli kädellä havaittuna kosteaa.

Kuva 18.Venttiilin juuressa on halkeama.
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Kuva 20 Kaasun syöttö ryömintätilassa.

Kuva 21 Alapohjaan jäänyt vanhoja muottilautoja.

Kuva 22. Vuotoa pilarin juuressa.

Kuva 23. Vuotoa havaittiin liikuntasalin L1143 liikuntasaumassa (sininen nuoli) sekä sähkörasioiden
kohdalla.
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Kuva 24. Havaitut vuodot alapohjasta.

Kuva 22. Vuotoa ontelolaatan ontelon päässä

Kuva 23. Ulkoseinän vuotoa lattian rajassa.

Kuva 25. Vuotoa ulkoseinän ja välipohjan liittymässä.
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3 TUTKIMUSTEN YHTEENVETO
Ulkoseinärakenteisiin tehtiin useampi merkkiainekoe tiloihin P1181, P2221, P002 ja P1176. Kaikissa
ulkoseinien rakenneliittymissä havaittiin ilmavuotoja. Maanvaraisen seinän/sokkelin kohdalla ei havaittu vuotoja.
Toisen kerroksen merkkiainekokeessa (2.2) huomattiin viereisen huoneen varastossa takaseinän
leveydellä vaakahalkeama, jossa oli huomattavaa vuotoa. Suositellaan halkeaman korjaamista pikaisesti.
Tiiliseinä maanvaraista betoniseinää vasten (2.7), ilmavuotoja havaittiin seinän ja lattian liittymässä
sekä seinän ja välipohjan liittymässä.
Maanvaraisessa alapohjassa (2.7 toimintaterapian keittiötiloissa pohjakerroksessa) havaittiin vuotoja putkien läpivienneissä.
Uuden ja vanhan rakennusosan liittymässä liikuntasalissa (2.6) on selkeä halkeama, josta havaittiin
huomattavaa vuotoa. Vuotoa havaittiin myös pilarin kohdalla sekä sähköputkien läpivienneissä. Liittymäkohdan halkeama johtuu anturan painumisesta. Liikuntasalissa on huomattava alipaine (-13
Pa) alla olevaan ryömintätilaan nähden. Alapohjassa ryömintätilassa havaittiin mm. vanhaa muottilaudoitusta murskeen alla.
Yläpohjaan tehtiin yksi merkkiainekoe syöttämällä kaasua eristetilaan kahdesta eri kohtaa. Vuotoja
etsittiin tiloista P1175/P1176/terapiahuone/wc. Ilmavuotokohtia ei havaittu yläpohjasta.
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Raportin toimitti teille
RKM Group Oy
Puutarhatie 18, 01600 Vantaa
Y-tunnus: 1892257-2
info@rkmgroup.fi

____________________________
Sami Isberg
Rakennustekninen asiantuntija
sami.isberg@rkmgroup.fi
p. 045 134 4346

____________________________
Elli Laine
Tutkimusinsinööri (DI),
Rakennusterveysasiantuntija
elli.laine@rkmgroup.fi
p. 0400 477 623

Tiedot ajankohtaisten lakisääteisten verojen ja maksujen suorituksista sekä vastuuvakuutustiedot voitte tarkistaa tilaajavastuu.fi palvelusta.
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YHTEENVETO

Tutkimukset kohdistuivat terveyskeskusrakennuksen vanhan osan julkisivuihin. Tutkitut ulkoseinät
ovat pinnoittamattomia betonielementtejä, suurin osa uritettuja sandwich-elementtejä ja osa on sileäpintaisia kuorielementtejä. Sokkelit ovat sileää, oletettavasti paikallavalettua betonia. Luoteispäädyn kellarikerroksen ja pihaa jakavien sienien rakenteet ovat paikallavalettuja.
Julkisivurakenteiden kenttätutkimukset ja näytteenotto tehtiin 20.2.2019. Kuntotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää julkisivujen kunto sekä vaurioiden ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden laajuus.
Varsinaisia kallistuksia tai kapillaarisia maakerroksia ei ole suunnitelmissa. Rakennuksen vierustoilla
on runsaasti kasvillisuutta, eikä maata voida pitää poispäin rakennuksesta viettävänä. Rakennuksen
luoteispäädyssä on paikallavalettuja portaita ja seiniä. Ikkunat ovat kolmelasisia sisään-ulos aukeavia puuikkunoita. Ikkunat ovat maalipinnoitteeltaan heikossa kunnossa ja osassa ikkunoista puuosat ovat jo alkaneet vaurioitua. Ikkunoiden vesipellit ovat toimivia, mutta niiden maalipinnoite on
irronnut suurelta osin.
Vesikatto on bitumikermipintainen tasakatto sisäpuolisella vedenpoistolla. Sen päällä on soratäyttö
ja katolla on IV-konehuone, jonka ulkopinnat ovat metallia. Bitumikermi vaikutti alkavan halkeilla.
Katolla havaittiin ainakin yksi kohta, jossa päällimmäinen kermi oli selvästi irti.
Osassa Sandwich-elementtejä esiintyy pakkasrapautumaa. Erityisesti lounaissivulla rapautuma on
voimakasta, muut julkisivut ovat paremmin suojassa viistosateelta. Laboratoriotutkimusten tulokset
viittaavat pakkasrapautumaan. Betonissa ei ole toimivaa pakkasrapautumiselta suojaavaa huokostusta. Tulevaisuudessa Sandwich-elementeissä on odotettavissa enenevissä määrin pakkasrapautuman aiheuttamia vaurioita ja jo näkyvien vaurioiden laajenemista.
Silmämääräisesti kuorielementeissä ei havaittu merkittävää pakkasrapautumaa. Vetokokeiden perusteella ei ole myöskään syytä epäillä pakkasrapautumaa, mutta ohuthietutkimukseen otetussa
näytteessä havaittiin voimakasta pakkasrapautumaa. Tulevaisuudessa kuorielementeissä on odotettavissa enenevissä määrin pakkasrapautuman aiheuttamia vaurioita, erityisesti kosteuden rasittamissa kohdissa julkisivua.
Sandwich-elementeissä havaittiin yksittäisiä karbonatisoitumishalkeamia, erityisesti reunaterästen
kohdilla. Mittausten mukaan karbonatisoituminen on hidasta etenkin ulkokuoressa. Peitepaksuudet
ovat verkkoterästen osalta kunnossa. Pieliterästen peitepaksuudet ovat suurelta osin heikkoja. Korroosiovyöhyke saavuttaa lähitulevaisuudessa todennäköisesti vain yksittäisiä reunateräksiä.
Kuorielementeissä havaittiin yksittäisiä karbonatisoitumishalkeamia. Mittausten mukaan karbonatisoituminen on erittäin hidasta ulkokuoressa ja sisäkuoressa normaalia. Peitepaksuudet kuorielementeissä ovat puutteellisia. Korroosiovyöhyke tulee saavuttamaan paikoitellen uusia teräksiä.
Kaikki lieriönäytteisiin osuneet teräkset ovat ruosteettomia. Betonissa jo olevat halkeamat ja pakkasrapautuman aiheuttama halkeilu lisäävät elementtien karbonatisoitumisen etenemistä ja kosteusrasitusta.
Julkisivun elementtien korroosiovaurioiden ja pakkasrapautuman aiheuttaman halkeilun korjaus on
tärkeää vaurioiden laajenemisen estämiseksi. Odotettavissa on vanhojen vaurioiden laajenemista ja
muutamia uusia vaurioita.
Julkisivupintojen suositeltava korjaustapa on paikkauskorjaus, jonka tuloksena nykyiset vauriot korjataan ja tulevien vaurioiden eteneminen hidastuu. Mahdollista on myös kattavammat korjaukset,
joka lisää merkittävästi julkisivujen käyttöikää. Muiden rakenteiden korjaus on myös suositeltavaa.
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YLEISTÄ
Kohteen tiedot
Kohde
Lähiosoite
Postinumero- ja toimipaikka
Rakennuksia
Kerroksia
Rakennusvuosi
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Terveyskeskus
Metsolantie 2
04200 KERAVA
1 kpl, kohteena vanha siipi
2 kpl + kellari
1978

Tilaaja
Keravan kaupunki
Kaupunkitekniikan toimiala
Kultasepänkatu 7
04250 Kerava

2.3

Tutkimuksen tekijä
RKM Engineering
Puutarhatie 20 B
01300 Vantaa
Elli Laine, DI, projektipäällikkö
p. 040 682 7919
s-posti: elli.laine@rkmgroup.fi
Vesa Mertanen, DI, raportointi, laadunvarmistus
p. 050 411 5186
Olavi Penttilä, DI, tutkija, raportointi
p. 050 379 6584
Jari Lemponen, DI, hankekoordinaattori
Matti Järvinen, JM-Nostolavateam KY.

2.4

Lyhyt kuvaus kohteesta
Tutkimukset kohdistuivat terveyskeskusrakennuksen vanhan osan julkisivuihin. Tutkitut ulkoseinät ovat pinnoittamattomia betonielementtejä. Suurin osa julkisivusta on uritettuja
sandwich-elementtejä ja osa on sileäpintaisia kuorielementtejä. Sokkelit ovat sileää, oletettavasti paikallavalettua betonia. Myös luoteispäädyn kellarikerroksen ja pihaa jakavien sienien rakenteet ovat paikallavalettuja.

2.5

Tutkimuksen ajankohta ja tavoite
Julkisivurakenteiden kenttätutkimukset ja näytteenotto tehtiin 20.2.2019. Kuntotutkimuksen
tarkoituksena oli selvittää julkisivujen kunto sekä vaurioiden ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden laajuus. Kuntotutkimuksen perusteella annetaan korjaustapaehdotukset käyttöikä- ja
kustannusarvioineen. Julkisivun kuntotutkimus on tehty soveltaen Suomen Betoniyhdistyksen By 42 Betonijulkisivun kuntotutkimus -ohjetta.
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Suoritetut toimenpiteet ja tutkimukset
Suoritettuun julkisivujen kuntotutkimukseen liittyivät seuraavat toimenpiteet ja tutkimukset:
-

2.7

Tutkimuksessa käytetyt apuvälineet
-

2.8

käytettävissä olleiden piirustusten ja suunnitelmien tarkastelu
rakenteiden ja vaurioiden valokuvaaminen
julkisivujen silmämääräinen tarkastus pintojen vaurioitumisen, halkeamien ym. suhteen
rakennuksen vedenpoiston arviointi
raudoitteiden peitepaksuuksien mittauksia elementeittäin
yhteensä 12 näytelieriötä betonipinnoista
näytteiden silmämääräinen tarkastelu ja karbonatisoitumissyvyyden mittaus
4 ohuthietutkimusta julkisivujen näytelieriöille
8 vetokoetutkimusta näytelieriöille
kloridinäyte betonijauheesta
asbestinäyte tuulensuojalevystä

henkilönostin
timanttiporauskalusto, pora Ø 55 mm
digitaalikamera
kirvesmiehen työkalut
peitepaksuusmittari Proceq Profoscope

Laboratoriotutkimukset
Betonirakenteista otettujen näytteiden sekä asbestinäytteen laboratorioanalyysit suoritti:
Labroc Oy
Teknologiantie 9D
90590 Oulu

3

RAKENNUS
Lähtötietoina käytettävissä oli alkuperäisiä rakenne- ja arkkitehtipiirustuksia sekä elementtipiirustuksia. Tietoja korjauksissa suoritetuista toimenpiteistä tai korjausten ajankohdasta. ei
ollut.

3.1

Ulkoseinien rakenne
Kohteen ulkoseinät ovat betonielementtirakenteisia seiniä. Pääosa elementeistä on Sandwich-elementtejä, joiden ulkokuori on hammastettu, ja jotka ovat sileitä ja pinnoittamattomia. Ikkunoiden välissä ja julkisivun kulmissa rakenteena on kuorielementtejä. Rakennuksen kulmien elementit ovat kaartuvia.
Piirustusten (ja kenttähavaintojen) mukaan Sandwich-elementtien rakenne on seuraava:
• 60 mm (±10 mm hammastus) betoninen ulkokuori
• 20 mm ilmarako
• 100 mm eristevilla
• 90 mm betoninen sisäkuori.
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Kuva 1, Sandwich-elementin rakenne piirustuksissa.
Kuorielementtien rakenne:
• 60 mm betoninen ulkokuori (piirustuksissa 80 mm)
• 30–40 mm ilmarako
• Suorilla elementeillä tuulensuojalevy
• 100-120 mm eristevilla
• Betoninen sisäkuori

3.2

Muut rakenteet
Aluerakenteet
Varsinaisia kallistuksia tai kapillaarisia maakerroksia ei ole suunnitelmissa. Istutuksia on
suunniteltu rakennuksen vierustoille. Rakennuksen luoteispäädyssä on osin peltipintainen
roskakatos, kellarikerroksen sisäänkäynti ja tavarantoimitusovet. Piha kyseisellä sivulla on
asvaltoitu. Samassa päädyssä on myös paikallavalettuja portaita ja seiniä. Pihalla ympäri
rakennusta on myös kellarikerroksen ilmastointiin liittyviä kanavia.
Ikkunat
Ikkunat ovat kolmelasisia sisään-ulos aukeavia puuikkunoita.
Vesikatto
Vesikatto on bitumikermipintainen tasakatto sisäpuolisella vedenpoistolla. Sen päällä on soratäyttö nk. singeliä. Katolla on IV-konehuone, jonka ulkopinnat ovat metallia sekä huomattava määrä IV-putkia ja läpivientejä.
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HAVAINTOJA
Aistinvaraiset tutkimukset
Julkisivuelementit
Julkisivuja vasaroitaessa havaittiin Sandwich-elementeissä pakkasrapautumaa erityisesti
lounaissivulla. Samoissa elementeissä oli paikoitellen korroosiovaurioita erityisesti reunateräksien osalta.
Erityisesti porraskäytävän betonin pinnalla oli punertavia valumajälkiä. Elementtisaumojen
kunto oli päällisin puolin hyvä. Tuuletusnippoja oli niukasti, keskimäärin kaksi elementtiä kohden. Lisäksi ne olivat lähes poikkeuksetta tukossa hienoaineesta.
Kuorielementeissä ei havaittu silmämääräisesti vaurioita.
Paikallavaletut seinät olivat silmin nähden vaurioituneita. Erityisesti korroosion aiheuttamia
halkeamia ja lohkeamia oli erityisesti seinien yläosissa. Seinien pinnoilla kasvoi sammalta.
Seinät olivat tutkimushetkellä tummina kosteudesta.
Sokkeli
Sokkelissa havaittiin kohtalaisesti pakkasrapautumaan viittaavia vaurioita sekä joitakin esiin
ruostuneita teräksiä.
Aluerakenteet
Rakennuksen vierustoilla on runsaasti kasvillisuutta, eikä maata voida pitää poispäin rakennuksesta viettävänä. Sokkelin vierustalla lounaissivustalla ja osalla koillissivusta oli kapillaarikerroksena toimiva sorakaista. Kuitenkaan sokkelin vedeneristystä ei havaittu. Osalla koillissivusta sokkelin vierusta oli katettu nupukivillä. Koillissivulla olevista palotikkaista puuttui kiipeämiseste ja lisäksi tikkaat olivat huonossa kunnossa.
Ikkunat
Ikkunat vaikuttavat alkuperäisiltä ja niitä on todennäköisesti jossain vaiheessa huoltokorjattu.
Ikkunat ovat maalipinnoitteeltaan jo heikossa kunnossa. Erityisesti lounaissivulla maali on valtaosin hilseillyt ja lasituskittaukset halkeilleet. Osassa ikkunoista puuosat ovat jo alkaneet
vaurioitua. Ikkunoiden vesipeltien kallistukset ovat riittävät sekä liittymät ympäröiviin rakenteisiin pääosin kunnossa ja tiiviitä. Pellitysten maalipinnoite on irronnut suurelta osin.
Vesikatto
Lumiset olosuhteet vaikeuttivat katon tarkempaa tarkastelua. Bitumikermi vaikutti alkavan
halkeilla. Katolla havaittiin ainakin yksi kohta, jossa päällimmäinen kermi oli selvästi irti.
Kattokaivojen vierustoilla seisoi vettä ja katon laidoilla kasvoi sammalta.

4.2

Näytteenotto
Betonista porattiin timanttiporalla (Ø 55 mm) yhteensä 12 lieriönäytettä betonin silmämääräistä arviointia ja laboratoriotutkimuksia varten. Sandwich-elementeistä otettiin yhdeksän näytettä, kuorielementeistä kolme ja paikallavaletusta betonista yksi.
Sandwich-elementin ulkokuoresta porattiin betonijauhetta yhtä kloridinäytettä varten. Kuorielementin takana olevasta tuulensuojalevystä irrotettiin pala asbestinäytteeksi. Tarkemmat
näytteenottokohdat liitteessä 6.
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Silmämääräisiä havaintoja lieriönäytteistä
•
•
•

Elementtien betoni on hyvin tiivistynyt.
Kaikki teräkset ovat ruosteettomia.
Suurin raekoko vaihtelee 14-24 mm välillä.

Sandwich-elementit
• Keskimääräinen näytteen pituus on 64 mm (poisluettu 103 mm paksu porrashuoneen
SW).
• Keskimääräinen karbonatisoitumissyvyys ulkopinnasta on 8 mm.
• Keskimääräinen karbonatisoitumissyvyys sisäpinnasta on 6 mm.
• Keskimääräinen karbonatisoitumiskerroin ulkopinnasta on 1,27 mm/a½
• Keskimääräinen karbonatisoitumiskerroin sisäpinnasta on 0,88 mm/a½
• Sandwich-elementeissä yhteensä 4 näytteessä on mukana raudoituksia.
• Sandwich-elementeissä verkkoteräkset ovat Ø 4 mm ja reunateräkset Ø 8 mm.
• Kolme näytettä (KE4, KE7 ja KE11) valittiin ohuthietutkimuksiin.
Kuorielementit
• Keskimääräinen näytteen pituus on 62 mm.
• Keskimääräinen karbonatisoitumissyvyys ulkopinnasta on 6 mm.
• Keskimääräinen karbonatisoitumissyvyys sisäpinnasta on 11 mm.
• Keskimääräinen karbonatisoitumiskerroin ulkopinnasta on 0,99 mm/a½
• Keskimääräinen karbonatisoitumiskerroin sisäpinnasta on 1,77 mm/a½
• Kuorielementeistä vain yhdessä on Ø 6 mm teräs.
Paikallavalettu seinä
• Näytteen pituus on 161 mm.
• Karbonatisoitumissyvyys ulkopinnasta on 2 mm.
• Karbonatisoitumissyvyys sisäpinnasta on 0 mm.
• Karbonatisoitumiskerroin ulkopinnasta on 0,31 mm/a½
• Karbonatisoitumiskerroin sisäpinnasta on 0 mm/a½
• Näytteessä on kaksi Ø 8 mm terästä.
Liitteessä 1 on esitetty näytteiden havainnot tarkemmin.

5

LABORATORITUTKIMUSTEN TULOKSET

5.1

Ohuthieanalyysit
•
•
•
•
•

Ohuthieanalyysissä betoni on myös todettu hyvin tiivistyneeksi, sideaineen ja kiviaineen laatu hyväksi sekä sementti hyvin hydratoituneeksi.
Betonissa ei ole toimivaa huokostusta.
Sandwich-elementeissä oli vähäistä tai orastavaa rapaumaa.
Kuorielementissä oli voimakasta rapautuneisuutta.
Lisäksi osassa näytteitä havaittiin mikrosäreilyä sekä erilaisia kiteytymiä huokosissa.

Tarkemmin näytekohtaiset tulokset on esitetty liitteenä 3 olevassa tutkimusraportissa.

5.2

Vetolujuuskokeet
•

Suurimmassa osassa vetolujuuskokeita vetolujuus oli >2,0 MPa.
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Sandwich-elementtien keskimääräinen vetolujuus oli 2,1 MPa.
Kuorielementtien vetolujuus oli 2,5 ja 3,4 MPa.
Paikallavaletun seinän vetolujuus oli 2,8 MPa
Kahdessa näytteessä vetolujuus oli muita selvästi pienempi, 0,8 ja 0,9 MPa (uusintavedoissa 0,8 ja 1,4 MPa). Molemmat olivat Sandwich-elementtien ulkokuoresta.

BY42 Betonijulkisivun kuntotutkimus 2013 mukaan alle 0,5 – 1,0 MPa vetolujuus betonissa
viittaa jonkinasteiseen pakkasrapautumaan. Vetolujuuden ollessa yli 1,5 MPa näytteessä ei
todennäköisesti ole merkittävää pakkasrapautumaa.
Tarkemmat tulokset on esitetty liitteessä 2.

5.3

Kloridinäyte
Laboratoriotutkimuksen mukaan betoni ei sisällä haitallista määrää klorideja (pitoisuus
<0,01 p-%).

5.4

Asbestinäyte
Laboratoriotutkimusten mukaan kuorielementin takana sijaitseva tuulensuojalevy sisältää
asbestia (kreosoliitti).

6
6.1

TULOSTEN TARKASTELU JA JOHTOPÄÄTÖKSET
Betonin pakkasrapautuma
Sandwich-elementit
Kenttähavaintojen ja vasaroinnin perusteella voidaan todeta, että osassa elementtejä esiintyy pakkasrapautumaa. Erityisesti lounaissivulla rapautuma on voimakasta, osa elementeistä oli kaareutunut. Muut julkisivut ovat paremmin suojassa viistosateelta. Vetokokeiden tulokset viittaavat jonkinasteiseen rapautumaan yhdessä lounaissivun ja yhdessä koillissivun
näytteessä. Ohuthietutkimuksen mukaan kahdessa näytteestä kolmesta on pakkasrapautumaa.
Ohuthietutkimuksen mukaan betonissa ei ole toimivaa pakkasrapautumiselta suojaavaa
huokostusta. Betonin hyvä laatu ja tiivistyneisyys kuitenkin suojaa betonia suurimmalta kosteusrasitukselta ja siten myös pakkasrapautumalta.
Tulevaisuudessa Sandwich-elementeissä on odotettavissa enenevissä määrin pakkasrapautuman aiheuttamia vaurioita ja jo näkyvien vaurioiden laajenemista. Vauriot keskittyvät
erityisesti kosteuden rasittamiin kohtiin julkisivussa.
Kuorielementit
Silmämääräisesti kuorielementeissä ei havaittu merkittävää pakkasrapautumaa. Vetokokeiden perusteella ei ole myöskään syytä epäillä pakkasrapautumaa.
Ohuthietutkimukseen otetussa yhdessä lounaissivun näytteessä havaittiin voimakasta pakkasrapautumaa. Betonin hyvä laatu toimii suurimpana pakkasrapautumista hidastavana tekijänä, sillä toimivaa huokostusta ei havaittu.
Tulevaisuudessa kuorielementeissä on odotettavissa enenevissä määrin pakkasrapautuman aiheuttamia vaurioita, erityisesti kosteuden rasittamissa kohdissa julkisivua.
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Paikallavaletut rakenteet
Silmämääräisesti havaittiin paikoitellen rapautumaa rakenteissa. Näytteen vetolujuus ei kuitenkaan viittaa tähän. Heikoimmissa ja eniten kosteusrasitetuissa kohdissa paikallisen rapautuman lisääntyminen on todennäköistä.

6.2

Betonin karbonatisoituminen ja raudoitteiden korroosio
Sandwich-elementit
Sandwich-elementeissä havaittiin yksittäisiä karbonatisoitumishalkeamia, erityisesti reunaterästen kohdilla. Mittausten mukaan karbonatisoituminen on hidasta etenkin ulkokuoressa.
Peitepaksuudet ovat verkkoterästen osalta valtaosin yli 20 mm (kun pykälöinnin vaikutus
otetaan huomioon), keskiarvon ollessa 34 mm. Lähes kaikki verkkoteräkset sijaitsevat karbonatisoitumalla vyöhykkeellä. Pieliterästen peitepaksuudet ovat suurelta osin alle 20 mm,
keskiarvolla 25 mm. Korroosiovyöhyke saavuttaa lähitulevaisuudessa todennäköisesti vain
yksittäisiä reunateräksiä.
Kaikki lieriönäytteisiin osuneet teräkset ovat ruosteettomia. Betonissa jo olevat halkeamat ja
pakkasrapautuman aiheuttama halkeilu lisäävät elementtien karbonatisoitumisen etenemistä ja kosteusrasitusta.
Kuorielementit
Kuorielementeissä havaittiin yksittäisiä karbonatisoitumishalkeamia. Mittausten mukaan
karbonatisoituminen on erittäin hidasta ulkokuoressa ja sisäkuoressa normaalia.
Peitepaksuus kuorielementeissä on keskimäärin 30 mm, mutta pienimmät arvot ovat 10
mm luokkaa. Korroosiovyöhyke tulee saavuttamaan paikoitellen uusia teräksiä.
Paikallavaletut rakenteet
Paikallavaletuissa rakenteissa näkyi lukuisia esiin ruostuneita teräksiä erityisesti reunoilla ja
yläosissa. Karbonatisoitumisen suhteen ei saatu luotettavaa tulosta. Raudoitteiden peitepaksuudet vaihtelivat suuresti keskiarvon ollessa 44 mm ja pienimpien arvojen luokkaa 15
mm. Todennäköistä on korroosiovaurioiden lisääntyminen suuren kosteusrasituksen ja peitepaksuuden puutteiden vuoksi.

6.3

Yhteenveto
Korroosiovaurioiden ja pakkasrapautuman aiheuttaman halkeilun korjaus on tärkeää vaurioiden laajenemisen estämiseksi. Odotettavissa on vanhojen vaurioiden laajenemista ja
muutamia uusia vaurioita.
Julkisivupintojen suositeltava korjaustapa on kevyt paikkauskorjaus, jonka tuloksena nykyiset vauriot korjataan ja tulevien vaurioiden eteneminen hidastuu. Paikkauskorjaukseen liittyy aina hieman epävarmuutta korjauksen kestävyydestä ja kattavuudesta. Mahdollista on
myös kattavampi korjaus, joka lisää merkittävästi julkisivujen käyttöikää. Elementtien pinnoitus vähentää kosteusrasitusta betoniin ja siten vaurioita. Peittävä korjaus parantaisi
myös julkisivujen energiatehokkuutta vaurioiden estämisen lisäksi.
Muiden rakenteiden korjaus (sokkelit, vesikatto, ikkunat, pihan vedenpoisto) on myös suositeltavaa. Korjauksien yhteydessä elementtien kiinnitysten kunto on syytä tarkastaa. Huomioitava on kuorielementtien takaisen levyn asbestipitoisuus.
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KORJAUSEHDOTUKSET JA LISÄTUTKIMUSTARVE
Korjauksen laadun ja onnistumisen varmistaminen edellyttää asiantuntevaa korjaussuunnittelua ja valvontaa.
Suositeltavat korjaustavat on tässä esitetty vain pääpiirteisesti ja kustannusarviot ovat siten
vain suuntaa antavia. Korjausmenetelmien ja -materiaalien tarkentumisen lisäksi kustannuksiin vaikuttaa mm. rakentamisen suhdanteet ja kiinteistön sijainti.
Korjausvaihtoehdon valinnassa tulee ottaa huomioon eri korjausvaihtoehtojen kaikki toteutuvat elinkaarikustannukset koko tarkasteluajanjaksolla, ei vain pelkkiä korjauksen investointikustannuksia. Elinkaarikustannuksia ovat investointikustannusten lisäksi käytön aikaiset huolto- ja ylläpitokustannukset sekä purku- ja uusimiskustannukset tarkastelujakson aikana. Korjauskustannuksissa ei ole huomioitu suunnittelusta ja rakennuttamisesta aiheutuvia kuluja.
1. Ei korjaustoimenpiteitä
Erityisiä riskejä turvallisuudella ei tule lähitulevaisuudessa olemaan, vaikka julkisivuille ei
tehtäisi mitään. Vaurioiden eteneminen on kuitenkin kiihtyvää ja rakenteen ulkonäkö heikkenee. Korjaamatta jättämistä ei erityisesti suositella.
2. Julkisivujen kevyt korjaus
• näkyvien rappausvaurioiden puhdistus terveeseen betoniin asti
• ruostuneiden terästen esiin piikkaus
• julkisivun paikkaus entiselleen, laastipaikkaukset jäävät näkymään pinnassa.
Karkea kustannusarvio (arvioitu korjausmäärä noin
5 % julkisivuista):
30 000 - 40 000 €
Korjauksen käyttöikäarvio:
5 – 10 vuotta
3. Julkisivujen korjaus ja kevyt pinnoitus
• paikkauksen toimenpiteet
• pinnoitteen asennus, esim. maalaus
Karkea kustannusarvio (arvioitu korjausmäärä noin 20 %
julkisivuista + pinnoitus 100 %):
140 000 – 150 000 €
Korjauksen käyttöikäarvio:
10 – 20 vuotta
4. Julkisivujen peittävä korjaus
• uuden rakenteen asentaminen vanhan julkisivun päälle
• liittymien tiivistäminen
Karkea kustannusarvio (esim. julkisivulevy / tuulettuva
levyrappaus + lisäeristys):
500 000 – 600 000 €
Korjauksen käyttöikäarvio:
15 – 50 vuotta
Hinnat sisältävät ALV 24 %.

RKM Engineering • Puutarhatie 20 B, 01300 Vantaa • www.rkmgroup.fi • Y-tunnus: 1892257-2

Keravan terveyskeskus
Metsolantie 2
04200 KERAVA

8

12 / (31)
KUNTOTUTKIMUS
3.4.2019

LIITTEET
LIITE 1 betoninäytteiden silmämääräiset tutkimukset
LIITE 2: vetokoetutkimusraportti
LIITE 3: ohuthietutkimusraportt
LIITE 4: kloriditutkimusraportti
LIITE 5: asbestitutkimusraportti
LIITE 6: näytteenottopaikat
LIITE 7: peitepaksuusjakaumat
LIITE 8: valokuvia
Vantaalla 3.4.2019

RKM Engineering
Raportin kirjoittanut
Olavi Penttilä
DI

Raportin tarkastanut
Vesa Mertanen
DI

RKM Engineering • Puutarhatie 20 B, 01300 Vantaa • www.rkmgroup.fi • Y-tunnus: 1892257-2

3.4.2019
Työnumero: 500188
LIITE 1 Betoninäytteiden silmämääräiset tutkimukset

RKM Group Oy | www.rkmgroup.fi | Y-tunnus: 1892257-2 | info@rkmgroup.fi

3.4.2019
Työnumero: 500188
LIITE 2: Vetokoetutkimusraportti

RKM Group Oy | www.rkmgroup.fi | Y-tunnus: 1892257-2 | info@rkmgroup.fi

Keravan terveyskeskus
Metsolantie 2
04200 KERAVA

15 / (31)
KUNTOTUTKIMUS
3.4.2019

LIITE 3: Ohuthietutkimusraportti
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LIITE 4: Kloriditutkimusraportti
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LIITE 5: Asbestitutkimusraportti
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Julkisivu luoteeseen
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Julkisivu lounaaseen, osa 1

KE2

Julkisivu lounaaseen, osa 2
KE4

KE3

KE5
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KE6
+Cl-näyte

Julkisivu koilliseen, osa 1
KE12

Julkisivu koilliseen, osa 2
KE8

KE9
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057 ja 058: Sandwich-verkkoteräkset, 059 Sandwich reunateräkset osa 1
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060 Sandwich pieliteräkset osa 2, 061 kuorielementtien teräkset, 062 paikallavaletut rakenteet
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LIITE 8: Valokuvia

Rakennuksen vierustoilla on kasvillisuutta, eikä maata voida pitää poispäin rakennuksesta
viettävänä.

Ikkunat ovat sisään-ulos-aukeavia ja todennäköisesti alkuperäisiä.
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Sokkelit ovat pinnoittamatonta betonia ja paikoitellen vaurioituneita.

Rakennuksen länsikulman pyöreitä kuorielementtejä ja vesikaton reuna.
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Luoteispäädyn paikallavalettuja rakenteita.

Tuuletusputket ovat valtaosin tukossa. Elementtisaumat ovat yleisesti hyvässä kunnossa.
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Pieliterästen korroosion aiheuttamaa halkeilua lounaissivulla.

Uuden ja vanhan osan liitos. Osassa julkisivuista on tummia valumajälkiä.
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Analyysit:
Materiaalien emissionäytteet kerätään mikrokammio (µCTE) -laitteistolla johtamalla puhdasta typpeä
testauskammion kautta adsorptiokeräysputkeen (Tenax TA-Carbograph 5TD). Näytteet kerätään 25 ±2ºC
lämpötilassa ilman kosteutusta. Keräysmenetelmä ei ole kvantitatiivinen, vaan antaa suuntaa materiaalista
testausolosuhteissa haihtuvien emissioiden laadusta ja suhteellisista määristä. Näytteet tutkitaan käyttämällä
termodesorptioon perustuvaa näytteensyöttöä, kromatografista erottelua ja massaselektiivistä ilmaisinta.
Menetelmä pohjautuu standardiin ISO 16000-6:2011. Yhdisteiden pitoisuudet määritetään niiden omilla
vasteilla tai semikvantitatiivisesti tolueenivasteina sekä tunnistetaan puhtaiden vertailuaineiden ja/tai NISTmassaspektrikirjaston avulla. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet määritetään kattaen 1-40 kpl yhdisteitä tai
vähintään 2/3 TVOC-alueen (n-heksaanista n-heksadekaaniin) kokonaispinta-alasta. TVOC-alueen ohella
ilmoitetaan myös VVOC- tai SVOC-alueilla esiintyviä yhdisteitä, kuten etikkahappo ja TXIB. Testauskammion
ilmanäytteestä analysoidut pitoisuudet (µg/m 3) ilmoitetaan testattavan näytteen massaan (g) nähden
vakioituna. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille.
Materiaalinäytteet:
Näyte
20.

Tila

Rakennusosa

Materiaali

WC-tila P2215

Välipohja

Muovimatto
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VOC-analyysi materiaalinäytteestä
VOC0939
Kiwalab, 27.3.2019
Tulokset
Näyte

20.

Massa (g)

5,02

Kerätty ilmamäärä (l)

2,24

Suhteellinen kosteus (%)
Yhdiste ja -ryhmä

<5
µg/m3 g

AROMAATTISET HIILIVEDYT
Tolueeni
ALKOHOLIT

4

Etanoli*

4

1-Butanoli
2-Etyyli-1-heksanoli

8
160***

Bentsyylialkoholi

9

C8-C10-alkoholit (1,(2

560

Nonanoli
ALDEHYDIT

41

Heksanaali

1

Bentsaldehydi

2

Oktanaali

1

Dekanaali
KETONIT

2

Asetoni*
3-Heptanoni
TVOC

1
3
880

Erittäin haihtuvat VVOC-yhdisteet, pitoisuus suuntaa-antava yhdisteen osittain läpäistessä keräimen.
Pitoisuus suuntaa antava pitoisuuden ylittäessä kalibrointialueen suurimman standardin.
1)
Yhdisteen pitoisuus laskettu tolueeniekvivalenttina.
2)
C8-C10-alkoholien summapitoisuus.
*)

***)

Kiwalab

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

Arttu Harmaala
Laboratorioanalyytikko, AMK

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

YLEISTÄ

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

TULOSTEN TULKINTA

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

#)

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

Viitearvo on suuntaa antava, koska TTL:n

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

3.

KIRJALLISUUS

Backlund P et al. (2010) Bulk-emissiotestausmenetelmien vertailua. Sisäilmastoseminaari 10. Sisäilmayhdistys ry, Aalto-yliopisto, TKK,
LVI-tekniikka. SIY Raportti 28. s. 213-218.
ISO 16000-6:2011 Determination of volatile organic compounds in indoor air and test chamber air by active sampling on Tenax TA®
sorbent, thermal desorption and gas chromatography using MS or MS-FID.
Työterveyslaitos (2017) KOOSTE TOIMISTOYMPÄRISTÖJEN EPÄPUHTAUS- JA OLOSUHDETASOISTA (rakennuksissa, joissa on
koneellinen ilmanvaihto), JOIDEN YLITTYMINEN VOI VIITATA SISÄILMASTO-ONGELMIIN*. Päivitetty 27.2.2017. Haettu 13.10.2017:
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/09/sisaympariston-viitearvoja.pdf
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ILMAMÄÄRIEN MITTAUSPÖYTÄKIRJA, LIITE 7
Paikka:
Pvm:
Mittaaja:
Mittarit:

Keravan terveyskeskus
8.3.2019
Elli Laine ja Tero Ahola
Airflow PVM610 ja Trotec TA300

TF01
Tila
p2236
p2291

p2310 kanslia
p2296 8 työpistettä

P2245 kanslia

P2294 taukotila
P2308 lääkevarasto

TF02
Tila
Puhelinvaihde 3.krs

Kahvion keittiö
P1151
(poistot suoraan
katolle)

tulo
poisto
tulo
poisto 1
poisto 2
poisto
tulo
tulo
poisto 1
poisto 2
poisto 3
tulo
poisto 1
poisto 2
tulo
poisto
tulo
poisto

tuloilma
poistoilma
poistoilma
poistoilma
tuloilma, huuva
poistoilma, huuva
poistoilma 1
poistoilma 2
poistoilma, huuva
poistoilma, varasto

Pääte-elin ja koko
RSKP, mutkaan 50 cm
KSO
RSKP

KTS

RSKP 40cm mutkaan
KSO
KSO
RSKP
EHC
KTS

Kaikki yhteensä
Tuloilmat
1453
Poistoilmat
-1603
Erotus
-150

Putken
halkaisija
125
200
160
160
160
125
100
160
125
125
125
160
160
160
200
100
100
100

Putken
Pääte-elin ja koko
Fläktwoods 200
200
putkesta mitattuna
200
KSO160
160
KSO160
160
KSO160
160
Climecon 100x200 cm, h 40 cm
Climecon 100x200 cm
2 erotinta
KSO100
100
KSO100
100
Climecon 110x110 cm
2 erotinta
KSO160
160

Asento
17
-1
-1
2
5
6
3
10
5
5
6
15
8

k-arvo
11,7
7,1
18,5
3,44
3,44
2,94
1,7
18,5
3,44
3,06
4
20
4,4
4,4
29,2
32,9
3,3
2,6

Asento

k-arvo
24,5

-10
-9
-11

2
2,16
1,84
85
43,2
1,6
1,6
43,2
4,4

-3
-3
5

Paine-ero
(Pa)
9
85
30
102
100
54
3
37
45
43
43
11
51
53
8
3,9
1
75

Ilmamäärä
(ltr/s)
35
-65
101
-35
-34
-22
3
113
-23
-20
-26
66
-31
-32
83
-65
3
-23
Tuloilmat
Poistoilmat
Erotus

Yhteensä
(ltr/s)
35
-65
101

Paine-ero
13,5
3,5 m/s
120
118
120
4,4
5,2
95
93
3,7
36

Ilmamäärä
90
110
-22
-23
-20
178
-99
-16
-15
-83
-26

Yhteensä
100

Tuloilmat
Poistoilmat
Erotus

278
-66
213

Paine-ero
(Pa)

Ilmamäärä
(ltr/s)

Yhteensä
(ltr/s)

76
50
50
81
48
74
11
63
65
64

65
-33
-33
-25
26
-26
35
-26
-29
-28
Tuloilmat
Poistoilmat
Erotus

65

-69
-22
3
113

-69
66
-63
83
-65
3
-23
404
-377
28

-66
178

-239

TF03
Tila
P1196 neuvottelu

sh Laakson huone

P1197

tulo oven päällä
poisto 1
poisto 2
poisto
tulo
poisto, varasto
tulo 1
poisto 1
poisto 2
poisto 3

Pääte-elin ja koko
SVQ 100
KSO
KSO
KSO
KTS
KSO
RSKP
KSO
KSO
KSO

Putken
halkaisija
100
200
200
100
125
100
125
160
160
160

Asento
8
8
10
12
12
-2
0
-1

k-arvo
7,4
4,64
4,64
2,8
3,8
3
10,7
3,28
3,6
3,44

-66
-25
26
-26
35

-83
126
-199
-73

TF04
Tila
Pääte-elin ja koko

Putken
halkaisija

Asento

k-arvo

Paine-ero
(Pa)

Ilmamäärä
(ltr/s)

Yhteensä
(ltr/s)

7
3,6
10,6
2,96
2,96
11,7
4,4
4,24
10,7
4,08
4,24
10,6
4,24

1
54
3
66
61
6
48
49
5,3
34
34
4
63

7
-26
18
-24
-23
29
-30
-30
25
-24
-25
21
-34
Tuloilmat
Poistoilmat
Erotus

7
-26
18

-49
21
-34
100
-216
-116

Paine-ero
(Pa)

Ilmamäärä
(ltr/s)

Yhteensä
(ltr/s)

15
14
10
44
41
43
41
41
30
6
37
47
103
50
46
39
39
11
37
43
28
9
70
30
28
27
79
16
167
174
173

45
40
34
-22
-21
-23
-22
-22
-21
29
-26
-3
-19
-28
-26
-25
-24
35
-18
-10
6
32
-30
-11
-19
-19
24
126
-30
-31
-33
0
-41
5
Tuloilmat
Poistoilmat
Erotus

p1226 laitehuone

P1227 vastaanotto

P1269 vastaanotto

P1228 vastaanotto

P1232

tulo
pois
tulo
pois
pois
tulo
pois
pois
tulo
pois
pois
tulo
pois

RSKP, mutkaan 50 cm
KSO
RSKP, mutka heti 45°
KSO
KSO
RSKP, mutkaan 50 cm
KSO
KSO
RSKP
KSO
KSO
RSKP, mutka heti
KSO

100
160
125
125
125
125
125
125
125
125
125
125
160

0
-4
-4
5
4
3
4
4

-47
29
-60
25

TF05
Tila
Toimintaterapia P0004 tuloilma keittiö
tuloilma keskellä
ja
tuloilma ovella
Keittiö P0002
poistoilma 1
poistoilma 2
keittiö 1
keittiö 2
keittiö 3
keittiö 4
Toimisto P0005
tuloilma
poistoilma
Varasto P0003
poistoilma
poistoilma
WC P0006
Taukotila P0078
poistoilma 1
poistoilma 2
poistoilma 3
poistoilma 4
tuloilma
käytävä tulo
P0054 pukuhuone 8 poisto wc
poisto suihku
tulo
tuloilma pukuh.
poistoilma
P0024 pukuhuone 4 poisto suihku
poisto 1 wc
poisto 2
tulo 1
tulo
pukkari
poisto 1
poisto 2
poisto 3
P0095, 2 työpistettä poisto 1
poisto 2, varasto
apuvälinelainaus
tuloilma

Pääte-elin ja koko
RSKP 125, 0,5m mutkaan
RSKP 125, heti mutka
RSKP 125, heti mutka
KSO 160
KSO 160
KSO 160
KSO 160
KSO 160
KSO 160
RSKP 125, 0,5m mutkaan
KSO 160
KSO 100
KSO 125
KSOJ 125
KSOJ 125
KSOJ 125
KSOJ 125
RSKP 125, heti mutka
KSO 125
KSO 100
KTI 125, puolet kiinni
RSKP 125, 25cm mutkaan
KSO 160
KSO 100
KSO
KSO
KTI 125, auki
RSKP 200, mutkaan 0,5m
KSO
KSO
KSO
KSO, kiinni
KSO
Halton TKB

Putken
halkaisija

Asento

160

-2
-2
-1
-1
-1
1

100
125
125
125
125
125
125
100
125
125
160
100
125
125
125
200
160
160
160
160
100

4
-15
-7
10
9
10
9
2
-4
3
0
1
7
7
5
-8
-8
-7
0

k-arvo
11,7
10,6
10,6
3,28
3,28
3,44
3,44
3,44
3,76
11,7
4,24
0,5
1,86
4
3,86
4
3,86
10,6
2,94
1,5
1,1
10,6
3,6
1,98
3,58
3,58
2,7
31,6
2,32
2,32
2,48
3,6
7,5

129
0,5

118

-130
29
-26
-3
-19

-104
35

38
-58

150

-142
-41
5
376
-522
-146

Liite 8. Olosuhdeseurannat, Keravan terveyskeskus
Elli Laine ja Petri Autio, 2.5.2019
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Kuva 1. Paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden tilassa P0002 13-27.2.2019. Painesuhteissa on selvä päivä- ja yövaihtelu. Paine-ero nousee klo 7 aamulla ja vähenee klo 17 ja
23. Paine-ero on päivisin sopiva keskimäärin -7,5 Pa, muulloin (ilta/yöaikaan) paine-erot laskevat liian alas -15 / -21 Pa. Tila on IV-koneen TF 05 aluetta, joka on täysteholla klo
06-22 ja muulloin puoliteholla.
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Kuva 2. Paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden tilassa P1159 13-27.2.2019. Päivittäiset vaihtelut eivät ole niin selviä todennäköisesti ulkona olevien tuulten takia. IV tehostuu
noin klo 6.00 ja vähenee klo 18.30. Päiväsaikaan huonetila on selvästi ylipaineinen ja ilta/yöaikaan lievästi alipaineinen ulkoilmaan nähden. Tila on IV-koneen TF 03 aluetta,
joka on täysteholla klo 05-18 ja muulloin puoliteholla.
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Kuva 3. Paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden tilassa P1165 13-27.2.2019. Paine-eroseurannassa on nähtävissä päivä- ja yövaihtelut: ilmanvaihto tehostuu noin klo 6.30 ja
vähenee klo 17 ja 22.30. Viikonloppuisin ilmanvaihto heikkenee vain noin klo 23. Päivisin painesuhde ulkoilmaan nähden on sopiva, ilta/yöaikaan paine laskee hieman liian
paljon -8/-13 Pa. Tila on IV-koneen TF 04 aluetta, joka on täysteholla klo 06-22 ja muulloin puoliteholla.
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Kuva 4. Paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden tilassa P1173 13-27.2.2019. Seurannan loppujakso on todennäköisesti epäonnistunut, koska paine-ero pysyy nollan
tuntumassa. Päiväsaikaan ilmanvaihto on teholla 1/1, jolloin tilan paine on nollan tuntumassa. Tila on IV-koneen TF 04 aluetta, joka on täysteholla klo 06-22 ja muulloin
puoliteholla.
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Kuva 5. Paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden tilassa P1250 13-27.2.2019. Painesuhteissa on selvä päivä- ja yövaihtelu. Paine-ero kasvaa klo 6.30 aamulla ja lisääntyy klo
16.30-22.30. Päiväsaikaan huonetila on selvästi ylipaineinen, jolloin paine-ero on keskimäärin +5,5 Pa (klo 16.30-23.00 ja viikonloppuisin) ja +4 Pa (7.00-16.30). Yöaikaan klo
23.00-7.00 paine-erot laskevat nollaan. IV-kone TF02:n käyntiajat ovat klo 6-18 teholla 1/1 ja klo 18-06 teholla 1/2.
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Kuva 6. Paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden tilassa P2238 13-27.2.2019. Paine-eroseurannassa on nähtävissä päivä- ja yövaihtelut: ilmanvaihto tehostuu noin klo 6.30 ja
vähenee klo 17 ja 22.30. Päivisin painesuhde ulkoilmaan nähden on sopiva keskimäärin -2,0 Pa, ilta/yöaikaan paine laskee välille -4/-6 Pa. Mittauskäyrässä ontuulista johtuvaa
jatkuvaa vaihtelua, mikä tasoittaa päivä/yöajan vaihteluja. Aulatilojen TF02 käyntiajat näkynevät tässä tilassa.
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Kuva 7. Paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden tilassa P2296 13-27.2.2019 Painesuhde ulkoilmaan nähden on sopiva välillä 0…-2,0 Pa. Tila on IV-koneen TF 01 aluetta, joka
on jatkuvasti täysteholla.
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Kuva 8. Paine-eroseuranta ulkoilmaan nähden tilassa P2306 13-27.2.2019. Painesuhteissa on selvä päivä- ja yövaihtelu. Ilmanvaihto tehostuu klo 7 aamulla ja mennee
puoliteholle klo 17.00. Päiväsaikaan huonetila on sopivasti alipaineinen, jolloin paine-ero on keskimäärin -3,0 Pa. Yöaikaan klo 23.00-7.00 paine-erot laskevat keskimäärin
arvoon -5 Pa. Tila on IV-koneen TF 02 aluetta, jonka käyntiajat ovat o 06-18 täysteholla ja klo 18-06 puoliteholla.

Liite 8. Olosuhdeseurannat, Keravan terveyskeskus
Elli Laine ja Petri Autio, 2.5.2019

Kuva 9. Olosuhdeseuranta 13.-27.2.2019 tilassa P1159. Kaikki lukemat on hyvällä tasolla.
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Kuva 10. Olosuhdeseuranta 13.-27.2.2019 tilassa P1165. Hiilidioksidipitoisuus pysyy pääosin hyvällä tasolla, hyvä taso ylittyy (>950 ppm, vihreä viiva) yhtenä päivänä 20.2. klo 12.40-13.00.
Lämpötila on hyvällä tasolla, alle 20 asteen pudotukset ovat yöaikaan. Suhteellinen kosteus putoaa hyvin alas 20-23.2. välisenä aikana (9-15 RH-%). Sisäilman kosteus seuraa yleensä
ulkoilman kosteuspitoisuutta ja voi talvisaikaan pudota hyvinkin alas.
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Kuva 11. Olosuhdeseuranta 13.-27.2.2019 tilassa P1173. Hiilidioksidipitoisuus jää ns. tyydyttävälle tasolle (yli 950 ppm, vihreä viiva) kuutena päivänä mittausjakson aikana. Korkein pitoisuus
on 1154 ppm, joka on lähellä tyydyttävän tason rajaa (1200 ppm). Lämpötila nousee käytön aikana noin kaksi astetta ollen korkeimmillaan yli 25 °C. Myös viikonloppuisin on pienemmät
lämpötilapiikit iltapäivisin. Ilman suhteellinen kosteus pysyy kohtuullisena. Kosteus laskee turhan alas 20.2. klo 13 – 23.2. klo 8 välisenä aikana (10-15 RH-%).
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Kuva 12. Olosuhdeseuranta 13.-18.2.2019 tilassa P1228. Hiilidioksidipitoisuus pysyy hyvällä tasolla (alle 950 ppm). Huoneessa on ollut käyttöä vain kahtena päivänä mittausjakson aikana.
Lämpötila pysyy sopivana. Suhteellinen kosteus on pääosin sopivalla tasolla: pitoisuus tipahtaa alle 20 RH-% 17.-18.2. välisenä aikana.
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950 ppm

Kuva 13. Olosuhdeseuranta 13.-27.2.2019 tilassa P1232. Hiilidioksidipitoisuus nousee tyydyttävälle tasolle 15.2.2019 ollen 1061 ppm. Lämpötila pysyy sopivalla tasolla. Suhteellinen kosteus
laskee alle 20 % 17.2. klo 02 – 18.2. klo 14 sekä 20.2. klo 14 – 23.2. klo 11.30.
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950 ppm

Kuva 14. Olosuhdeseuranta 5.-8.3.2019 tilassa P1232. Hiilidioksidipitoisuus pysyy hyvällä tasolla (alle 950 ppm). Lämpötila on myös sopiva. Suhteellinen kosteus on todella alhainen suurimman
osan ajasta, mikä johtuu ulkoilman lämpötilan laskusta: 6.3. yöaikaan oli jopa -16 °C. Hoitohenkilökunnan mukaan mittausjakson aikana tilassa olikin hyvänoloinen ilman laatu.
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950 ppm

Kuva 15. Olosuhdeseuranta 13.-27.2.2019 kokoustilassa P1250. Hiilidioksidipitoisuus kohoaa hetkellisesti tyydyttävälle tasolle kerran: ke 14.2. klo 13.45-14. Lämpötila on käyttöajan
ulkopuolella 19,5-20,0 °C, ja nousee käytön aikana korkeintaan kaksi astetta. Suhteellinen kosteus on pääasiassa hyvällä tasolla: 20.-23.2. kosteus laskee alle 20 RH-% (minimi 12 %).
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950 ppm

Kuva 16. Olosuhdeseuranta 13.-27.2.2019 tilassa P2238. Hiilidioksidipitoisuus nousee tyydyttävälle tasolle yhtenä päivänä: pe 15.2. klo 15.10-15.50. Muina päivinä hiilidioksidipitoisuus on
erinomaisella tasolla (alle 750 ppm). Lämpötila nousee käytön aikana yli toimenpiderajan: 25-30 °C. Torstaina 14.2. lämpötila on yli 26 °C klo 10.40-12.55. Suhteellinen kosteus selvästi alle 20
RH-% 20.-23.2., mitä korostaa sisäilman korkea lämpötila (26,2 °C).
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950 ppm

Kuva 17. Olosuhdeseuranta 5.-8.3.2019 tilassa P2291. Korkein hiilidioksidipitoisuus on vain hetkellinen ja johtunee hengitysilmasta liian lähellä mittaria. Toiseksi suurin lukema, 861 ppm, on
ns. hyvän rajan alapuolella. Lämpötila kohoaa välillä korkeahkoksi, mutta ei ylitä vielä toimenpiderajaa (26 °C). Suhteellinen kosteus on todella alhainen suurimman osan ajasta, mikä johtuu
ulkoilman lämpötilan laskusta: 6.3. yöaikaan oli jopa -16 °C.
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Tilaaja:
RKM Group Oy

Kohde:
Keravan terveyskeskus

Tilauspäivä:
28.2.2019
Analysointipäivä: 28.2.2019

Näytteenottaja:
Petri Autio

MINERAALIVILLAKUITUANALYYSI
Analyysimenetelmä:
Tilaajan toimittama geeliteippinäyte (BM Dustlifter™) painetaan puhtaalle aluslasille. Yli 20 µm
pitkien mineraalivillakuitujen määrä lasketaan valomikroskoopilla. Tulokset koskevat vain tutkittuja
näytteitä. Tampereen asbesti- ja kuitulaboratorio Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.

TULOKSET
Asiakkaan
näytetunnus

Laboratorion
työnumero

1

190228_103

toimisto P0005 hyllyn päältä

< 0,10

2

190228_104

vastaanotto 59 kaapin päältä

< 0,10

3

190228_105

P1173 hyllyn päältä

< 0,10

4

190228_106

P1165 kaapin päältä
(maljan päällä pesunestepullo)

< 0,10

5

190228_107

P1250 pöydältä

< 0,10

6

190228_108

P2306, hyllyn päältä

< 0,10

7

190228_109

P2238, hyllyn päältä

< 0,10

8

190228_110

kanslia P2296, pöydältä tietokoneen takaa

< 0,10

Näytetiedot

Tulos
(kuitua/cm2)

Mineraalivillakuitujen toimenpideraja normaalisti siivotulle pinnalle kahden viikon aikana
laskeutuneessa pölyssä on 0,20 kuitua/cm2. Toimistorakennusten tuloilmakanavien pinnoilla
mineraalivillakuitujen keskimääräinen pitoisuus on 10–30 kuitua/cm2.
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Tilaaja:

RKM Group Oy

Yhteyshenkilö:

Elli Laine

Kohde:

Terveyskeskus, Metsolantie 2, Kerava

Työmääräin:

WO-00749479

Näytteenottaja:

Petri Autio

Näytteenottopäivä:

22.3.2019

Näytteet vastaanotettu:

25.3.2019

Analyysit:
Aktiivisesti yhdistelmäkeräinputkiin (kvartsivilla-Tenax TA-Carbograph 5TD) kerätyt huoneilman näytteet
tutkitaan käyttämällä termodesorptioon perustuvaa näytteensyöttöä, kromatografista erottelua ja
massaselektiivistä ilmaisinta. Menetelmä pohjautuu standardiin ISO 16000-6:2011. Yhdisteiden pitoisuudet
määritetään
kvantitatiivisesti
niiden
omilla
standardivasteilla
tai
semikvantitatiivisesti
tolueeniekvivalentteina. Yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet määritetään kattaen 1-40 kpl yhdisteitä tai
vähintään 2/3 TVOC-alueen (n-heksaanista n-heksadekaaniin) kokonaispinta-alasta. TVOC-alueen ohella
ilmoitetaan myös VVOC- tai SVOC-alueilla esiintyviä yhdisteitä, kuten etikkahappo ja TXIB. Tulokset
(µg/m3) perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamäärään. Tulosten tarkastelu pohjautuu
Asumisterveysasetuksessa 545/2015 annettuihin toimenpiderajoihin. Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin
piiriin. Tulokset pätevät vain testatuille näytteille.

Huoneilman näytteet:
Näyte

Tila

Aika

Mittausolosuhteet

1.

P1232

14:22-15:08

-

2.

P1228

14:28-15:13

-

3.

P1140

14:35-15:20

-

Tulosten tarkastelu

Tulokset tavanomaisia toimenpiderajoihin nähden
4.

P2293

15:45-16:30

-

5.

P2236

15:55-16:40

-

6.

P2291

16:05-16:50

-

Tulos kertoo hetkellisestä sisäilman laadusta. Tavanomainen tulos ei poissulje mahdollista sisäilmaongelman aiheuttajaa eikä tilassa
havaittava VOC-yhdisteen lähde välttämättä tarkoita sisäilmaongelmaa.
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Tulokset
Pitoisuus / näyte
Kerätty ilmamäärä (dm3)
Yhdiste ja -ryhmä

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9,16
µg/m3

9,01
µg/m3

9,05
µg/m3

8,96
µg/m3

9,01
µg/m3

9,05
µg/m3

ALIFAATTISET HIILIVEDYT
2-Metyylibutaani (1,*

2

3-Metyyliheksaani (1

1

Tetradekaani
ALKOHOLIT

0,6

Etanoli (1,*
Etanoli*

8
32

2-Metyyli-2-propanoli (1,*

41

31

44

42

4

4

10

13

1-Butanoli
0,6

Heksanaali

0,8
1

1

1

1

0,9

1

0,7

Nonanaali

2

2

4

3

2

3

Dekanaali
KETONIT

2

2

2

2

2

2

Asetoni*
Asetofenoni
HAPOT
Etikkahappo*

1

0,7

0,9

Bentsaldehydi

7

6

9

6

6

0,7

0,9

0,9

0,8

1

5

6

9

6

8

Bentsoehappo (1
ESTERIT JA LAKTONIT

1

Etyyliasetaatti

1

Butyyliasetaatti
TXIB**
TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET

1
0,8

3
2
0,7

d-Limoneeni
GLYKOLIT JA GLYKOLIEETTERIT

0,8

0,7

1-Metoksi-2-propanoli
PIIYHDISTEET
Dekametyylisyklopentasiloksaani
TVOC

6

0,6

Isoamyyliasetaatti

0,8
2

2

3

0,9

2

1

10

10

20

10

10

10

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

**)

Puolihaihtuvat SVOC-yhdisteet.

***)
1)

42
0,6

2-Etyyli-1-heksanoli
ALDEHYDIT

*)

130***

Pitoisuus suuntaa antava pitoisuuden ylittäessä kalibrointialueen suurimman standardin.

Yhdisteen pitoisuus laskettu tolueeniekvivalenttina
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LIITE: Sisäilman VOC-analyysit ja tulosten tarkastelu

1.

YLEISTÄ

Huoneilman näytteillä tutkitaan sisäilmassa näytteenottohetkellä esiintyvien haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden (VOC) määrää ja laatua. Sisäilman VOC-pitoisuuteen vaikuttavat tilan käyttö ja sijainti,
materiaaliratkaisut, huolto- ja ylläpitohistoria sekä ilmanvaihdolliset, huoneilman lämpötilaan ja suhteelliseen
kosteuteen liittyvät olosuhteet. VOC-analyysi on yksittäinen osa kiinteistön kokonaistutkimusta ja
johtopäätöksiin tarvittavaa aineistoa. Tavanomainen tulos ei poissulje jatkotutkimusten tarvetta, mikäli tilassa
havaitaan poikkeavaa hajua tai käyttäjillä esiintyy sisäilmaongelmaan viittaavia oireita. Sisäilman laatua
voivat heikentää monet tekijät, kuten ilmanvaihdon toiminnan puutteet, materiaaleista erittyvät muut
yhdisteet, mikrobit ja niiden erittämät toksiinit.

2.

TOIMENPIDERAJAT JA MITTAUSEPÄVARMUUS

Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 545/2015 perustuvat VOC-yhdisteiden toimenpiderajat asunnoille
ja muille oleskelutiloille, eivät ole terveysperusteisia. Epätavanomaisen korkeat VOC-pitoisuudet voivat
kuitenkin toisinaan heikentää sisäilman laatua. Toimenpiderajaa vastaavat tulokset viittaavat tilassa
esiintyvään altisteeseen, minkä perusteella vastuullisen tahon tulee ryhtyä terveydensuojelulain 27 §:n tai 51
§:n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai
rajoittamiseksi. Toimenpideraja katsotaan ylittyneeksi, kun tulos yhdistettynä mittausepävarmuuteen ylittää
kyseiselle yhdisteelle asetetun raja-arvon. Toimistotyöpaikoilla sisäilman kemiallinen laatu on tehokkaan
ilmanvaihdon vuoksi suhteellisen puhdasta ja ongelmakohteidenkin emissiotasot asetettuihin
toimenpidearvoihin nähden huomattavasti alhaisempia (Valtanen A et al. 2016).
Menetelmän laajennettu mittausepävarmuus näytteenoton epävarmuus huomioituna on keskimäärin 19-32
% yhdisteestä riippuen. Mittausepävarmuus raportoidaan yhdistekohtaisesti testausselosteen
tulostaulukossa toimenpiderajan ylittävien tai sen läheisyydessä olevien tulosten osalta, ilmoittamalla
yhdisteen keskimääräinen pitoisuus ± virherajat 95 % luottamusvälillä.
Taulukko 1. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden toimenpiderajat huoneilmassa (STM:n asetus 545/2015).
Tarkasteltava osatulos
TVOC
Yksittäinen yhdiste
TXIB **)
2-etyyli-1-heksanoli
Naftaleeni
Styreeni
*)

Toimenpideraja *)
400 µg/m3
50 µg/m3
10 µg/m3
10 µg/m3
10 µg/m3 (hajua ei saa esiintyä)
40 µg/m3

Tolueenivasteena määritettynä. **) 2,2,4-trimetyyli-1,3-pentaalidioli di-isobutyraatti

3.

KIRJALLISUUS

Suomen säädöskokoelma 545/2015 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista
sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista.
Valtanen A et al. (2016) Työpaikkojen sisäilman VOC-viitearvojen päivitys. Sisäilmastoseminaari 2016. Sisäilmayhdistys ry, Aaltoyliopisto, Energiatekniikan laitos. SIY Raportti 34. s. 359-363.
Valvira Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osat I ja III, ohje 8/2016
Ympäristö ja Terveys (2009) Asumisterveysopas. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (STM:n oppaita 2003:1) soveltamisopas.
Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty

Kiwalab

Inspecta Oy

Y-tunnus

Myyntimiehenkuja 4, 90410 Oulu
Robert Huberin tie 2, 01510 Vantaa
Puh. 010 521 600
kiwalab@kiwa.com

PL1000
00581 Helsinki
www.inspecta.fi

1787853-0

Kiwalab

