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TIIVISTELMÄ 
 

Tutkittava kiinteistö on rakennettu/laajennettu useampana eri aikakautena. Toteutetut ra-

kenneratkaisut ovat tyypillisiä kullekin aikakaudelle. Laajennusosien rakenteiden ja talotek-

niikan laitteiden liittäminen toisiinsa on haasteellinen toimenpide. Eri aikakautena rakenteilla 

ja talotekniikalla on ollut eri vaatimustaso, uudemman aikakauden vaatimustaso on korke-

ampi kuin vanhan. Talotekniikan päivittyessä uusimpaan vaatimustasoon vaaditaan van-

hemmilta rakenteilta ominaisuuksia joille niitä ei ole suunniteltu esim. ilmanvaihdon tehostu-

essa vaaditaan rakenteilta parempaa tiiveyttä. yms. 

 

Tutkimuksessa havaittiin rakenteissa (liittymät/läpiviennit) epätiiveyttä, joiden kautta tapah-

tuu hallitsematonta korvausilman kulkeutumista rakenteiden läpi. Rakenteiden läpi kulkeu-

tuvan hallitsemattoman korvausilman mukana kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan heiken-

täen sen tasoa esim. pöly tuoksu yms. Rakenteista tapahtuva vuotoilma vaikuttaa myös 

kiinteistön lämmönkulutukseen ja oleskelu viihtyvyyteen. 

 

Kiinteistössä vaikuttaa osassa tiloja poikkeavan suuri alipaine sisä- ja ulkoilman välillä (-30 

… -40 Pa). Alipaineen vaikutuksesta rakenteiden epätiiveyskohdista tapahtuu ilmavirtausta 

rakenteiden läpi, jolloin ilmavirtausten mukana kulkeutuu sisäilmaan epäpuhtauksia. Tilaan 

aiheutuu alipaine, jos tilasta poistetaan ilmaa suurempi määrä kuin tilaan tuodaan hallitusti 

ilmaa. Ilmavaihdon säädössä tulee huomioida sisä- ja ulkoilman välinen painesuhde myös 

eikä pelkästään tulo- ja poistoilmanvaihdon välistä painesuhdetta. Tiloihin voi vaikuttaa 

esim. painovoimainen ilmanvaihto tai erilliset huippuimurit, joiden vaikutuksesta poistoilma 

on suurempi kuin hallitun tuloilman määrä. Suuri alipaine sisä- ja ulkoilmaan välillä on tilojen 

sisäilmanolosuhteiden kannalta merkittävä tekijä 

 

Kiinteistön ilmanvaihtolaitteistossa on kuitulähteitä ääneneristysmateriaaleissa. Ilmanvaih-

don ilmavirtausten mukana on mahdollista kulkeutua sisäilmaan mineraalivilla kuituja, jotka 

heikentävät sisäilman laatua. Kuitunäytteiden perusteella kuitupitoisuus on osassa tuloilma-

kanavia koholla. Kuitulähteet (tuloilmaelimien ja siirtoilma kanavien ääneneristys) ovat yksi 

tilojen sisäilman laatuun vaikuttavista päätekijöistä. 

 

Rakenteiden epätiiveyskohdista (alaslaskun yläpuoliset läpiviennit, teknisten tilojen läpi-

viennit ja käytävien ala- / välipohja ja seinärakenteen liittymät) tapahtuvien ilmavirtausten 

mukana kulkeutuu sisäilmaan epäpuhtauksia jotka heikentävät sisäilman laatua. Rakennuk-

sen historian aikana rakenteissa tapahtuu ns. ”elämistä” (esim. betonirakenteiden kuivumi-

sen vaikutuksesta), jolloin rakenteiden liittymiin on mahdollista muodostua epätiiveyttä.  
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1 YLEISTÄ 

1.1 Kohteen yleiskuvaus 

Tutkimuksen kohteena on koulukiinteistö. Kiinteistö on rakennettu kahdessa erivaiheessa. 

Ensimmäinen osa on rakennettu 1952 ja laajennus, sekä peruskorjaus on tehty 1990- luvun 

alussa. Tutkittavat tilat ovat pääsääntöisesti ympäröivän maanpinnan yläpuolella. Kellaritilat 

sijaitsevat osittain ympäröivän maanpinnan alapuolella. Kantavarunko on kivirakenteinen. 

Alapohjarakenne on laajennusosalla maanvarainen betonilaatta alapuolisella lämmöneris-

tyksellä ja vanhalla osalla maanvarainen betonilaatta ilman lämmöneristystä. Ulkoseinät 

ovat kivirakenteisia. Väliseinät ovat kivirakenteisia ja osin puuranka-/levyrakenteisia. Ylä-

pohja on puurakenteinen. Ilmanvaihtona on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto.  

1.2 Lähtökohta tutkimukselle 

Koululla on suoritettu vuosien aikana useita eri tutkimuksia, sekä sisäilmaselvityksiä. Syynä 

ovat olleet koulussa koetut sisäilmailmahaittoihin viittaavat oireilut. 

1.3 Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Sisäilmatalo Kärki Oy:n toimesta kohteeseen on tehty tutkimussuunnitelma, jonka perusteel-

la tehtiin kiinteistöön kokonaisvaltainen rakennustekninen kuntotutkimus. Tutkimuksen ta-

voitteena oli saada kattava käsitys kiinteistön tämän hetkisestä kunnosta, sekä korjaustar-

peista.  

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimusmenetelminä käytettiin aistinvaraisten havaintojen lisäksi kosteusmittauksia (pin-

taindikointi, suhteellisen kosteuden mittaus eristeistä, porareikämittaukset betonirakenteiden 

sisältä), sisäilman mineraalivillakuitupitoisuuden määritystä kahden viikon pölylaskeumasta. 

Kahden viikon pölylaskeuman lisäksi tasopinnoilta otettiin pölynkoostumusnäytteitä. Raken-

teista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Ilmavuotoreittejä paikannettiin 

lämpökameran ja merkkikaasun avulla. Ilmanvaihdon toimivuutta tutkittiin aistinvaraisesti 

sekä paine-eromittausten avulla. Paine- eroa seurattiin kahden viikon mittauksella luokka-

huoneista paine- erologgereiden avulla.  

 

Suhteellinen kosteus: Vaisala  HMI41 näyttölaite, mittapää HMP 42/mittapää HMP 44 

Pintakosteudentunnistin: Gann Hydromette LG-3 pintaindikaattori 

Paine-ero: Testo 510 ja TSI DP CALC 5825 paine-eromittarit 

Paine-ero loggeri: Dwyer Magnesense ja Produal PEL-N paine-erolähettimet sekä Gemini TGPR- 

0704 (Tinytag) dataloggeri 

Merkkikaasu: lukulaite Sensistor XRS9012 ja lukulaite Ridgid micro CD-100 kaasu 95%typpi/5%vety 

Lämpökamera: FlirP620 
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2 SAADUT TIEDOT 

2.1 Käytössä olleet asiakirjat 

- Sisäilmatalo Kärki Oy:n tutkimussuunnitelma (7.6.2017) 

- Kohteen pohjapiirustukset 

- Rakennekuvat 

- Polygon Finland Oy:n aikaisemmat tutkimusraportit (2012- 2016) 

3 HAVAINNOT  

3.1 Ilmanvaihto 

Paine-ero 

Tutkimuksen yhteydessä mitattiin sisä- ja ulkoilman välinen painesuhde. Sisätilat ovat pää-

sääntöisesti alipaineiset (Pa) ulkoilmaan nähden, poikkeuksena tilat 105 ja 113, jotka mitta-

usajanjaksona olivat pääsääntöisesti ylipaineisia.  

 

 

paine-ero tila 105                       0 Pa             viikonloppu (la-su) 

 

 

paine-ero tila 113                     0 Pa             viikonloppu (la-su) 
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paine-ero tila 142                      0 Pa             viikonloppu (la-su) 

 

 

paine-ero tila 136                       0 Pa             viikonloppu (la-su) 

 

 

paine-ero tila 209                  0 Pa             viikonloppu (la-su) 
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paine-ero tila 214                       0 Pa             viikonloppu (la-su) 

 

 

paine-ero rehtorin huone                       0 Pa             viikonloppu (la-su) 

 

 

paine-ero tila 225                      0 Pa             viikonloppu (la-su) 
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Tulkinta 

 

Tila 105 ja 113 ovat ajoittain poikkeavan ylipaineisia. Tilassa 105 on kuitenkin ajoittain het-

kiä jolloin tilassa on voimakas alipaine. Tila 142 ja rehtorin huone olivat osittain poikkeavan 

alipaineiset (> -5 Pa) ulkoilmaan nähden mittausajanjakson aikana. Tilaan aiheutuu alipaine, 

jos tilasta poistetaan ilmaa suurempi määrä kuin tilaan tuodaan hallitusti ilmaa. Kokemuk-

seemme perustuen sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero tulisi olla -1...-5 Pa. Mikäli alipaine 

kasvaa tätä suuremmaksi, niin alipaineen vaikutuksesta hallitsemattoman korvausilman 

kulkeutuminen rakenteista / eri tiloista tehostuu. Hallitsemattoman korvausilman mukana 

kulkeutuu epäpuhtauksia (pöly, tuoksut yms.) rakenteista sisäilmaan. Ilmanvaihdon vuoro-

kausiohjaus näkyy mittaustuloksissa toistuvana säännöllisenä kuviona. Painesuhteet vaihte-

levat myös tilojen käytön (oven avaukset yms.) ja ulkoilman olosuhteiden mukaisesti (tuuli 

yms.) 

3.1.1 Ilmanvaihtojärjestelmä 

 

Kiinteistön ilmanvaihtokonehuoneet sijaitsevat laajennusosan, sekä vanhemman osan ul-

lakkotiloissa. Lisäksi kellarikerroksen teknisentyön tilojen alla sijaitseva kanaali on ali-

paineistettu omalla poistopuhaltimella, joka sijaitsee vanhan osan vesikatolla.  

 

Laajennusosalla ilmanvaihtokoneiden tuloilmasuodattimet eivät asettuneet tiiviisti paikoil-

leen, jolloin tuloilman on mahdollista virrata osittain suodattimen ohitse.  

 

Ilmanvaihtojärjestelmien osalta havaittiin tuloilmakammioissa, äänenvaimentimissa, sekä 

tuloilman päätelaitteissa pinnoittamattomia mineraalivillapintoja. Tuloilmakanavista otetuissa 

geeliteippinäytteissä havaittiin paikoin runsaasti teollisia mineraalivillakuituja. Teolliset mine-

raalivillakuidut voivat aiheuttaa ärsytysoireita, kuten silmien kutinaa ja äänen käheyttä, sekä 

ihoreaktioita.  

 

Tuloilmakanavissa oli paikoin runsasta pölykertymää. Yhdessä vanhanosan tuloilmakoneen 

kammioista oli nähtävissä vesijälkiä kammion pohjalla.  
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Kuva nro 1.  Kellarissa sijaitsevan kanaalin poistopuhallin. Kuva nro 2. Vanhan osan ilmavaihtokoneiden eristeenä 

mineraalivilla, sisäpinnassa reikäpeltilevy 

 

  

Kuva nro 3. Vanhan osan ilmavaihtokoneiden eristeenä on 

mineraalivilla. 

Kuva nro 4 . Vanhan osan ilmanvaihtokammio: reikäpeltilevy-

jä kammion sisällä. 

 

  

Kuva nro 5. Vanhanosan kammion pohjalla vesijälkiä Kuva nro 6 . Uudemman puolen tuloilmanvaihtokoneen suo-

dattimet epätiiviisti 
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Kuva nro 7 . Tuloilmanvaihtokanavan ääniloukussa mineraa-

livillaa näkyvillä. 

Kuva nro 8 . Tuloilmanvaihtokanavan ääniloukussa mineraa-

livillaa näkyvillä. 

 

  

Kuva nro 9.  Tuloilmanvaihtokanavan ääniloukussa mineraa-

livillaa näkyvillä. 

Kuva nro 10 . Päätelaitteen sisällä reunoiltaan pinnoittamaton 

mineraalivillalevy 

 

  

Kuva nro 11 . Poistokanava vanhalla osalla erittäin likainen Kuva nro 12 . Tuloilmakanavan ympärillä akustiikkalevyn 

pinta rikkoutunut 
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Kuva nro 13 . Tuloilmakanavan sisällä pölyä Kuva nro 14.  Tuloilmakanavan sisällä pölyä 

 

3.2 Rakenteet 

3.2.1 Yleistä 

 

Rakenneleikkauskuvia ei ollut saatavilla vanhasta osasta, joten esitetyt kuvat ovat laajen-

nososan leikkauksia.  

3.2.2 Vanha osa rakenteet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulkoseinärakenne: (luokkatilat 1. -2. krs) 

-Pinnoite / rappaus 

-Tiili x 1-3 kp: tta (vaihtelee tiloittain) 

-Tervapaperi 

-Lasivilla (valkoinen) / osin lastubetonilevy (toja) 

-Tiili x 1-3 kp: tta (vaihtelee tiloittain) 

-Julkisivurappaus 

 

Yläpohja: (luokkatilojen kohdalla) 

-Betoni ~50 mm 

-Tervapaperi 

-Lasivilla ~25-50 mm 

-Betoni 

-Alaslaskut 

Ulkoseinärakenne: (kellarikerros / varasto) 

-Pinnoite / rappaus 

-Tiili x 1 

-Ilmarako 

-Pikeys 

-Perusmuuri (betoni) 
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Välipohjarakenne:  (luokkatilat 1. – 2. krs) 

-Pinnoite (muovimatto) 

-Tasoite (osin alla vanhaa mustaa liimaa) 

-Betoniholvi 

 

Välipohjarakenne:  (rehtorin huone) 

-Pinnoite (muovimatto) 

-Tasoite 

-Betoni ~50 mm 

-Tervapaperi 

-Laudoitus 

-Puru ~500 mm 

-Betoni 

Välipohjarakenne:  (luokkatilat 1. – kellari. krs) 

-Pinnoite (muovimatto) 

-Tasoite  

-Betoni ~50-60 mm 

-Tervapaperi 

-Betoniholvi 

 

Ulkoseinärakenne: (kellarikerros / tekninen tila ja puutyöluokka) 

-Pinnoite / rappaus 

-Tiili x 1 

-Lasivilla (valkoinen) 

-Tiili x 3 

 

Seinän alaosassa lasivilla, noin 150 cm korkeudella lattiasta pelk-

kä massiivitiili (tiili x 4) 

 

Alapohjarakenne: (kellarikerros / tekn. tila, käytävä, puutyösali) 

-Pinnoite (maali) 

-Betoni ~60-80 mm 

-Hienojakoinen hiekka 

 

Puutyösalin kohdalla on puukoolattu lattia, joka lähtee betonilaa-

tan päältä 

Välipohjarakenne:  (musiikkiluokka) 

-Ponttilauta 

-Puukoolaukset 

-Purueriste ~100-200 mm 

-Betoniholvi 

 



  

 
 

Polygon Finland Oy 

Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki 

etunimi.sukunimi@polygongroup.com 

www.polygongroup.fi 

 
 

 

 

Sivu 15 / 52 
Työnumero: 051721700531 

3.2.3 Laajennusosa leikkauskuvat: 

 
 

 
1. Vesikatto 1: 

-konesaumattu pelti 

-laudoitus 

-kattotuoli 

2. Yläpohja 1: 

-tuulensuoja, min. villa levy 30 mm 

-mineraalivilla 250 mm 

-ontelolaatta 

-osittain akustointilevy 

3. Välipohja 1: 

-lattiapinnoite 

-betonilaatta 

-Kova min.villa levy 13 mm 

-ontelolaatta 

-osittain akustointilevy 

4. Alapohja 1: 

-lattiapinnoite 

-teräsbetonilaatta ~80-100 mm 

-EPS-levy 100 mm 

-hiekka /sora 

5. Ulkoseinä 1 

-betoni 100 mm (sisäkuori) 

-min. villa 140 mm 

-betoni 60 mm (ulkokuori) 

-pinnoite 

6. Väliseinä 1: 

-kalkkihiekkatiili 

-molemmin puolin tasoite 

11. Ulkoseinä 4 

-betoni 100 mm 

-min. villa 80 mm 

-betoni 60 mm 

-liuskekivilaatta 
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7. Alapohja 2: 

-joustoparkettirakenne 170 mm 

-puukoolaukset 

-min. villa 150 mm 

-teräsbetonilaatta ~100 mm 

-eps-levy ~100 mm 

-sora 

8. Yläpohja 2: 

-2 x bitumikermikate 

-raakalaudoitus 

-kannattajat 

-tuulensuoja min. villalevy 30mm 

-min. villa 250 mm 

-ontelolaatta 

-akustointilevy 

 

9. Ulkoseinä 2: 

-teräsbetoni 150 mm 

-min. villa 150 mm 

-tuuletusväli 20 mm 

-tiiliverhous 130 mm 

-rappaus 

 

10. Ulkoseinä 3: 

-teräsbetoni 150 mm 

-min. villa 140 mm 

-betoni 60 mm 

- liuskekivilaatta 
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Maanpaineseinä / luokkatila 104: 

-tiili 

-min. villa 150 mm 

-teräsbetoni 250 mm 

 

Väestönsuoja: 

-Ulkoseinä teräsbetoni, eps-eriste puuttuu 

 

-Väestönsuojan päällä tyhjä tila, jossa 

paljasta mineraalivillaa yms. 
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3.2.4 Ulkopuoliset osat 

Rakennuksen laajennusosan ulkopuolelle on tehty perusmuuriin patolevytys ja sadevedet 

on ohjattu sadevesikaivoihin. Paikoin patolevytyksen yläreuna on puutteellisesti asennettu, 

jolloin viistosateen tai lumien sulamisvesien on mahdollista päästä patolevytyksen ja pe-

rusmuurin väliin. Vanhalla osalla ei havaittu patolevytystä.  

 

Takapihan puolella vanhan osan perusmuuria vasten on nurmikkoa. Laajennusosan kohdal-

la on tehty sorastus perusmuurin viereen.  

 

  

  

Kuva nro 15. Laajennusosa: patolevy rikkonainen Kuva nro 16. Vanha osa: ei patolevytystä 

 

  

Kuva nro  17. Yleiskuva: maanpinta viettää osin kiinteistöä 

kohti 

Kuva nro 18. Yleiskuva: etupiha 
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3.2.5 Ulko- / väliseinä 

 

Vanhalla osalla ulkoseinäeristeen kuntoa tarkistettiin materiaalinäyttein. Näytetulosten pe-

rusteella vanhan osan luokkatilojen ulkoseinissä todettiin mikrobivaurioita lämmityspatterei-

den takana eristeenä olevassa lastubetonilevyssä (tojalevy), sekä ikkunoiden karmien tiivis-

tykseen käytetyissä pellavariveessä. Tutkimuksessa havaittiin vanhan osan luokkatilojen 

ikkunapenkkien olevan haljenneita, jonka vuoksi niistä tapahtuu ilmavuotoa sisätiloihin. Il-

mavuodot todennettiin merkkiainekaasun avulla.  

 

Osin vanhalla osalla ulkoseinän eristeenä on valkoinen lasivilla, josta otettiin useita materi-

aalinäytteitä eri kerroksista. Tulosten perusteella vaurioita havaittiin kellarikerroksen maan-

paineseinien eristeissä. Syynä maanpaineseinien eristevillojen mikrobivaurioitumiseen on 

ulkopuolinen kosteusrasitus. Maanpaineseinien rakenne on niin sanottu riskirakenne.  

 

Laajennusosalta ulkoseinistä otetuissa materiaalinäytteissä havaittiin vaurioita väestön-

suojatilan, sekä tilan 104 maanpaineseinien lämmöneristeissä. Syynä maanpaineseinien 

eristevillojen mikrobivaurioitumiseen on ulkopuolinen kosteusrasitus. Maanpaineseinien 

rakenne on niin sanottu riskirakenne. 

 

Laajennusosalla verhokoteloihin tehtiin rakenneavaukset, koska merkkiainekaasututkimuk-

sessa oli havaittu ilmavuotoa kotelorakenteiden sisältä. Rakenneavauksessa havaittiin, että 

pystypilarin ja seinäelementin välinen liittymäkohta oli tiivistämättä. Liittymäkohdasta pää-

see tulemaan korvausilmaa ulkoseinän sandwich elementin eristeen läpi.  

 

Vallitsevien painesuhteiden mukaisesti tapahtuu rakenteen epätiiveyskohdista hallitsema-

tonta korvausilman kulkeutumista rakenteista sisätiloihin. Hallitsemattoman korvausilman 

mukana kulkeutuu epäpuhtauksia (pöly, tuoksut yms.) rakenteista sisäilmaan. 

 

  

Kuva nro 19. Uuden puolen maanpaineseinän rakenneavaus/ 

väestönsuoja: eristetila kuiva 

Kuva nro 20. Kellarin maanpaineseinän rakenneavaus 

 



  

 
 

Polygon Finland Oy 

Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki 

etunimi.sukunimi@polygongroup.com 

www.polygongroup.fi 

 
 

 

 

Sivu 20 / 52 
Työnumero: 051721700531 

  

Kuva nro 21. Luokkatilan verhokoteloiden sisällä pystypilarin 

ja seinän elementin rajapinnat eivät ole tiiviit  

Kuva nro 22 . Luokkatilan verhokoteloiden sisällä pystypilarin 

ja seinän elementin rajapinnat eivät ole tiiviit 

 

 

 

Kuva nro 23. Ikkunapenkin eristetilassa rivettä  
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3.2.6 Alapohja 

 

Alapohjarakenteena on vanhalla osalla maanvarainen betonilaatta, ilman alapuolista läm-

möneristettä. 

 

Kiinteistön vanhan osan kellaritiloissa lattian betonilaatan suhteellinen kosteus tarkistettiin 

porareikämittauksilla. Mittausten perusteella kosteus nousee maapohjasta betonilaattaa 

pitkin ylöspäin kapillaarisesti, mikä on nähtävissä kellarikerroksen (teknisen työn tilan) sei-

nien alaosissa vaurioina. Maanvaraisen betonilaatan alta puuttuu kapillaarikatkokerros, joka 

estäisi kosteuden kapillaarisen nousun. Hiekka betonilaatan alla on hienojakoista. Lisäksi 

teknisessä tilassa on lattioihin jossain vaiheessa kiinteistön elinkaarta tehty viemäriput-

kiasennuksia joiden yhteydessä lattiabetonilaatta on puhkottu timanttileikkauksin.  

 

Vanhan osan kellaritilojen alla kulkee kanaali, jossa on kaukolämpö- ja käyttövesiputkia. 

Kanaalissa on paljon läpivientejä ja ilmayhteyksiä muihin tiloihin. Tutkimusten yhteydessä 

havaittiin kanavassa olevan vesivuoto. Vettä oli myös tiivistyneenä kanaalin pinnoille. Ais-

tinvaraisesti kanaalissa oli todettavissa voimakas mikrobiperäinen haju.  

 

Vanhan osan ja päiväkodin yhdyskäytävällä sijaitsevan kanaalin tarkistusluukusta tehtiin 

paine- ero- ja kosteusmittaukset kanaalin olosuhteista. Tulosten perusteella kanaalista tulee 

ilmavirtauksia käytävään. Suhteellinen kosteus kanaalin ilmatilassa oli korkea (RH >90 

%:a).   

 

Laajennusosalla alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta alapuolisella läm-

möneristeellä (paisutettu polystyreenimuovi eli EPS eriste). Luokkatilojen kohdalla lattioissa 

ei ole eristetilassa muovikalvoja, mutta väestönsuojanlattian eristetilassa on muovikalvo 

EPS-eristeen alla. Kyseinen muovikalvo on sittemmin tilassa sattuneen vesivahingon jäl-

keen rei’itetty.  

 

Liikuntasalin lattiaan tehdyn rakenneavauksen kohdalla havaittiin, ettei rakenne ollut piirus-

tuksien mukainen. Parkettirakenteen alla on mineraalivillaeriste betonisen pohjalaatan pääl-

lä. Kuvista poiketen betonisen pohjalaatan alla on käytetty EPS- eristettä kovan villan si-

jaan, mikä parantaa rakenteen kosteusteknistä käyttäytymistä. Eristevillassa ja puuraken-

teissa ei havaittu vaurioita.  
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Kuva nro 24. Kellaritilassa merkkejä kosteuden noususta 

rakenteisiin 

Kuva nro 25. Kellarin teknisessä tilassa merkkejä kosteudes-

ta 

 

  

Kuva nro 26.  Kellarissa lattiaan tehdyt viemäriputkiasennuk-

set 

Kuva nro 27. Kellarissa lattiaan tehdyt viemäriputkiasennuk-

set 

 

  

Kuva nro 28. Kanaali: yleiskuva, katto helmeilee kosteudesta Kuva nro 29. Kanaali: Vesivuoto, pohjalla vettä 
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Kuva nro 30 . Kanaali luukku uudella puolella. Kanaali ylipai-

nen tilaan nähden 

Kuva nro 31 . Kanaali: Ilman kosteus erittäin korkea.  

 

 

 

Kuva nro 32 . Liikuntasalin parketin rakenneavaus.  

 

3.2.7 Välipohja 

Välipohja on vanhalla osalla ylälaattapalkisto, johon on tehty alaslasku. Rehtorin huoneen 

kohdalla välipohjarakenne on alalaattapalkisto. Välipohjassa havaittiin rehtorin huoneen 

kohdalla olevan purueristettä, sekä muottilaudoitus. Muualla välipohjassa ei havaittu eristet-

tä.  

 

Alaslaskun ylätilassa kulkee talotekniikan laitteet (iv-kanavat, sähkökaapelit. yms.) Alaslas-

kumateriaalina on tasopinnoiltaan pinnoitettu, mutta reunaosiltaan pinnoittamaton mineraa-

livillalevy. Alaslaskun yläpuolelle on jätetty vanhat puukuitulevyt, jotka olivat tunkkaisen ha-

juisia. Alaslaskujen ylätilassa on huomattavaa mineraalivilla ja pölykertymää.  

 

Vanhan osan pystyhormien osalla välipohjassa on tiivistämättömiä läpivientejä. Pystyhormin 

kotelointi katkeaa alaslaskun ylätilassa, jolloin hormista on ilmayhteys alaslaskun ylätilaan ja 

sisäilmaan. 
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Laajennusosalla välipohjarakenne on ontelolaatta, jonka päällä on ohut kerros askelää-

nieristevillaa. Villan päälle on valettu pintabetonikerros, joka oli yläkerran luokkatiloissa pai-

nunut (luokkatilojen seinien reunoilla maton alla oli nähtävissä halkeamat). Merkkiaineko-

keessa ei kuitenkaan havaittu ilmavuotoa askeläänieristekerroksesta luokkatilaan.   

 

Laajennusosan väestönsuojatilan yläpuolella on 400 mm korkea tila, jossa on pinnoittama-

tonta mineraalivillaa. Tilasta on suora ilmayhteys käytävän alaslaskukaton päälle.  

 

  

Kuva nro 33.  Alaslaskukaton päältä: mineraalivillaa ja pölyä Kuva nro 34 . Alaslaskukaton päältä: mineraalivillaa ja pölyä 

 

  

Kuva nro 35 . Alaslaskukaton päältä: mineraalivilla lähteitä Kuva nro 37 . Alaslaskukaton päältä: mineraalivilla lähteitä 
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Kuva nro 38.  Alaslaskukaton päältä: rikkoutuneita putkieris-

teitä 

Kuva nro 39. Alaslaskukaton päältä: vanhat rikkoutuneet 

puukuitulevyt 

 

  

Kuva nro 40. Alaslaskukaton päältä: mineraalivilla lähteitä ja 

läpivientejä 

Kuva nro 41. Hyllyn päällä pölyä 

 

  

Kuva nro 42 . Väestönsuojatilan päältä: mineraalivilla- ja 

pölylähteitä 

Kuva nro 43 . Alaslaskukaton päältä: vanhaa puukuitulevyä 
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3.2.8 Yläpohja 

Yläpohja on vanhalla osalla betonirakenteinen, jonka välissä on lämmöneristeenä valkoinen 

lasivilla. Yläpohjan lämmöneristekerroksesta otettiin materiaalinäytteitä (4kpl) mikrobimääri-

tystä varten. Kahdessa näytteessä oli heikko viite vauriosta. Vanhan osan ullakolla havaittiin 

vesivuodoista aiheutuneita jälkiä lattia- ja kattolaudoituspinnoilla, jotka selittävät saadut näy-

tetulokset.  

 

Yläpohjan osalla havaittiin vanhan ulkoseinän ja laajennusosan liittymäkohdassa merk-

kiainekaasulla ilmavuotoja rakenteiden liittymissä ja sähköjohtojen läpivienneissä. Vanhan 

osan puurakenteissa on käytetty vanhoja muottilautoja.  

 

Vanhan osan pääsisäänkäynnin yläpohjaa tarkasteltiin tarkastusluukun kautta. Luukusta oli 

nähtävissä puurakenteissa kosteuden aiheuttamia vauriojälkiä. Lisäksi kyseisen yläpohjan 

kattolaudoituksessa oli nähtävissä kattovuodosta aiheutuneita kosteusvaurioita. Tarkistus-

luukku ei ollut ilmatiivis ja käytävä oli yläpohjaan nähden alipaineinen, jolloin epäpuhtaudet 

pääsevät kulkeutumaan luukun reunojen kautta käytävän ilmatilaan. Ulkoseinän eristevillas-

ta otettiin materiaalinäyte tarkistusluukun läheisyydestä.  

 

Liikuntasalin aulassa sijaitsevien käymälöiden edustalla sisäkatossa havaittiin vanhat valu-

majäljet.  

 

Laajennusosan yläpohjarakenne on toteutettu ontelolaatoilla. Ontelolaattojen päällä on pu-

hallusvillaa noin 300 - 400 mm. Laajennusosan yläpohjassa ei havaittu kosteuden aiheut-

tamia vauriojälkiä tai muita puutteita.  
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Kuva nro 44.  Tarkistusluukku pääsisäänkäynnin yläpohjaan, 

josta kuvat 45- 48 

Kuva nro 45.  Pääsisäänkäynnin yläpohjan tarkistusluukussa 

kosteuden aiheuttamat jäljet. 

 

  

Kuva nro 46. Pääsisäänkäynnin tarkistusluukun puuraken-

teessa vuotojälkiä 

Kuva nro 47 . Pääsisäänkäynnin yläpohjassa kosteusvau-

riojäljet 

 

  

Kuva nro 48 . Yleiskuva pääsisäänkäynnin yläpohjasta. Kuva nro 49 . Vanhan puolen yläpohja: kosteusvauriojäljet 
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Kuva nro 50 . Vanhanpuolen yläpohja: yleiskuva Kuva nro 51. Vanhan puolen yläpohja: vauriot tuuletusputken 

läpiviennin ympärillä 

 

  

Kuva nro 52 . Vanhan puolen yläpohja: lisälämmön eristys Kuva nro 53. Vanhan puolen yläpohja: porraskäytävän päällä 

purueriste 

 

  

Kuva nro 54. Vanhan puolen yläpohja: lattiabetonin päällä 

merkkejä kosteudesta 

Kuva nro 55 . Vanhan puolen yläpohja: veden valutusreikä 

 



  

 
 

Polygon Finland Oy 

Y-tunnus 0892371-5, Kotipaikka Helsinki 

etunimi.sukunimi@polygongroup.com 

www.polygongroup.fi 

 
 

 

 

Sivu 29 / 52 
Työnumero: 051721700531 

  

Kuva nro 56 . Vanhan puolen yläpohja: läpivienti Kuva nro 57. Vanhan puolen yläpohjan betonilaatan avaus: 

eristeenä valkoinen lasivilla 

 

  

Kuva nro 58 . Vanhan puolen yläpohjan betonilaatan avaus: 

Lasivillan päällä rakennus- ja tervapaperia 

Kuva nro 59 . Vanhan puolen yläpohjan betonilaatan avaus 

 

  

Kuva nro 60 . Ilmavuotoa käytävästä yläpohjaan Kuva nro 61. Ilmavuodon testauskohta käytävästä yläpohjaan 
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3.2.9 Vesikatto 

Vesikatto on puurakenteinen ja vesikatteena on harjakatto- osilla konesaumattu peltikate. 

Peltikaton pinnoite hilseilee laajennusosan kohdalla. Tasakatto- osuuksilla pinnoitteena on  

bitumikermi. Sadevedet jäävät lammikoksi ruokalan vesikaton päälle kattokaivojen ympäril-

le. Syynä on puiden lehdistä tukkeutunut sadevesikaivo.   

 

 

Kuva nro 62 . Kattopellin pinnoite hilseilee laajennusosalla.  

 

  

Kuva nro 63 . Vesi lammikoituu katolle. Kuva nro 64 . Uuden ja vanhan osan liittymäkohta.  
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4 PINTAKOSTEUSINDIKOINNIT 

Tutkimuksessa käytiin läpi lattiapinnat vesipisteiden ja käymälöiden, sekä pesuhuonetilojen 

osalta. Lattiapinnoilla havaittiin kosteuksia uuden puolen käymälöissä wc istuinten ja lattia-

kaivojen ympärillä. Pintaindikaattorilla ei pystytä määrittelemään rakenteessa olevan kos-

teuden sijaintia (vedeneristyksen sisäpinta/rakenteen sisäosa) Suihkuvesialueella ja wc-

istuimen ympäristössä on normaalia että pintaindikaattorin arvot ovat lievästi koholla muu-

hun tilaan nähden. 

 

Kellaritiloissa olevan teknisentyön tilassa olevien vesipisteiden lattiat olivat tutkimushetkellä 

kuivat mutta niissä on selvät silminnähtävät kosteusjäljet (lattiamateriaali maalattua puuta). 

Kellarissa pintakosteudenosoittimella havaittiin kohonneita kosteuksia lattioissa ja seinära-

kenteista, mitkä ilmenevät myös tehdyissä betonikosteusmittauksissa (taulukko mittauksista 

liitteenä).   

 

Liikuntasalin sisäänkäynnin lattiassa havaittiin kohonneita kosteusarvoja noin kahden ne-

liömetrin alueella.   

 

 

  

Kuva nro 65. Kellarin seinän alareunassa näkyviä kosteus-

vaurioiden jälkiä 

Kuva nro 66. Teknisen työn tilassa katon rajassa kosteusvau-

rion jäljet. Kattomateriaali pehmeä.  
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5 NÄYTTEET 

Tulkinnat perustuvat näytelaboratorioiden analyyseihin ja Sosiaali- ja terveysministeriön 

(STM) asetukseen, asunnon ja oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten 

asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2015) ja Valviran Asumisterveysasetuksen 

soveltamisohjeet Osa I-V 

5.1 Sisäilman mineraalivillakuitu pitoisuus  

Sisäilman mineraalivillakuitu pitoisuuden määrittäminen toteutettiin geeliteipillä laskeumale-

vylle 2:den viikon aikana laskeutuneesta pölystä. 

 Kohteeseen vietiin 8 kpl maljoja 

 Maljojen annettiin olla kohteessa 2 viikkoa, jolloin saadaan otanta eri sisäilman olo-
suhteista (paine-ero ulkoilmaan nähden yms.)  

 2:den viikon laskeumasta suoritettiin geeliteippinäyte, jotka lähetettiin laboratorioon 

tutkittavaksi 

 

Laboratorion mineraalivillakuituanalyysin mukaan 

 

Näyte 1: Tila 113 

 Tulos 0,1 kpl/ cm2 

 Näytteessä mineraalivillakuitu pitoisuus ei ylittänyt STM:n toimenpiderajaa (0,2 kui-
tua/ cm2) 

 
Näyte 2: Tila 113 tuloilmakanava 

 Tulos 4,5 kpl/ cm2 

 Näytteessä oleva mineraalivillakuitupitoisuus alitti  TTL ohjeen (10- 30) kuidun tyypil-
lisen määrän rajan 

 

Näyte 3: Tila 142 

 Tulos 0,1 kpl/ cm2 

 Näytteessä mineraalivillakuitu pitoisuus ei ylittänyt STM:n toimenpiderajaa (0,2 kui-
tua/ cm2) 

 

Näyte 4: Tila 142, tuloilmakanava 

 Tulos 69 kpl/ cm2 

 Näytteissä olevamineraalivillakuitu pitoisuus ylitti TTL ohjeen (10- 30) kuidun tyypilli-
sen määrän rajan 

 
Näyte 5: Tila 225 

 Tulos 0,1 kpl/ cm2 

 Näytteessä mineraalivillakuitu pitoisuus ei ylittänyt STM:n toimenpiderajaa (0,2 kui-
tua/ cm2) 

  
Näyte 6: Tila 225, tuloilmakanava 
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 Tulos 17 kpl/ cm2 

 Näytteissä olevamineraalivillakuitu pitoisuus oli TTL ohjeen (10- 30) kuidun tyypilli-
sen määrän mukainen 

 
Näyte 7: Tila 214 

 Tulos <0,1 kpl/ cm2 

 Näytteessä mineraalivillakuitu pitoisuus ei ylittänyt STM:n toimenpiderajaa (0,2 kui-
tua/ cm2) 

 
Näyte 8: Tila 214, tuloilmakanava 

 Tulos 2,3 kpl/ cm2 

 Näytteessä oleva mineraalivillakuitupitoisuus alitti TTL ohjeen (10- 30) kuidun tyypil-
lisen määrän rajan 

 
 

Tasopinnoilta otettujen mineraalivillakuitunäytteiden tulkintaohje: 

 

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille laskeutuneessa 

pölyssä on 0,2 kuitua/cm2. Jos tämä arvo ylittyy, tulee selvittää kuitulähteet ja ryhtyä toi-

menpiteisiin kuitukertymän pienentämiseksi.  

 

Tuloilmakanavien näytteiden tulkintaohje: 

 

Toimistorakennuksen tuloilmakanavien pinnoilta teollisen mineraalivillakuitujen keskimää-
räinen pitoisuus on Työterveyslaitoksen tutkimus- ja palvelumittausaineistoissa ollut 10 – 30 
kuitua/cm2.(Työterveyslaitos) 
 

5.2 Materiaalinäyte (mikrobipitoisuus) 

Kohteesta otettiin materiaalinäytteitä 2 kpl. Näytteet lähetettiin laboratorioon tutkittavaksi. 

 

Laboratorion mikrobianalyysin mukaan 

 

Näyte 1, Ullakko, välipohjan eristevilla, rehtorin huoneen kohdalta 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 2, Ullakko, välipohjan eristevilla, luokan 224 yläpuolelta  

 

 Mikrobien kokonaismäärä on kohtalainen (++) 
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 Työterveyslaitoksen tulkinta: heikko viite vauriosta 

 Näytteessä esiintyi Penicilium- mikrobeja (++), joka on suurina pitoisuuksina koste-

usvaurioon viittaava mikrobi. Näytteessä ei esiintynyt mikrobeja joiden kosteusvaurio 

indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 3 Ullakko, välipohjan eristevilla, käytävän kohdalta  

 

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä esiintyi yksi pesäke kahdella maljalla kosteusvaurioon viittaava mikrobi-

suku.  Näytteissä ei esiintynyt mikrobeja joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on 

vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 4, Ullakko, eristevilla, käytävän kohdalta 

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: heikko viite vauriosta 

 Näytteessä esiintyi Spahaeropsidales - mikrobeja, joka on kosteusvaurioon viittaava 

mikrobi. Näytteessä ei esiintynyt mikrobeja joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys 

on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 5, Tila 206, välipohjan eriste 

 

 Ei mikrobikasvua (-) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 6, Tila 206, ulkoseinän eristevilla 

 

 Ei mikrobikasvua (-) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 
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Näyte 7, Tila 209, välipohjan eristevilla 

 

 Ei mikrobikasvua (-) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 8, Tila 209, Ulkoseinän eristevilla 

 

 Ei mikrobikasvua (-) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 9, Tila 214, välipohjan eristevilla 

 

 Ei mikrobikasvua (-) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 10, Tila 214, Ulkoseinän eristevilla 

 

 Ei mikrobikasvua (-) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 11, Rehtorin huone, välipohjan tervapaperi 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: heikko viite vauriosta 

 Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaava mikrobisuku (A.sydowil). Näytteessä ei 

esiintynyt mikrobeja joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä esiintyi niukasti (2 pesäkettä) sädesieniä (Steptomyces) 
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Näyte 12, Rehtorin huone, välipohjan purueriste 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja merkittävää määrää 

(vähäisesti Penicillium- suvun mikrobeja), eikä mikrobeja joiden kosteusvaurio indi-

kaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 13, Rehtorin huone ulkoseinän eristevilla 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja merkittävää määrää 

(vähäisesti Penicillium- suvun mikrobeja), eikä mikrobeja joiden kosteusvaurio indi-

kaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 14, Tila 225, Ulkoseinän Tojaeriste 

 Mikrobien kokonaismäärä on runsas (+++) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: vahva viite vauriosta 

 Näytteessä esiintyi runsaasti sädesieniä (Steptomyces) 

  

Näyte 15, Tila 227, Ulkoseinän Tojaeriste 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on runsas (+++) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: vahva viite vauriosta 

 Näytteessä esiintyi runsaasti sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 16, Tila 227, Ikkunarive 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on runsas (+++) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: vahva viite vauriosta 

 Näytteessä esiintyi runsas kasvu Penicillium ja Aureobasidium-- suvun mikrobeja, 

jotka ovat suurena pitoisuutena indikoivat kosteusvauriota. Näytteessä ei esiintynyt 

mikrobeja, joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin 

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 
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Näyte 17, Porrashuone 2. krs, ulkoseinän eriste 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on kohtalainen (++) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: viittaa vaurioon 

 Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Penicillium, Ulcladium ja  

Aureobasidium- suvun mikrobeja), sekä mikrobeja joiden kosteusvaurio indikaatto-

rimerkitys on vielä avoin () 

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 18, Tila 145 (musiikkiluokka), välipohjan purueriste  

 

 Ei mikrobikasvua 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 19, Tila 159 (liikuntasali), välipohjan eristevilla  

 

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä esiintyi vähäinen määrä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (penicilli-

um). Näytteessä ei esiintynyt mikrobeja joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on 

vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 20, Tila 159 (liikuntasali), ulkoseinän eristevilla 

 

 Ei mikrobikasvua 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 21, Tila 142, Korvausilmakanavan rive 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: heikko viite vauriosta 

 Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Geotrium, Penicillium, Eu-

rotium, Engydontium ja Arthrinium). Näytteessä ei esiintynyt joiden kosteusvaurio in-

dikaattorimerkitys on vielä avoin  
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 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 22, Tila 142, Ulkoseinän eristevilla 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä esiintyi vähäinen määrä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (penicilli-

um). Näytteessä ei esiintynyt mikrobeja joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on 

vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 23, Tila 136, Ulkoseinän eristevilla 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on hyvin niukka (-) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä esiintyi yksipesäke sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 24, Tila 129 (ruokasali), ulkoseinän eristevilla 

 

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä esiintyi vähäinen määrä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (penicilli-

um). Näytteessä ei esiintynyt mikrobeja joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on 

vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 25, Tila 113, Ulkoseinän eristevilla 

  

 Ei mikrobikasvua 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä ei esiintynyt kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja eikä mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 
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Näyte 26, Tila 105, Ulkoseinän eristevilla 

  

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: ei viitettä vauriosta 

 Näytteessä esiintyi vähäinen määrä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Sphae-

ropsidales). Näytteessä ei esiintynyt mikrobeja joiden kosteusvaurio indikaattorimer-

kitys on vielä avoin  

 Näytteessä ei esiintynyt sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 27, Tila 104, Maanpaineseinän eristevilla 

  

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: viittaa vaurioon 

 Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Penicillium, A. versicolor), 

näytteessä ei esiintynyt mikrobeja joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä 

avoin  

 Näytteessä esiintyi runsaasti sädesieniä (++) (Steptomyces) 

 

Näyte 28, Väestönsuoja, maanpaineseinä  

 

 Mikrobien kokonaismäärä on runsas (+++) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: vahva viite vauriosta 

 Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Penicillium, Acrenium, A. 

ochraceus, A. versiocolor, Acrenomiun)  näytteessä ei esiintynyt mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin ()  

 Näytteessä esiintyi niukasti sädesieniä (Steptomyces) 

 

Näyte 29, Tekninen tila, maanpaineseinän eristevilla  

  

 Mikrobien kokonaismäärä on runsas (+++) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: vahva viite vauriosta 

 Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (Penicillium, Simplicillum, A. 

ochraceus, Acremonium, Tritirachium, Scopulariopsis, A. Penicilloides) ja mikrobeja 

joiden kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin (A flavus) 

 Näytteessä esiintyi sädesieniä (Steptomyces) 
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Näyte 30, Puutyöluokka, maanpaineseinän eristevilla  

 Mikrobien kokonaismäärä on niukka (+) 

 Työterveyslaitoksen tulkinta: heikko viite vauriosta 

 Näytteessä esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (A ochraceus, Acremonium, 

Penicillium, A. Penicilloide, Cladorporium). Näytteessä ei esiintynyt mikrobeja joiden 

kosteusvaurio indikaattorimerkitys on vielä avoin  

 Näytteessä esiintyi niukasti sädesieniä (+) (Steptomyces) 

 

 

Materiaalianalyysin tulkintaohje: (suoraviljely) 

Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun suoraviljelyllä ma-

teriaalinäytteessä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai aktinomykeettejä runsaasti 

(+++/++++). Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on 

kohtalaisesti tai niukasti, mutta lajistossa on kosteusvaurioindikaattoreita. 

(osa asumisterveysasetuksen 545/2015 soveltamisohjeesta) 

 

5.3 Materiaalinäyte polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen pitoisuus (PAH) 

Kiinteistöstä otettiin yksi materiaalinäyte PAH-yhdisteiden määrittämiseksi. Näytteet lähetet-

tiin laboratorioon tutkittavaksi. 

 

Materiaalinäytteiden PAH-tulokset 

 

Näyte 1, kellarin maanpaineseinän pikeys 

 

 Kokonaispitoisuus 27 mg/kg 
 
Näyte sisältää pieniä määriä eräitä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH- yhdisteitä). 
Materiaalia käsiteltäessä tulee välttää ihokosketusta materiaaliin ja käyttää suojakäsineitä, 
esimerkiksi nahkahansikkaita. Sisältä likaantuneet käsineet pitää vaihtaa puhtaisiin.  
 

Materiaalinäytteen tulkinta: 

Yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuus kivihiilitervatuotteissa mm. kreosoottieristeessä., 

saattaa olla yli 1000 mg/kg. Myös bitumit voivat sisältää PAH-yhdisteitä, kuitenkin selvästi 

vähemmän kuin kivihiilitervaan perustuvat valmisteet. PAH-kokonaismäärän ollessa yli 200 

mg/kg toimitetaan tällainen jäte yleensä ongelmajätelaitokselle (Ratu-ohjekortti 82-0381): 

Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku).  
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5.4 Pintapöly pyyhintänäyte 

Kohteesta otettiin tasopinnoilta pintapölyn pyyhintänäytteitä 14 kpl. 

 

Näytteiden tulokset lisätään raporttiin niiden saavuttua. 

 

6 TOIMENPIDESUOSITUKSET  

6.1 Vanha osuus 

Vanhalla osuudella suositellaan tehtäväksi kokonaisvaltainen peruskorjaus, jossa suositel-

laan tehtäväksi: 

 

- Vanhalla osuudella ulkopuolen perusmuuriin tulee asentaa kosteudeneristys, sekä 

tehdä kiinteistön ympärille nykyaikaiset salaojitukset ja sadevesien ohjaukset.  

 

- Vanhan osuuden kellarikerroksen maanpaineseinien sisäkuoren tiiliverhous suositel-

laan eristeineen poistettavaksi. Korjausrakentamissuunnittelua varten suositellaan 

tehtäväksi laajempi rakenneavaus kellarikerroksen seinä- ja lattialiittymäkohtien tar-

kistamiseksi.  

 

- Suositellaan kellarikerroksessa betonilattioiden piikkaamista pois ja kapillaarikatko-

kerroksen tekemistä alapohjaan.  

 

- Puukäsityöluokkien puukolatut lattiat suositellaan purettavaksi ja betonin pohjalaatta 

piikattavaksi pois. Putkikanaaleista suositellaan putkien muuttamista pinta- asen-

nuksiksi.  

 

- Kellarista ylempiin kerroksiin tulevat putki- ja sähköjohtojen läpiviennit tulisi tiivistää 

(käyttövesiputkijärjestelmän jäljellä oleva tekninen käyttöikä tulee selvittää ja uusia 

tarpeen mukaan). 

 

- Suositellaan lämmitysverkoston putkien uusimista. Ulkoseinien sisällä kulkevista 

putkikoteloista tulee poistaa vanhat putket ja putkieristeet.  

 

- Rehtorinhuoneen lattiarakenne suositellaan purettavaksi (purueriste). Ennen purku-

toimiin ryhtymistä tulee tarkistaa kyseisen välipohjarakenteen laajuus.  

 

- Suositellaan vanhalla osuudella luokkatilojen ikkunoiden uusimista, jonka yhteydes-

sä vanhat ikkunariveet poistetaan ja seinärakenteen, sekä ikkunoiden liittymäkohdat 

tiivistetään.  
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- Haljenneet ikkunapenkit tulee purkaa ja vanhat korvausilmakanavat ikkunapenkkien 

alta tukkia/ tiivistää.  

 

- Vanhanpuolen luokkatiloista tulee poistaa lasivillaeristeiset akustiikkalevyt, sekä 

vanhat huokoiset puukuituakustiikkalevyt (alaslaskun päällä).  

 

- Luokkatilojen alkuperäiset muovimatot tulee poistaa, mattoliimat sekä tasoitekerrok-

set tulee jyrsiä puhtaalle betonipinnalle. 

 

- Liikuntasalin aulan WC-tilojen edustan sisäkatto tulee avata ja rakenteet tarkistaa 

vaurioiden varalta 

 

- Hissin viereisen 2. kerroksen porrasaulan ikkunaseinän levytys tulee avata ja mikro-

bivaurioituneet rakenteet uusia 

 

- Vanhan osuuden yläpohjasta suositellaan ullakon lattian kuoribetonikerroksen piik-

kaamista ja eristevillojen poistamista (useat vanhat kattovuodot vaurioittaneet ylä-

pohjan eristeitä), sekä vaurioituneiden vesikaton puurakenteiden uusimista.  

 

 

6.2 Laajennusosa 

- Perusmuurin kosteuden eristys tulisi uusia koko laajennusosan ympäriltä.  

 

- Laajennusosalla suositellaan väestönsuojatilan maanpaineseinien puukoolattujen 

levyseinärakenteiden purkamista ja uusimista paremmin kosteusrasitusta kestäväksi 

rakenteeksi.  

 

- Väestönsuojan päältä tulee poistaa rakennusaikaiset jätteet ja muottilaudoitukset.  

 

- Tilan 104 maanpaineseinän kuorimuuraus, sekä mineraalivillaeriste suositellaan pu-

rettavaksi ja rakenne korvattavaksi paremmin kosteusrasitusta kestävällä rakenteel-

la.  

 

- Koko laajennusosan luokkatilojen verhokoteloinnit tulee avata ja suorittaa ulkosei-

näelementtien, sekä pystypilareiden rajakohtien tiivistyskorjaus.  

 

- Yläkerran luokkatilojen painuneet lattiarakenteet suositellaan oikaistavaksi, sekä tii-

vistettäväksi siten ettei välipohjan askeläänieristeestä pääse tulemaan mineraalikui-

tuja sisäilmaan. Vanhat muovimatot tulee poistaa, liimat sekä tasoitteet jyrsiä puh-

taalle betonipinnalle ennen lattian oikaisua. Tutkimuksissa ei kuitenkaan havaittu 

tutkimushetkellä ilmavuotoja välipohjasta, joten korjaustarve ei ole akuutti.  
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- Luokkatiloista tulee poistaa lasivillaeristeiset akustiikkalevyt. 

 

- Liikuntasalin sisäänkäynnin lattiasta tulee poistaa pinnoitteet ja rakenne varmistaa 

korjaustöitä varten (kastunut alue).  

 

- Suositellaan laajennusosan rivipeltikatteen huoltomaalausta. 

 

6.3 Ilmanvaihto 

- Ilmanvaihtokoneiden, äänenvaimentimien sekä tuloilmapäätteiden mineraalivilla kui-

tulähteet tulee poistaa ja korvata esimerkiksi Dacronilla. 

 

- Ilmanvaihto tulee puhdistaa ja säätää kiinteistön korjaustöiden jälkeen. Säätämises-

sä tulee ottaa huomioon paine- ero ulko- ja sisävaipan ylitse. Paine- eron tulisi olla 

välillä 0…-5 Pascalia.   

 

6.4 Suositeltava toimenpidejärjestys 

Toimenpidejärjestyksessä lähdetään siitä ajatuksesta, että vanha osa kiinteistöstä osastoi-

daan irralleen laajennusosasta peruskorjausta varten. Laajennusosalla tehdään ensiksi alla 

suositeltavat ensisijaiset toimenpiteet, jotta laajennusosa voidaan ottaa uudelleen käyttöön. 

Vanhalla osalla sijaitsevat ruokala ja keittiötilat voidaan pitää käytössä. Kulku voidaan ruo-

kalaan järjestää ulkotiloista esim. osastoitua käytävää pitkin.  

 

Laajennusosalla suositellaan ensisijassa tehtäväksi: 

- laajennusosan ja vanhan osan osastoiminen erilleen (vanha osan alipaineistus) 

- verhokotelointien tiivistyskorjaukset 

- ilmanvaihdon mineraalivillakuitulähteiden poistaminen 

- akustiikkalevyjen uusiminen 

- väestönsuojatilan havaittujen maanpaineseinän mikrobivaurioiden korjaaminen 

- väestönsuojan yläpuolisen tilan puhdistaminen 

- tilan 104 havaittujen maanpaineseinän mikrobivaurioiden korjaaminen 

- ilmanvaihdon kanavien kuitupölypuhdistus 

- korjaustöiden jälkeen kaikkien tilojen kuitupöly- ja homeettomaksi siivous 

 

Laajennusosan korjaustöiden jälkeen tai samanaikaisesti voidaan vanha osa ottaa perus-

korjauksen alle.  

 

Korjausrakentaminen tulee tehdä erillisen korjaussuunnitelman mukaan. 
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Korjaustoimenpiteiden aikana purettavat/ korjattavat tilat tulee osastoida ja alipaineistaa, 

jotta homemikrobien leviäminen muihin tiloihin estettäisiin.  

 

6.5 Siivous 

Suositellaan, että kiinteistössä tehtäisiin jatkossa yläpölyjen siivoamista säännöllisesti (parin 

kuukauden välein).  

 

Huomioitavaa on, että mineraalivillakuitulähteiden poistamisen jälkeen koko rakennus tulee 

siivota kuitupölysiivouksena. Kosteusvaurio- tai homemikrobikorjausten jälkeen tilat tulee 

myös siivota huolellisesti niin sanottuna homeettomaksi siivouksena. Ohje homeettomaksi 

siivoukseen löytyy hometalkoot.fi sivuilta internetistä:  

http://www.hometalkoot.fi/file/15813.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hometalkoot.fi/file/15813.pdf
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__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Tuukka Korhonen p. 040- 840 119 

Ympäristöteknologian insinööri (AMK) 

Rakennusterveysasiantuntija  

VTT-henkilösertifikaatti Nro VTT-C-22568-26-16 

Rakenteiden kosteuden mittaaja 

VTT-henkilösertifikaatti Nro VTT-C-6449-24-11 

Kai Kylliäinen 040 - 562 3222 

Rakennusinsinööri (AMK) 

Pätevöitynyt kosteudenmittaaja PKM 

Rakennusterveysasiantuntia VTT-C-5529-26-10 

Rakennusten lämpökuvaaja h/lk 009/05 

 

 

 
__________________________ 

Sami Ahonen p. 040 – 571 4997 

Ympäristö- ja terveystekniikan insinööri (AMK) 

 

 
Toimeksiannoissamme noudatamme konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013  
 

Raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä ja/tai kohteista saatujen tulosten analysointiin. 
Raportti sisältää analyysi- ja mittatietoja ainoastaan kyseisessä raportissa mainituista kohteista ja mittapisteistä mittaushetkel-
lä, eikä raportin tuloksia ja johtopäätöksiä voi yleistää kohteen tai kiinteistön muihin tiloihin ja/tai rakenteisiin. 
 
Tutkimus ei sulje pois mahdollisuutta, että muualla kiinteistössä tai sen rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai 
vaurioita. Vahinkotarkastusraportin ollessa kyseessä raportti laaditaan kuvaillun vahingon tai tapahtuman laajuuden selvittämi-
seksi, eikä raporttia voi käyttää kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon määrittämisessä. 
  
Polygon Finland Oy ei kanna vastuuta kiinteistössä olevista piilevistä vioista tai vaurioista jotka ovat tutkimuskohteen ulkopuo-
lella tai syntyneet tutkimushetken jälkeen tutkimuskohteeseen. Kartoitus- ja katselmuspalvelu sekä sen dokumentointi ei saata 
Polygon Finland Oy:tä vastuuseen tutkimuskohteen mahdollisista virheistä tai vaurioista tutkimushetkellä, sitä ennen tai sen 
jälkeen. 
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7 POHJAPIIRUSTUS TULKINTOINEEN SEKÄ NÄYTTEENOTTOKOHTINEEN  

Piirros/pohjakuva: 2. kerros 

 
 

 
Paine-erologgerin mittauspiste 

  
 

 

   

 

 Kuitunäyte K  Materiaali mikrobi MM Pyyhkäisynäyte pöly PP 

MM5 ja 6 

MM7ja 8 

MM11,12 ja 13 

MM9 ja 10 MM14 MM15 ja 16 

 K7 ja 8  

M17 

PP6 

PP7 

PP5 

PP4 

PP9 

PP8 

PP10 

PE 

PE 

PE 

PE 

PE 
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8 POHJAPIIRUSTUS TULKINTOINEEN SEKÄ NÄYTTEENOTTOKOHTINEEN  

Piirros/pohjakuva: 1. kerros 

 
 

 

 

 

 

 
Paine-erologgerin mittauspiste 

  
RH eristetila 

 

 

   

 

Eristetila               
Mitta 
piste 

Suht. 
kost. 
(%) 

Lämpö 
tila  
(
o
C) 

(g/m
3
) Kosteusarvio: Mittauskohta: 

RH1 66 17 9,7 Kuiva Ulkoseinän eristetila 

 

RH1 

MM20 

 K1 ja 2  

PP2 

PE 

MM19 

MM18 

MM23 

MM21 

ja 22 

MM24 

MM26 

MM28 

MM27 

MM25 

 K3 ja 4  

PE 

PE 

PE 

 Kuitunäyte K  Materiaali mikrobi MM Pyyhkäisynäyte pöly PP 

PE 

RH1 PP1 

PP3 

PP11 

PP13 

PP12 

PP14 
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9 POHJAPIIRUSTUS TULKINTOINEEN SEKÄ NÄYTTEENOTTOKOHTINEEN  

Piirros/pohjakuva: kellarikerros  

 
 

 

 

 

 

 
RH betonimittapisteet 

   
 

 

   

 

 

 

 

 

 

B1 

 Materiaali aromaattiset hiili-

vedyt MPAH 

MM29 

MM30 

B1 

MPAH1 

B2 
B3 

B4

B5 

B6 

B7 

B8 

B9 

B10 

B11 

B12 

B13 

B14 

B15 B16 

Materiaali mikrobi MM 
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10 MITTAUSTULOKSET 

10.1 Betoni               

MP-1 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

60mm 96 17  4.7.2017 Lattia 

30mm 51 18  4.7.2017 Lattia 

40mm 62 17  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

40mm 62 18  4.7.2017 Seinä 500mm lattiasta 

             

MP-2 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

40mm 56 22  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

              

MP-3 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

60mm 97 18  4.7.2017 Lattia 

30mm 53 18  4.7.2017 Lattia 

40mm 59 18  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

              

MP-4 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

60mm 50 18  4.7.2017 Lattia 

30mm 50 18  4.7.2017 Lattia 

40mm 56 19  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

40mm 57 19  4.7.2017 Seinä 500mm lattiasta 
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MP-5 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

40mm 53 20  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

              

MP-6 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

60mm 90 19  4.7.2017 Lattia 

30mm 87 19  4.7.2017 Lattia 

40mm 56 18  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

              

MP-7 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

40mm 68 20  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

              

MP-8 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

60mm 97 18  4.7.2017 Lattia 

30mm 71 18  4.7.2017 Lattia 

40mm 60 18  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

              

MP-9 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

40mm 60 19  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 
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MP-10 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

40mm 62 19  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

40mm 57 19  4.7.2017 Seinä 500mm lattiasta 

            

MP-11 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

60mm 95 14  4.7.2017 Lattia 

30mm 70 14  4.7.2017 Lattia 

40mm 75 14  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

              

MP-12 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

40mm 95 22  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

40mm 52 24  4.7.2017 Seinä 500mm lattiasta 

             

MP-13 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

60mm 93 22  4.7.2017 Lattia 

30mm 93 22  4.7.2017 Lattia 

              

MP-14 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

60mm 82 26  4.7.2017 Lattia 

30mm 55 26  4.7.2017 Lattia 

40mm 96 25  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 
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MP-15 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

40mm 56 21  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

            

MP-16 

 

Suht. 

kost. 

(%) 

Lämpö 

tila  

(
o
C) 

(g/m
3
) mittaus 

pvm 

Mittapisteen sijainti: 

 

Syvyys 

40mm 58 20  4.7.2017 Seinä 100mm lattiasta 

40mm 49 21  4.7.2017 Seinä 500mm lattiasta 

 
 
MITTAUSTULOSTEN TULKINTA: 
Pinnoitettavuus mittaus: 

- Betonin RH% määräytyy lattiapinnoitteen valmistajan vaatimustason mukaan, olemassa olevan rakenteen määrää-
västä mittaussyvyydestä 

- Betonilaatan pintaosan RH tulee olla < 75 % 

 
Rakenteen kosteusjakauma: 

- määritellään rakenteessa diffuusion kulkusuunta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













Tuukka Korhonen
Jussilankatu 5
15680 LAHTI

Polygon Finland Oy

Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippinäytteessä

Analyysin kuvaus: 
Käsittelijä(t): 
Asiakasviite: 

Analysointimenetelmä
Geeliteipille kerätystä laskeumanäytteestä laskettiin valomikroskooppia käyttäen yli 20 µm pitkien 
teollisten mineraalikuitujen määrä pinta-alayksikköä kohti.

Työterveyslaitoksen käyttämä viitearvo teollisten mineraalikuitujen kahden viikon laskeumalle on 
0,2 kuitua/cm². Jos tämä arvo työtiloissa ylittyy, tulee arvioida lisäselvitysten tai toimenpiteiden 
tarve kuitukertymän pienentämiseksi. Mahdollisia toimenpiteitä voivat olla rikkoontuneiden tai 
pinnoittamattomien kuitumateriaalien korjaaminen tai poistaminen, ilmanvaihtokanavien 
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen. Analyysitulosten tulkinnassa tulee huomioida otettujen 
näytteiden lukumäärä ja viitearvon ylittyminen niissä. Analyysituloksia arvioidaan aina rinnakkain 
rakennus- ja taloteknisten havaintojen sekä käyttäjätietojen kanssa.

Toimistorakennusten tuloilmakanavien pinnoilla teollisten mineraalikuitujen keskimääräinen 
pitoisuus on Työterveyslaitoksen tutkimus- ja palvelumittausaineistossa ollut 10-30 kuitua/cm².

Lisätietoja tulosten tulkinnasta antaa Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen 
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN%20978-952-261-608-1%20(PDF).

Asuintiloissa teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille 
laskeutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua/cm² (STM:n asetus 545/2015). Jos analyysin tulokseksi 
saadaan tämä arvo tai se ylittyy, tulee ryhtyä terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin 
terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla
Henni Rautiainen
051721700531

Työterveyslaitos

PL 310, 70101 Kuopio, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

13.7.2017
Tilaus: 361072
ANALYYSIVASTAUS

1 (2)



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

Kuopio
laboratoriomestari
Henni Rautiainen

Työympäristölaboratoriot

Helsinki
tuotepäällikkö
Heli Lallukka

Tulosten tarkastelu

Näytteissä 2, 4 ja 8 oli suuri pölymäärä teipillä, joten analyysitulokseen liittyy normaalia 
suurempi epävarmuus. 

Tulokset

Mittauskohde Tulos Yksikkö
1. Tila 113 0,1 kpl/cm²
2. Tila 113, tuloilmakanava 4,5 kpl/cm²
3. Tila 142 0,1 kpl/cm²
4. Tila 142, tuloilmakanava 69 kpl/cm²
5. Tila 225 0,1 kpl/cm²
6. Tila 225, tuloilmakanava 17 kpl/cm²
7. Tila 214 <0,1 kpl/cm²
8. Tila 214, tuloilmakanava 2,3 kpl/cm²

CK17-04135
Mittauspaikka: 
Näytteenottoaika: 
Aine: 

Vuokkoharjun koulu, Kouluntie 18, Järvelä
30.6.2017
teolliset mineraalikuidut (>20 µm)

Työterveyslaitos

PL 310, 70101 Kuopio, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

TYÖTERVEYSLAITOS

13.7.2017
Tilaus: 361072
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Polygon Finland Oy
Tuukka Korhonen
Jussilankatu 5
15680 LAHTI

Asiakasviite: 051721700531

Käsittelijä(t): Jonas Excell
Tulopvm.: 11.07.2017
Analyysin kuvaus: PAH-yhdisteet tuotteessa, GC-MS, 
Näytteen kerääjät: Tuukka Korhonen

Menetelmällä mitataan 16 PAH-yhdisteen pitoisuus materiaalinäytteessä. Näyte uutetaan 
dikloorimetaanilla ja analysoidaan kaasukromatografi-massaspektrometri -laitteistolla. 
Yksittäisen PAH-yhdisteen määritysraja on suuruusluokkaa 0,05 - 0,1 mg/kg.

Analysointimenetelmä

PAH-määritys materiaalinäytteestä

Työterveyslaitos

PL 40, 00251 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

13.07.2017
Tilaus: 361028
ANALYYSIVASTAUS
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Yhdiste Tulos Yksikkö

Naftaleeni  0,21 mg/kg

Asenaftyleeni  0,10 mg/kg

Asenafteeni  0,47 mg/kg

Fluoreeni  0,53 mg/kg

Fenantreeni  7,0 mg/kg

Antraseeni  < 0,22 mg/kg

Fluoranteeni  1,1 mg/kg

Pyreeni  2,3 mg/kg

Bentso[a]antraseeni  2,0 mg/kg

Kryseeni  6,4 mg/kg

Bentso(b)fluoranteeni  2,4 mg/kg

Bentso(k)fluoranteeni  < 0,54 mg/kg

Bentso(a)pyreeni  1,7 mg/kg

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni  0,64 mg/kg

Dibentso(a,h)antraseeni  < 1,3 mg/kg

Bentso(ghi)peryleeni  2,0 mg/kg

Määritettyjen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus  27 mg/kg

CK17-04070-1 Näyte/keräin: 1.
Mittauspaikka: Vuokkoharjun koulu, Kouluntie 18, Järvelä
Mittauskohde: Kellarivarasto, maanpaineseinän piki
Analysointipvm.: 13.07.2017/JEX
Näytteenottoaika: 06.07.2017  

Työterveyslaitos

PL 40, 00251 Helsinki, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

13.07.2017
Tilaus: 361028
ANALYYSIVASTAUS

2 (4)
TYÖTERVEYSLAITOS



Tulosten tarkastelu
Jos pitoisuus on jäänyt alle määritysrajan, tulostaulukkoon on merkitty määritysraja ja sen 
eteen pienempi kuin -merkki (<).

Yleistä kivihiilitervasta, bitumista ja PAH-yhdisteistä:

Kivihiilitervasta valmistetut tuotteet sisältävät satoja orgaanisia yhdisteitä, joista haitallisimpia 
ovat syöpää ja perimämuutoksia aiheuttavat polysykliset aromaattiset hiilivedyt eli PAH-
yhdisteet. Vesieristeinä on käytetty erilaisia kivihiilitervaan perustuvia tuotteita, öljypohjaisia 
bitumeja sekä bitumin ja kivihiilitervatuotteiden seoksia. Yksittäisten PAH-yhdisteiden pitoisuus 
kivihiilitervatuotteissa, mm. kreosoottieristeessä, saattaa olla yli 1000 mg/kg. Myös bitumit 
voivat sisältää PAH-yhdisteitä, kuitenkin selvästi vähemmän kuin kivihiilitervaan perustuvat 
valmisteet.

Jos PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus on yli 200 mg/kg, toimitetaan tällainen jäte yleensä 
ongelmajätelaitokselle. Lisätietoa PAH-yhdisteitä sisältävistä rakennusmateriaaleista on esitetty 
RT-kortissa: RT 20-11160, Haitta- ainetutkimus. Rakennustuotteet ja rakenteet.(2014)

Työministeriön päätöksessä (838/1993) PAH-yhdisteet luokitellaan syöpäsairauden vaaraa 
aiheuttaviksi aineiksi, lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit saattavat aiheuttaa ihon ja 
silmien ärsytystä, punotusta ja valoherkistymistä. Syöpäsairauden vaaraa aiheuttavina aineina 
PAH-yhdisteet luokitellaan myös perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle vaaraa aiheuttaviksi 
tekijöiksi. Raskaana olevia ei tule käyttää työhön, jossa altistutaan syöpävaaraa aiheuttaville 
kemikaaleille.

Tuloksen tulkinta

Näyte sisältää pieniä määriä eräitä polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH- yhdisteitä). 
Materiaalia käsiteltäessä tulee välttää ihokosketusta materiaaliin ja käyttää suojakäsineitä, 
esimerkiksi nahkahansikkaita. Sisältä likaantuneet käsineet pitää vaihtaa puhtaisiin.
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Työterveyslaitos Laboratoriotoiminta on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima 
testauslaboratorio T013 , SFS-EN ISO/IEC 17025.
Näytteenottoa ei ole akkreditoitu.
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Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman 
kirjallisen luvan perusteella.
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