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Tiivistelmä
Tutkimuksen kohteena oli Loimaalla sijaitseva 1957-1961 rakennettu rivitalo. Rakennuksessa
on kaksi kerrosta sekä pohjakerros ja ullakkokerros. Pohjakerros sijoittuu osittain ulkopuolisen maanpinnantason alapuolelle. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kohteen rakenteet,
niiden toteutustapa ja kunto sekä arvioida niihin sisältyviä riskejä sisäilman kannalta.
Kellarin alapohjana on pääosin lämmöneristämätön maanvarainen betonilaatta. Betonilaattojen kosteuspitoisuudet ovat kohonneet paikoittain. Osassa kellaritoissa on puukoolattu ja
lastusementtilevyeristeinen lattia, jonka lämmöneristeissä havaittiin viitteitä kosteusvaurioitumisesta. Alapohjarakenteiden uusimista suositellaan niiden kosteusteknisen toimivuuden parantamiseksi. Maanvastaisissa seinissä on vedeneristesively betonisen ulkokuoren sisäpinnassa. Maanvastaisissa seinissä lämmöneristeenä on lastusementtieriste ja sisäkuorena tiilimuuraus. Lastusementtieristeessä havaittiin viitteitä kosteusvaurioitumisesta. Maanvastaiset
seiniät tulee korjata purkamalla sisäkuoret, uusimalla lämmöneristeet ja poistamalla vedeneristeet.
Ulkoseinät ovat ensimmäisessä kerroksessa massiivitiilirakenteita ja toisessa kerroksessa
tiili-villa-tiili-rakenteisia. Ulkoseinien lämmöneristeet ovat laajasti kosteusvaurioituneet. Ulkoseiniin suositellaan tiivistyskorjauksia. B-portaan 1. kerroksen uusitut MSEAL-tyypin ikkunat
ovat hyvässä kunnossa, muutoin vanhat ja osin alkuperäiskuntoiset ikkunat ovat heikossa tai
tyydyttävässä kunnossa ja niiden uusiminen on ajankohtaista. Ulko-ovet ovat puurakenteisia
ovia. Ulko-ovet ovat tyydyttävässä kunnossa. Ovien puuosissa havaittiin pinnoitevaurioita
sekä alkavaa pintalahoa.
Välipohjat ovat ensimmäisessä kerroksessa betonirakenteisia, joissa on erillinen pintabetonilaatta. Välipohjien orgaanisissa eristemateriaaleissa havaittiin mikrobivaurioita. välipohjat
toisen kerroksen osalta ovat eristämättömiä betonirakenteita. Lämmöneristettyjen välipohjien
pintalaattojen purkamista ja vaurioituneiden eristeiden purkamista suositellaan. Väliseinät
ovat tiilirakenteisia. Kuivien tilojen pintarakenteet ovat hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa
ja niissä on paikallisia tilojen käytöstä sekä ulkopuolisesta kosteusrasituksesta aiheutuneita
vaurioita. Märkätilojen pintarakenteet ovat enimmäkseen hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa.
Yläpohjat ja vesikatot ovat puu- ja betonirakenteisia. Vesikatteena on aluskatteella varustettu tiilikate. Vesikaton umpilaudoituksissa on vanhoja vuotojälkiä. Vesikattojen vedenohjauksessa ja vedenpoistossa on puutteita, joista aiheutuu kosteusrasitusta ulkoseinien alaosiin ja maanvastaisiin rakenteisiin. Yläpohjien lämmöneristeisiin sekä vesikaton puurakenteisiin ja aluskatteisiin on syntynyt paikallisia kosteusvaurioita. Yläpohjarakenteisiin sisältyy
lisätutkimustarve niiden laajemman kunnon selvittämiseksi.
Piha-alueen kulkuväylät ovat sorapintaisia ja viheralueet ovat nurmipintaisia. Rakennuksen
vierustan pintavedenpoistossa sekä sadevedenpoistojärjestelmissä on puutteita, mistä aiheutuu kosteusrasitusta sokkeleihin, ulkoseinien alaosiin, alapohjiin ja muihin maanvastaisiin
rakenteisiin. Maatäytöt rakennuksen ympärillä ovat hienoainespitoisia, joka lisää myös kosteusrasitusta. Kohteessa ei lähtötietojen mukaan ole salaojajärjestelmiä.
Rakennuksessa on huoneistokohtainen koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä.
Sisä- ja ulkoilman väliset paine-erot vaihtelivat mittausjaksojen aikana ja sisätilat olivat tilojen
käytön aikana alipaineisia ulkoilmaan nähden. Kosteusvaurioituneet alapohjien, maanvastaisten ulkoseinien, välipohjien sekä ulkoseinien eristemateriaalit lisäävät sisäilman epäpuhtauksien määrää, mikäli rakenteista kulkeutuu ilmavuotoreittien kautta epäpuhtauksia sisäilmaan. Mahdolliset ilmavuotoreitit tulee selvittää esimerkiksi merkkiainekokein.
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1. Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden kuntoa ja toteutustapaa sekä arvioida sisäilman laatuun vaikuttavia riskitekijöitä aistinvaraisin havainnoin sekä rakenneavauksin. Tutkittavat rakennusosat ja tutkimuksien laajuus on määritetty tilaajan kanssa käydyssä sähköpostikeskustelussa. Kaikki kiinteistön tilat on kierretty läpi, ainoastaan B-portaan yläpohjatilaan ei ollut pääsyä. Kesällä 2018 on A-portaan huoneistoon Kiwa Inspectan toimesta tehty
rakenneavauksia, jonka yhteydessä osa rakennetyypeistä on tutkittu. Tässä tutkimuksessa
haluttiin selvittää asuntojen B-D rakenteiden kuntoa, toteutustapaa sekä arvioida niihin sisältyviä riskejä sisäilman kannalta.

2. Kohteen yleiskuvaus
 Kohde on rakennettu 1957 (osat B-D), rakennuksen A-osa on valmistunut vuonna 1961
 Kohteeseen on tehty LVI-järjestelmän saneeraustöitä, toteutusajankohdasta ei ole tietoa.
 Tilapinnat on saneerattu arviolta 1990-2000 –luvuilla.
 Rakennuksen ulkoseinät B-D osissa ovat massiivitiilisiä tai lämmöneristettyjä tiilimuurattuja rakenteita, alapohjat ovat pääsääntöisesti eristämättömiä maanvastaisia rakenteita
ja yläpohjat ja ensimmäisen kerroksen välipohjat lämmöneristettyjä betonirakenteita.
Toisen kerroksen välipohjarakenne on eristämätön betonirakenne.
 Kohteessa on koneellinen tulo- ja poistoilmalla varustettu ilmanvaihto, joka on huoneistokohtainen.

3. Lähtötiedot





Pohjapiirustukset
Kiwa Inspectan näytteenotto 3.8.2018 WO-00704670
Ilmanvaihdon mittauspöytäkirja Loikkis B 24.5.2018, Sami Pihlajasaari
Työterveyshuollon lausunto TY04/2007-42920 Mikrobimittaus Loimaan aluesairaalan
työterveyshuollossa 5.3.2007
 Turun Yliopisto ilmanäytteen analyysiraportti 5.3.2007

4. Tutkimusmenetelmät
Tutkimukset perustuvat pääosin Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, toim. Pitkäranta Miia, Ympäristöministeriö 2016 esitettyihin ohjeisiin,
menetelmiin ja käytäntöihin. Yleistarkastuksessa kiinnitettiin erityisesti huomioita mahdollisiin
hajuihin sisäilmassa tai rakenteiden pinnoilla näkyviin vaurioihin. Rakennuksen ulkopuoli tarkastettiin myös silmämääräisesti, tarkoituksena selvittävää mahdolliset vauriojäljet tai kosteusteknisesti riskialttiit rakennekohdat. Lisäksi sovelletaan mm. seuraavia julkaisuja ja asetuksia:





Asumisterveysasetus ja soveltamisohje
Suomen rakennusmääräyskokoelma
Asumisterveysohje 2003
Asumisterveysopas 2009
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4.1 Suoritetut tutkimukset
Tutkimukset kohteessa, 3.-4.10.2018
Tutkimukset ja yleistarkastukset kohteessa tehtiin 3.-4.10.2018. Avauksia tehtiin alapohja-,
välipohja-, ulkoseinä- ja yläpohjarakenteisiin. Ulkoseinien avaukset toteutettiin sisäpuolelta
poraamalla. Ala- ja välipohjien avaukset tehtiin piikkaamalla aukkoja betonilattiaan. Yläpohjan tarkastus tehtiin yläpohjatilasta piikkaamalla ja tarkastelemalla rakenteiden kuntoa avauskohdilta. Avauksista otettiin yhteensä 15 materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten sekä yksi
asbesti- ja PAH-näyte. Avaus- ja näytteenottokohdat on esitetty liitteenä 1 olevassa pohjapiirroksessa. Rakenneavaukset suorittivat Sanna Snell ja Jaana Vainio Kiwa Inspectasta.
Paine-eroseurannat, 3.-15.10.2018
Sisä- ja ulkoilman välisiä paine-eroja mitattiin rakennuksen kahdessa eri tilassa 12 vrk seurantajakson ajan. Seurantapisteiden sijainnit on merkitty tämän raportin liitteessä 1 oleviin
pohjapiirustuksiin.
Sisäilman olosuhdeseurannat, 3.-15.10.2018
Sisäilman lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja hiilidioksidipitoisuutta mitattiin kahdessa eri tilassa 12 vrk seurantajakson ajan. Seurantapisteiden sijainnit on merkitty tämän raportin liitteessä 1 oleviin pohjapiirustuksiin

4.2 Tutkimuskalusto
Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa:
 Pintakosteuskartoitus
o Gann Hydrotest LG3 -mittalaite
o Gann LB-71 -pinta-anturi
 Piikkimittaukset
o Gann Hydrotest LG3 –mittalaite
o Gann M18 -puuanturi
 Sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron seurantamittaukset
o Miran DLS -keskusyksikkö
o Miran DLS –IAQ. THB+DP -lähetin
 Sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuspitoisuuden seurantamittaukset:
o Miran DLS -keskusyksikkö
o Miran DLS –IAQ. THB+DP -lähetin

4.3 Laboratorioanalyysien mittausepävarmuus ja virhetarkastelu
Kiwalab on FINAS-akkredtitointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025). Pätevyysalueena on asumisterveysmikrobiologia ja asumisterveyskemia ja seuraavat menetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin: ilmanäytteen mikrobianalyysi, materiaalinäytteen mikrobianalyysi laimennos- ja suoraviljelymenetelmällä, sisäilman VOC-analyysi sekä asbestianalyysi materiaalinäytteestä.
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Laboratoriolla on jokaiselle menetelmälle omat säännöllisesti tehtävät laadunvarmistusmenettelyt, jotka on kuvattu laboratorion laadunhallintaohjeessa. Laboratorio myös osallistuu
vuosittain kansallisille tai kansainvälisille vertailukierroksille. Mikrobiologian osalta vuosittaisen Asumisterveystutkimuksia tekevien laboratorioiden pätevyyskokeen järjestäjinä ovat toimineet THL:n Ympäristömikrobiologian yksikkö sekä Proftest SYKE. VOC- ja asbestinäytteiden osalta laboratorio on osallistunut Health and Safety Laboratory:n järjestämille Air PT – ja
Asbestos in Materials Scheme (AIMS) -kierroksille. Syksyllä 2017 järjestettiin ensimmäisen
kerran kansallinen vertailumittaus sisäilman VOC-määrityksiä tekeville laboratorioille. Järjestäjänä toimi Proftest SYKE ja asiantuntijalaboratoriona Työterveyslaitos.
Laboratorio arvioi menetelmiin liittyvää mittausepävarmuutta osana laadunvarmistusmenettelyjään. Näytetuloksia koskevat mittausepävarmuuslaskelmat saa laboratoriosta erikseen pyydettäessä.
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmä on semikvantitatiivinen ja tulos ilmoitetaan runsaussuhdeasteikolla. Tulokseen ei täten voida liittää laskennallista mittausepävarmuusarviota. Epävarmuutta tulokseen laboratoriossa aiheuttavat näytteen käsittely ja jakaminen maljoille sekä pesäkelaskennan epävarmuus (henkilöiden väliset estimaatit SFS-ENV
ISO 13843 standardin mukaisesti). Pesäkelaskennan epävarmuus on 10 % luokkaa.
Rakennusmateriaalinäytteen asbestianalyysi on kvalitatiivinen menetelmä eikä tulokseen
voida täten liittää laskennallista mittausepävarmuusarviota. Epävarmuutta on arvioitu validointiaineiston avulla ja sen perusteella laboratorion asbestianalyyseihin voi sisältyä virhettä
0,4 %:ssa kaikista asbestin toteamistuloksista sekä 8 %:ssa kaikista mineraalilaatujen tunnistamistuloksista.

4.4 Menetelmäkuvaukset ja viitearvot
4.4.1

Näytteenotto rakenteista
Mikrobinäytteet otettiin rakenneavauksista puhdistetuilla työvälineillä ja suojakäsineitä käyttäen. Rakenneavauksien teko vaiheessa huomioitiin mahdollinen kontaminaatioriski siten,
että avauksen viimeistelyn suoritti mahdollisuuksien mukaan näytteenottaja. Työvälineet puhdistettiin jokaisen näytteenoton välillä. Näytteenotto kohdennettiin mikrobikasvuston kannalta
riskialteimpaan kohtaan. On kuitenkin huomioitava, että mikrobikasvu rakennusmateriaaleissa ei ole tasaista, jolloin vaurioitunein osa ei välttämättä ole nähtävissä.

4.4.2

Kosteusmittaukset
Kenttätutkimuksissa käytettiin pintakosteuden tunnistinta aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä. Pintakosteuden tunnistimen mittapää kohdistettiin suoraan tutkittavan rakenteen pintaan ja laitteistolla havaitut arvot luettiin lukulaitteesta. Pintakosteushavainnointi on ainetta
rikkomaton menetelmä, missä samasta rakenteesta saatuja vertailuarvoja verrataan keskenään tarkoituksena saada poikkeama-alueet esille. Pintakosteuden tunnistimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kosteuden lisäksi vaikuttavat useat tekijät,
mm. suolakerrostumat ja teräkset sekä eri materiaalien koostumukset ja pintamateriaalit.
Pintakosteuskartoitus tehtiin koko kiinteistön lattioihin. Mittaustuloksia arvioitaessa apuna
voidaan käyttää apuna seuraavia lähteitä:
 RT-10984 Betonin suhteellinen kosteus
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 Hyvät tutkimusmenetelmät muovilattiapäällysteiden vaurioitumisen arvioinnissa (Keinanen H., 2013).
 Ympäristöopas 2016
 Asumisterveysasetuksen soveltamisohje
 Pinnoitevalmistajien ohjearvoja.
Katonkannattajista mitattiin kosteutta Gann M18-puuanturilla (piikkimittari). Mittauksia tehtiin
kosteusvaurioituneista kohdista. Mittarilla saadaan puun kosteuspitoisuus painoprosentteina.
Mikäli kosteus painoprosentteina on 18-20 % suuruusluokkaa, on riskinä homeen kasvaminen ja mikäli tulokset ovat suuruusluokkaa 25 – 30 % ovat lahovauriot mahdollisia.

4.4.3

Paine-eromittaukset
Rakennuksen yli- tai alipaineisuus vaikuttaa mm. rakenteiden lävitse kulkeutuvien vuotoilmavirtausten suuntaan sekä kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa. Ilma pyrkii virtaamaan painesuhteiden vuoksi korkeammasta paineesta alhaisempaan. Ilmavirtojen mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia, kuten hiukkasia ja mineraalivillakuituja, mikrobiperäisiä
epäpuhtauksia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, hajuja sekä radonia. Sisäilman ollessa voimakkaasti alipaineista ulkoilmaan nähden, saattaa näihin epätiiveyskohtiin muodostua hallitsemattomia vuotoilmavirtauksia, joiden mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. Tilojen voimakas alipaineisuus voi heikentää myös oleskeluviihtyvyyttä lisäämällä vedontunnetta.
Asumisterveysopas suosittelee rakennuksiin, joissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto,
0…-2 Pa paine-eroa ulkoilmaan nähden (Asumisterveysopas, 2009, s. 64). Rakennusten ilmanpitävyys -teoksessa ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttaman paine-eron tavoitearvoksi ilmoitetaan 0 - 10 Pa alipaine (Rakennusten ilmanpitävyys, 2009), mihin viitataan myös 2018
voimaan tulleissa uuden rakennuksen suunnitteluohjeissa. Ympäristöministeriön asetuksen
uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017) mukaan rakennuksen
ulko- ja ulospuhallusilmavirrat on suunniteltava siten, ettei rakenteisiin aiheudu ylipaineen
vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan alipaineisuuden syy tulee selvittää ja ilmanvaihtoa mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa, jos alipaineisuus on yli 15 Pa. Jos rakennus on ylipaineinen ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa tasapainottaa. Hetkellinen, tuuliolosuhteista tai rakennuksen geometriasta aiheutuva ylipaineisuus on mahdollista, eikä se vaadi korjaustoimenpiteitä.
Paine-eromittaukset tehtiin kahdessa tilassa, joista yksi oli alimmassa kerroksessa ja toinen
oli toisessa kerroksessa. Mittapisteet on esitetty liitteessä 1. Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (12 vrk) tilojen sekä sisäilman ja ulkoilman välistä paine-eroa.

4.4.4

Sisäilman lämpötila- ja kosteusmittaukset
Olosuhdemittauksissa tarkasteltiin sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Liian kuuma
tai kylmä lämpötila ovat lähinnä viihtyvyyshaitta, mutta lämmin ilma voi myös lisätä tilojen
käyttäjien väsymystä, sisäilman kuivuutta ja materiaaleista erittyviä yhdisteitä ja korostaa
muista sisäilmahaitoista aiheutuvaa oireilua. Liian kylmä sisäilma tai merkittävä vetoisuus
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voivat olla viitteitä ilmavuodoista, huonosti tasapainotetusta ilmajaosta tilassa tai johtaa materiaalien vaurioitumisriskiin, jos materiaaleihin kertyy tiivistymäkosteutta.
Sisäilman suhteellinen kosteus ja lämpötila vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Alhaiset suhteellisen kosteuden mittaustulokset ovat talvikaudelle tavanomaisia, mutta kuiva sisäilma voi
aiheuttaa herkimmille henkilöille limakalvojen, ihon ja silmien ärsytysoireita. Kuivaa sisäilmaa
ei pidetä kuitenkaan terveyshaittana. Jos yksittäisen tilan lämpötila koetaan liian kuumaksi tai
kylmäksi, tulee lämpötilan säätömahdollisuus tarkistaa ko. huoneen osalta.
Asumisterveysasetus (2015) antaa sisäilman lämpötilalle seuraavat toimenpiderajat: asunnoissa lämmityskaudella +18…+26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella +18…+32 °C. Kouluissa, päiväkodeissa, vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja vastaavissa tiloissa alin lämpötila
saa olla +20 °C, sekä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa ylin lämpötila lämmityskauden ulkopuolella +30 °C.
Sisäilmayhdistyksen Sisäilmaluokituksessa (2008) määritetään S3 sisäilmaluokan (tyydyttävä taso) sisäilman lämpötilarajoiksi 20 - 22˚C ja S2 sisäilmaluokan (hyvä taso) lämpötilarajoiksi 20,5 – 22,5 ˚C lämmityskaudella.
Sisäilmaluokituksen (2008) S2 ja S3 sisäilmaluokassa ei ole asetettu alarajaa sisäilman suhteelliselle kosteudelle, mutta kosteuden tulee olla alle 60 %. Asumisterveysoppaan (2009)
mukaan sisäilman suhteellisen kosteuden tulisi olla 20 – 60 %.
Mittapisteet on esitetty liitteessä 1. Mittarit asennettiin tiloissa noin 1,0 metrin korkeudelle.
Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (12 vrk) tilojen lämpötilaa sekä suhteellista kosteutta.

4.4.5

Hiilidioksidipitoisuusmittaukset
Asumisterveysasetuksen (2015) mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja
ylittyy, jos pitoisuus on 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus on keskimäärin 350 ppm. Vuoden 2018 alusta voimaan
tulleen Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta
määrittää sisäilman hetkelliseksi suurimmaksi hiilidioksidipitoisuuden suunnitteluarvoksi 1450
mg/m3 (800 ppm) ulkoilmaa suuremman hiilidoksidipitoisuuden.
Taulukko 1. CO2 pitoisuuden raja-arvoja (sisäilmastoluokitus 2018)
Kokonaispitoisuus
700 ppm yksilöllinen tavoitetaso
Sisäilmastoluokka S1
900 ppm hyvä
Sisäilmastoluokka S2
tyydyttävä, ylärajan suunnit1150 ppm
Sisäilmastoluokka S3
teluarvo
1500 ppm toimenpideraja

Ilman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin iltapäiväkerhon olohuoneessa 1. kerroksessa sekä iltapäiväkerhon 2. kerroksen ryhmähuoneessa, mittaukset tehtiin noin 1,0 metrin korkeudelta ja
mittalaitteiden sijainnit on esitetty liitteessä 1. Mittauksella haluttiin selvittää, riittääkö tilojen
ilmanvaihto käyttäjämääriin nähden. Mittausten tulokset on esitettynä kuvaajissa kappaleessa 6.2.
Mittapisteet on esitetty liitteessä 1. Mittarit asennettiin tiloissa noin 1,0 metrin korkeudelle.
Seurantamittarit (loggerit) mittasivat seurantajaksolla (12 vrk) tilojen hiilidioksidipitoisuutta.
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Mikrobianalyysit materiaalinäytteistä
Tarkastuksien aikana mikrobien materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysasetuksessa ja sen
soveltamisohjeessa esitetyin menetelmin, suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Analyysit tehtiin suoraviljelymenetelmillä. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on
esitetty raportin liitteessä 2.

5. Rakenneteknisen tutkimuksen tulokset
5.1 Alapohjat ja maanvastaiset seinät
5.1.1

Rakenne
Kohteen alapohjat ovat pääosin lämmöneristämättömiä maanvastaisia betonilaattoja. Yleinen
alapohjarakenne on maanvastainen betonilaatta, jossa on vedeneristyssively. Rakenne on
todettu aiemmassa tutkimuksessa A-portaan kellaritiloissa. B- ja C-portaan kahdessa kellaritilan huoneessa on lastusementtilevyllä toteutettu lämmöneristys betonilaatan ja puukoolatun
lattian välissä. Alapohjalaatoissa alkuperäinen bituminen vedeneristyssively. Tutkimukset
kohdistettiin kellarin alapohjiin.
Maanvastaiset ulkoseinät kellaritiloissa ovat sisäkuoreltaan tiilimuurattuja ja lastusementtilevyllä eristettyjä. Maanvastaisen ulkoseinän betonisen ulkokuoren sisäpinnassa on vedeneristeenä toimiva bitumisively. Alkuperäisiä suunnitelmia ei ollut saatavilla.

Rakenneavauksista todetut rakenteet
AP1, kellarikerros, B-porras







Ponttilauta 30 mm
Tervapaperi
Lastusementtilevy 70 mm (Näyte M8)
Bitumisively
Betonilaatta 90 mm
Hiekkatäyttö

AP1, kellarikerros, C-porras






Ponttilauta 30 mm
Tervapaperi
Lastusementtilevy 60 mm (Näyte M9)
Bitumisively
Betonilaatta, paksuus ei tiedossa. Poraus mahdollisesti anturan kohdalla.

US1, kellarikerros, C-porras
 Maalipinnoite
 Tiili 270 mm
 Ilmaväli + laastipurseet 20 mm
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 Lastusementtilevy 50 mm (Näyte M1)
 Bitumisively (Näyte PAH1 ja ASB1)
 Betoni (paksuus ei tiedossa)

5.1.2

Havainnot ja mittaustulokset
Aistinvaraiset havainnot
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Kuva 1. Yleiskuva B-portaan kellarikäytävästä. Tiloissa havaittiin voimakas mikrobiperäinen haju

Kuva 2. B-portaan kellaritiloissa säilytetään runsaasti
tavaraa. Takimmaisessa huoneessa on puukoolattu
lattia.

Kuva 3. Kellarikerroksen ikkunasmyygissä on laaja
halkeama. Kuva B-portaasta.

Kuva 4. Yleiskuva C-portaan kellarikäytävästä.Tilassa
havaittiin voimakas mikrobiperäinen haju sekä PAHyhdisteisiin viittaava haju.

Kuva 5. Maanvastaisen ulkoseinän yläosassa on auki
oleva alkuperäinen tuuletusräppänä.Kuva Cportaasta.

Kuva 6. Puukoolattu lattia C-portaan kellaritiloissa.
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Kuva 7. D-portaan kellaritilat on otettu
arkistokäyttöön.

Rakenneavauksista tehdyt havainnot
AP1, kellarikerros, B-porras
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Kuva 9. Betonilaatan pintakosteus on koholla.

Kuva 10. Alapohjan betonilaatan päällä on
vedeneristeenä toimiva bitumisively.

AP2, kellarikerros, C-porras
 Alapohjan rakenne on samanlainen kuin AP1 avauskohdassa
 Avaus tehtiin maanvastaisen ulkoseinän viereen.
 Avaus osui mahdollisesti anturan kohdalle, sillä betonirakennetta ei saatu lävistettyä poraamalla.
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Kuva 11. Ponttilaudan alla on tervapaperi ja lastusementtilevyeriste.

US1, kellarikerros, C-porras
 Maanvastaisen ulkoseinän sisäkuori on tiilimuurattu
 Avauskohdassa on havaittavissa voimakas PAH-yhdisteisiin viittaava haju.
 Rakenteen sisällä olevan vedeneristyssivelyn pinta on aistinvaraisesti tarkasteltuna kostea.

Kuva 12. Maanvastaisen ulkoseinän eristeenä on lastusementtilevy.

Kuva 13. Ulkokuoren sisäpintaan on tehty bituminen
vedeneristyssively.

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit
Alapohjista otettiin kaksi materiaalinäytettä mikrobianalyysiin, jotka otettiin alapohjan betonilaatan päällä olevasta lastusementtilevyeristeestä. Näytteenottokohdat on merkitty tämän raportin liitteenä 1 oleviin pohjapiirustuksiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tuloksen tulkinnat.
Taulukko 2. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset.

Näyte

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

M8

Lastusementtilevy

Alapohja AP1

Kellarikerros, B-porras

Vahva viite vauriosta
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M9

Lastusementtilevy

Alapohja AP2

Kellarikerros, C-porras

Vahva viite vauriosta

M1

Lastusementtilevy

Maanvastainen ulkoseinä US1

Kellarikerros, C-porras

Viite vauriosta

Alapohjan sekä maanvastaisen ulkoseinän lastusementtieristeestä otetussa näytteissä havaittiin mikrobianalyysissä viitteitä materiaalin vaurioitumisesta.

Materiaalinäytteiden PAH-analyysit
Alapohjasta otettiin PAH-analyysiin yksi materiaalinäyte, joka otettiin maanvastaisen ulkoseinän vedeneristesivelystä. Näytteenottokohta on merkitty tämän raportin liitteenä 1 oleviin
pohjapiirustuksiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty materiaalinäytteen PAH-analyysin tulokset.
Taulukko 3. Materiaalinäytteiden PAH-analyysien tulokset.

Näyte

Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka

PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus
mg/kg

PAH1

Vedeneristyssively, maanvastainen ulkoseinä, US1, C-porras

600

PAH-yhdisteiden osalta materiaali luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jos PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus ylittää ohjearvon 200 mg/kg. Alapohjan valupaperista otetun näytteen PAHyhdisteiden kokonaispitoisuudet ylittävät ohjearvon, joten materiaali on PAH-yhdisteiden suhteen vaarallista jätettä.

Materiaalinäytteiden asbesti-analyysit
Alapohjasta otettiin asbesti-analyysiin yksi materiaalinäyte, joka otettiin maanvastaisen ulkoseinän vedeneristesivelystä. Näytteenottokohta on merkitty tämän raportin liitteenä 1 oleviin
pohjapiirustuksiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty materiaalinäytteen asbesti-analyysin
tulokset.
Taulukko 4. Materiaalinäytteiden asbesti-analyysien tulokset.

Näyte

Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka

Tulos

ASB1

Vedeneristyssively, maanvastainen ulkoseinä, US1, C-porras

Ei sisällä asbestia.

Maanvastaisen ulkoseinän vedeneristyssivelystä otettu näyte ei sisällä asbestia.

5.1.3

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Johtopäätökset, alapohjat
Alkuperäiset maanvaraiset alapohjat ovat maanvastaisia betonilaattoja. Alapohjalaattojen
alla on hienoainespitoinen maatäyttö. Kyseinen rakennetyyppi luokitellaan riskirakenteeksi
heikon kosteusteknisen toimivuuden vuoksi.
Yleisessä alapohjarakenteessa on bituminen vedeneristyssively betonisen pintalaatan allakantavan betonilaatan päällä. Alkuperäiset vedeneristyssivelyt ovat ylittäneet tavoitteellisen
ja teknisen käyttöikänsä, jolloin kosteus pääsee nousemaan kantavan laatan läpi pintarakenteisiin ja väliseiniin.
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Osassa kellaritiloja on puukolattu lattia, jossa betonilaatan päällä on käytetty lastusementtilevyä lämmöneristeenä. Lastusementtilevyn päällä ponttilaudan alla on käytetty tervapaperia.
Betonilaatan päälle rakennettu puukoolattu lattia luokitellaan riskirakenteeksi. Kellarin puukoolattujen lattioiden alapohjan lastusementtieristeessä havaittiin mikrobianalyysissä viitteitä
materiaalin kostumisesta ja vaurioitumisesta. Orgaaninen eristemateriaali on päässyt vaurioitumaan, kun alkuperäisen vedeneristyksen toimivuus on heikentynyt sen ylitettyä teknisen
käyttöikänsä.
Aistinvaraisesti arvioituna maanvaraisten alapohjien alapuoliset maatäytöt ovat raekooltaan
hienorakeisia ja kosteutta sitovia, eivätkä ne tällöin kaikilta osin täytä nykyisiä rakennuksen
alapohjan kapillaarikatkon materiaalille asetettuja laatuvaatimuksia.
Kellarin maanvaraisissa alapohjissa havaittiin vaihtelevasti kohonneita pintakosteusarvoja.
Maanvaraisiin alapohjiin kohdistuu ulkopuolista kosteusrasitusta rakenneratkaisuista johtuen.
Kapillaari- ja diffuusiokatkokerrokset puuttuvat, jolloin ulkopuolinen kosteus kulkeutuu rakenteisiin. Alapohjien vedeneristeenä käytetyt pikisivelyt ovat ylittäneet niiden tavoitteellisen ja
teknisen käyttöikänsä, jolloin kosteus pääsee nousemaan kantavan laatan läpi pintarakenteisiin ja väliseiniin sekä puukoolatun lattian eristeenä toimiviin lastusementtilevyihin.
Alapohjien ja maanvastaisten ulkoseinien liittymiä sekä alapohjien ja kellarin väliseinien liittymiä ei tässä tutkimuksessa tutkittu. Niiden toteutustapa tulee selvittää ennen korjaussuunnitteluun ryhtymistä.

Toimenpide-ehdotukset, alapohjat
Alapohjiin kohdistuvaa kosteusrasitusta tulee pienentää mahdollisuuksien mukaan estämällä
kosteuden siirtyminen maanvastaisten alapohjien ulkopuolisista maatäytöistä sekä vähentää
kosteusrasitusta toimivalla salaojajärjestelmällä. Lisäksi kosteusrasitusta voidaan pienentää
muokkaamalla rakennuksen vierustojen maanpintoja ja kallistuksia sekä parantamalla mahdollisuuksien mukaan sadevedenpoistoa. On syytä huomioida, että näillä toimenpiteillä kosteusrasituksen poistaminen kokonaan ei ole mahdollista.
Mikäli kellaria halutaan pitää jatkuvassa käytössä, on alapohjalaatat suositeltavaa korvata
uusilla. Tällöin nykyiset alapohjalaatat ja muut alapohjarakenteet puretaan, vaihdetaan sen
alla oleva nykyinen maa-aines karkeampaan, kapillaarisen vedennousun katkaisevaan maakerrokseen. Kapillaarikatkokerroksen päälle asennetaan uudet lämmöneristeet ja valetaan
uusi betonilaatta. Lattian ja seinän liittymäkohdat tiivistetään huolellisesti, kun laatta on saavuttanut sellaisen kuivuuden, ettei kutistumisesta enää aiheudu rakoja. Ennen uuden alapohjalaatan pinnoitustöitä on syytä varmistaa laatan pinnoitettavuus rakennekosteusmittauksin.
Uusimalla alapohjat rakenne saatetaan nykyvaatimuksia vastaavalle tasolle ja riskirakenteet
poistetaan, jolloin epävarmuus korjauksen onnistumisesta pienenee ja rakenteen kosteustekninen toimivuus paranee huomattavasti. Ennen alapohjarakenteiden purkamista vanhat vedenerityssivelyt tulee tutkia haitta-aineiden varalta.

Johtopäätökset, maanvastaiset ulkoseinät
Maanvastaisten ulkoseinien ulkokuorien sisäpinnassa havaittiin silmämääräisesti rakenneavauskohdassa vedeneristyssivelyn pintaan tiivistynyttä kosteutta. Maanvastaisiin rakenteisiin aiheutuu kosteusrasitusta mm. käytetyistä rakenneratkaisuista, rakenteisiin muodostuneista vaurioista sekä pintavedenpoiston ja salaojituksen mahdollisista puutteista johtuen.

Inspecta Oy

Pääkonttori

Y-tunnus

PL 1000
00581 Helsinki
Puh. 010 521 600, asiakaspalvelu@inspecta.com

Sörnäistenkatu 2
00580 Helsinki
www.inspecta.fi

1787853-0

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
Vapaudenkatu 12 B-D
WO-0715584

21.1.2019
19 (55)

Rakennuksen kellaritilojen alkuperäiset maanvastaiset ulkoseinät muodostuvat ulkokuorena
olevasta betonirakenteisesta perusmuurista, sen sisäpinnassa olevasta vedeneristesivelystä
ja lastusementtieristeestä, ilmavälistä sekä sisäkuorena olevasta tiilimuurauksesta. Kyseinen
rakenneratkaisu on riskirakenne johtuen rakenteen heikosta kosteusteknisestä toimivuudesta. Perusmuurien kosteusrasitus aiheuttaa sisäilmariskin ja rakenteissa oleva kosteus voi
vaurioittaa myös maanvastaisiin seiniin liittyviä rakenteita, kuten ala- ja välipohjan eristeitä.
Pistokoeluontoisissa tarkastuksissa ei havaittu perusmuurien ulkopinnoilla kapillaarikatkona
toimivaa vedeneristystä, kuten vedeneristesivelyä, bitumikermiä tai patolevyjä. Perusmuurien
vedeneristys on toteutettu sisäpuolisella vedeneristesivelyllä, mikä on ollut rakennusajankohtana tyypillinen rakenneratkaisu. Pinta- ja vajovedet pääsevät tällöin kastelemaan suoraan
ulkopinnoiltaan eristämättömiä perusmuureja.
Kellaritilojen maanvastaisten seinien perusmuurien sisäpintaan asennettuihin lämmöneristeisiin saattaa syntyä kosteusvaurioita, mikäli ulkokuoren ja lämmöneristeen välisessä vedeneristeessä on epätiiveyskohtia. Maanvastaisten seinien lastusementtilevyeristeistä otetussa
näytteessä havaittiin vahva viite mikrobivaurioitumisesta.
Perusmuurin kylmän ulkokuoren sisäpinnassa olevaan bitumisivelyyn voi myös tiivistyä kosteutta, joka voi aiheuttaa lämmöneristekerroksen ympärillä olevaan lämmöneristeeseen kosteus- ja mikrobivaurioita. Epäpuhtaudet voivat näin ollen levitä ilmavirran vaikutuksesta rakenteessa olevaa avointa ilmaväliä pitkin muihin tiloihin ulkoseinän epätiiviyskohdista. Perusmuurin rakenneavausten yhteydessä havaittiin voimakas ilmavirta sisätilaan päin.
Perusmuurin ulkopinnan vedeneristyssivelystä otetussa näytteessä havaittiin 600mg/kg suuruinen pitoisuus PAH-yhdisteitä. Vedeneristyssively luokitellaan PAH-yhdisteiden suhteen
vaaralliseksi jätteeksi. Kellaritiloissa havaittiin voimakas PAH-yhdisteisiin viittaava haju. Asumisterveysasetuksen mukaan naftaleenin hajua ei saa esiintyä sisäilmassa.

Toimenpide-ehdotukset, -maanvastaiset ulkoseinät
Salaojajärjestelmien ja sadevesien ohjauksen kuntoon saattamisen lisäksi maanvastaisiin
seiniin kohdistuvaa kosteusrasitusta tulee pienentää mahdollisuuksien mukaan estämällä
kosteuden siirtyminen ulkopuolisista maatäytöistä seinärakenteeseen. Maanvastaiset seinät
tulee tehdä kosteusteknisesti toimiviksi, mikä tarkoittaa niiden ulkopuolista kosteus- ja lämmöneristystä. Nämä toimenpiteet suoritetaan salaoja- ja sadevesien ohjauksen kunnostusten
Maanvastaisten ulkoseiniät on suositeltavaa korjata poistamalla sisäpuoliset tiilimuurit, lämmöneristeet sekä bitumisivelyt ja korvata ne kosteusteknisesti toimivilla rakennekerroksilla.
Bitumisivelyssä havaittiin vaarallisen jätteen raja-arvot ylittävä määrä PAH-yhdisteitä, joten
pikisivelyn purkutyöt tulee toteuttaa asianmukaisesti haitta-ainepurkutyönä.

5.2 Julkisivut, ulkoseinät, ikkunat ja ovet
5.2.1

Rakenne
Kohteen ulkoseinät ovat ensimmäisen kerroksen osalta massiivitiiliseiniä. Osassa ensimmäisen kerroksen ulkoseiniä on bituminen vedeneristyssively seinän sisäosassa. Toisessa kerroksessa ulkoseinät ovat mineraalivillalla lämmöneristettyjä tiilirakenteita. Erkkereiden ikku-
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nasyvennyksissä on ikkunoiden yläpuolella käytetty korkkieristettä. Julkisivut ovat roiskerapattuja. Sokkeleiden ulkokuori on betonirakenteinen. Sokkelit ovat rapattuja. Alkuperäisiä
suunnitelmia ei ollut saatavilla.

Rakenneavauksista todetut rakenteet
US2, erkkeri, C-porras, 1. kerros





Sisäverhouslevy 20 mm
Ilmaväli 10 mm
Korkkieriste 30 mm (Näyte M2)
Betoni

US3, kotileikkihuone, C-porras, 2. kerros








Tasoite 30 mm
Tiili 130 mm
Laastipurseet 20 mm
Mineraalivilla 40 mm (Näyte M3)
Laastipurseet 20 mm
Tiili
Julkisivurappaus

US4, erkkeri, D-porras, 1. kerros





Sisäverhouslevy 20 mm
Ilmaväli 10 mm
Korkkieriste 30 mm (Näyte M4)
Betoni

US5, toimistohuone, D-porras, 2. kerros







Tasoite 30 mm
Tiili 130 mm
Laastipurseet 20 mm
Mineraalivilla 40 mm (Näyte M5)
Laastipurseet 20 mm
Tiili

US6, toimistohuone, D-porras, 2. kerros







Tasoite 30 mm
Tiili 130 mm
Ilmaväli + laastipurseet 20 mm
Mineraalivilla 40 mm (Näyte M6)
Ilmaväli + laastipurseet 20 mm
Tiili
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US7, toimistohuone, D-porras, 2. kerros







Tasoite 30 mm
Tiili 130 mm
Ilmaväli + laastipurseet 20 mm
Mineraalivilla 40 mm (Näyte M7)
Ilmaväli + laastipurseet 20 mm
Tiili

US8, keittiö, B-porras ja US9, olohuone B, porras





5.2.2

Tasoite
Bitumisively
Massiivitiiliseinä 400 mm
Julkisivurappaus

Havainnot ja mittaustulokset
Aistinvaraiset havainnot
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Kuva 14. Kohteen julkisivut ovat roiskerapattuja.
Yleiskuva Vapaudenkadun puoleisesta julkisivusta.

Kuva 15. Yleiskuva pohjoisen puoleisesta päätyjulkisivusta.

Kuva 16. Yleiskuva lännen puoleisesta julkisivusta.

Kuva 17. Yleiskuva erkkeristä. Pihan puolen julkisivua
pitkin kiipeää villiviini, joka vaurioittaa julkisivua.

Kuva 18. Yleiskuva patiosta. Pation pintalaatan alla
on käytetty bitumista vedeneristyssivelyä.

Kuva 19. Julkisivun yläosassa on havaittavissa
halkeamia.
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Kuva 20. Pation katoksen puuosissa on havaittavissa
kosteusrasitukseen viittaavia jälkiä.

Kuva 21. Halkeamia julkisivun yläosissa.

Kuva 22. Halkeamia erkkeri-ikkunan yläpuolella.

Kuva 23. Toisen kerroksen ikkunoiden alapuolella
havaittin monin paikoin jälkiä laastipaikkauksista.

Kuva 24. Köynnöskasvin leviäminen rakennuksen
seinällä lisää voimakkaasti julkisivuun kohdistuvaa
kosteusrasitusta ja levitessään voi heikentää myös
yläpohjan tuulettumista.

Kuva 25. Julkisivurappaus on lohjennut alustaansa
saakka vesikaton pelllin ylösnoston kohdalla. Sade- ja
sulamisvedet pääsevät nopeammin imeytymään
tiilirakenteisiin rappauksen epäjatkuvuuskohdissa.
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Kuva 26. Kohteen sokkelit ovat betonirakenteisia ja
pystyuritettuja.

Kuva 27. Sokkeleissa havaittiin paikoitellen
rakennnuaikana rakenteeseen jätettyä
muotilaudoituksia. Lahotessaan muottilaudoitukset
päästävät kosteutta rakenteiden sisään.

Kuva 28. Kellarin ikkunat ovat hyvin lähellä
maanpintaa. Sade- ja sulamisvedet voivat päästä
rakenteisiin maanpintaa lähellä olevien
ikkunarakenteiden kautta. Myös puuikkunoihin
kohdistuu tavallista suurempaa kosteusrasitusta.

Kuva 29. Sokkeleiden vieriustoilla ei
pistokoeluontoisessa tarkistuksessa havaittu
ulkopuolista vedeneristystä.
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Kuva 30. Sisääntulokatosten betonirakenteissa on
monin paikoin havaittavissa betonin halkeilua ja
ruostuneita teräksiä.

Kuva 31. Betonissa portaissa on havaittavissa
voimakasta halkeilua.

Kuva 32. Portaikon alapinnasta on lohjennut beronia
teräskorroosion vaikutuksesta. Betonissa on
havaittavissa voimakkaaseen kosteusrasitukseen
viittaavia jäkiä.

Kuva 33. Parvekkeiden laatoitukset ovat halkeilleet
voimakkaasti.
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Kuva 34. Ullakon alkuperäiset puuikkunat ovat
huonossa kunnossa.

Kuva 35. Toisen kerroksen alkuperäisissä
puuikkunoissa on havaittavissa kosteusjälkiä, jotka
viittaavat ulkopuitteen tiiveyspuutteisiin.

Kuva 36. Erkkerin ikkunoissa havaittiin kosteusjälkiä.
Kuva D-portaan erkkeristä.

Kuva 37. D-portaan erkkerin vesipelti kallistaa lievästi
sisäänpäin.

Kuva 38. Ikkunan vesipellityksen ylösnosto
rappauskanttia vasten on epätiivis, jolloin sade- ja
sulamisvedet pääsevät kastelemaan rekenteita.
Ikkunan smyygissä on havaittavissa myös
pystysuuntainen halkeama.

Kuva 39. Kellareiden alkuperäiset puuikkunat ovat
huonossa kunnossa.
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Kuva 41. Parvekeovien maalipinnat ovat monin
paikoin huonossa kunnossa.

Kuva 40. Pääsisäänkäyntien ovet ovat
lämmönristettyjä puuovia..

Rakenneavauksista tehdyt havainnot
US2, erkkeri, 1. kerros, C-porras ja US4, erkkeri, D-porras, 1. kerros
 Ikkunan yläpuolella olevan verhouslaudan alla on korkkieriste.

Kuva 42. Erkkerissä ikkunan yläpuolella on käytetty
korkkieristettä.

US3 ja US5, C- ja D-porras, 2. kerros
 Ulkoseinän eristeenä on käytetty mineraalivillaa.
 Rakenneavauskohdissa mineraalivillassa havaittiin värimuutoksia.
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Kuva 43. Ulkoseinän vahvuus ulkokuoreen saakka on
240 mm

US8-US9, C-porras, 1. kerros
 Ulkoseinärakenne on massivitiilirakenne 1. kerroksessa.
 US8 rakenneavauskohdasta havaittiin vedeneristyssively ja avauskohdassa oli havaittavissa voimakas PAH-yhdisteisiin viittaava haju.

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit
Alapohjista otettiin kuusi materiaalinäytettä mikrobianalyysiin, joka otettiin erkkereiden ja ulkoseinien korkki- ja mineraalivillaeristeistä. Näytteenottokohdat on merkitty tämän raportin
liitteenä 1 oleviin pohjapiirustuksiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty materiaalinäytteiden
mikrobianalyysien tuloksen tulkinnat.
Taulukko 5. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset.

Näyte

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

M2

Korkkieriste

Ulkoseinä, erkkeri
US2

Takkahuone, C-porras, 1. kerros

Heikko viite vauriosta

M2

Mineraalivilla

Ulkoseinä US3

Kauppaleikkihuone,
C-porras, 2. kerros

Vahva viite vauriosta

M4

Korkkieriste

Ulkoseinä, erkkeri
US4

Työhuone, D-porras,
1. kerros

Heikko viite vauriosta

M5

Mineraalivilla

Ulkoseinä US5

Työhuone, D-porras,
2. kerros

Heikko viite vauriosta

M6

Mineraalivilla

Ulkoseinä US6

Työhuone, D-porras,
2. kerros

Viite vauriosta

M7

Mineraalivilla

Ulkoseinä US7

Työhuone, D-porras,
2. kerros

Viite vauriosta

Alapohjan sekä maanvastaisen ulkoseinien korkki- ja mineraalivillaeristeistä otetuissa näytteissä havaittiin mikrobianalyysissä viitteitä materiaalin vaurioitumisesta.
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Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Johtopäätökset, julkisivut ja ulkoseinät
Ulkoseinärakenteisiin sisältyy kosteusteknisiä riskejä ja niissä havaittiin tutkimusten perusteella laaja-alaisia mikrobivaurioita toisen kerroksen ulkoseinien osalta. Ensimmäisen kerroksen rakenneavausten yhteydessä havaittiin massiivitiilirakenteisessa ulkoseinärakenteessa
bitumisivelyä (sivelyssä oli avauskohdalla voimakas PAH-haju), jonka haitta-ainepitoisuus on
suositeltavaa tutkia. Ensimmäisessä kerroksessa olevien erkkereiden korkkieristeissä havaittiin viitteitä eristemateriaalin mikrobivauriosta. Mikäli epäpuhtaudet pääsevät ilmavuotojen
mukana sisäilmaan, aiheuttavat ne sisäilmahaittaa ja mahdollisesti oireilua käyttäjille.
Ensimmäisen kerroksen ulkoseinät ovat massiivitiilirakenteita, joissa tiilimuurauksen välissä
on paikoin käytetty vedeneristesivelyä. Ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenne koostuu
julkisivurappauksesta, tiilimuurauksesta ja sisäpinnan tasoitekerroksesta pintamateriaaleineen. Toisen kerroksen ulkoseinissä on pääsääntöisesti julkisivurappaus, tiilimuuraus, mineraalivillalämmöneriste, tiilimuuraus ja tasoitekerros pintamateriaaleineen sisäpinnassa. Mikäli
julkisivurappauksessa on halkeamia tai maalipinnassa vaurioita, pääsee sadevesi kulkeutumaan näistä kohdista rakenteeseen. Mineraalivilla on tiilimuurauksissa kiinni, jolloin kosteus
voi siirtyä tiilimuurauksen läpi eristetilan materiaaleihin. Eristetilan materiaalit ovat ulkoseinien rakenteista johtuen jatkuvasti alttiina kosteusrasitukselle, kuten viistosateelle sekä ilmankosteuden vaihteluille. Otollisissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa on olemassa riski,
että mineraalivillat voivat mikrobivaurioitua. Tämä riski on kohteessa toteutunut. Ikkunoiden
pellityksessä havaittiin puutteita, jotka mahdollistavat sade- ja sulamisvesin pääsyn seinärakenteisiin.
Ensimmäisen kerroksen takkahuoneissa on erkkerit, joissa ikkunoiden yläpuolella olevan betonisen ulkokuoren sisäpinnassa on käytetty lämmöneristeenä korkkieristettä. Korkkieriste
voi vaurioitua mikäli julkisivurappauksessa on halkeamia tai maalipinnassa vaurioita, jolloin
sadevesi pääsee kulkeutumaan sisälle rakenteeseen. Korkkieriste on kiinni betonikuoressa,
jolloin kosteus voi kulkeutua eristeeseen. Riski korkkieristeen vaurioitumisesta on toteutunut.
Erkkereiden sisäpinnalla oleva levyverhous ei ole ilmatiivis, jolloin vaurioituneesta eristemateriaalista on suora ilmayhteys sisätiloihin. Julkisivupinnasta ulkonevana rakenteena erkkerit
ovat alttiita kosteusrasituksille. Mikäli erkkereiden vesipellitykset ja ikkunarakenteiden tiiveys
ovat puutteelliset, lisääntyy rakenteen kosteusrasitus merkittävästi.
Rakennus on varustettu koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla, jolloin sisätilojen tulisi olla
ulkoilmaan nähden joko tasapainossa tai lievästi alipaineisia. Kun sisätiloissa on alipainetta,
ilmavirtaukset pyrkivät kulkeutumaan rakenteiden epätiiveyskohdista ulkoa sisäänpäin. Ikkunaliittymien ja pistorasioiden kohdalla olevien mahdollisten halkeamien ja epätiiveyskohtien
kautta sekä tiilirakenteisten ulkoseinien elämisestä aiheutuneiden halkeamien kautta epäpuhtaudet voivat kulkeutua ilmavirtauksien välityksellä sisäilmaan. Mahdolliset ilmavuotoreitit
tulee kartoittaa esimerkiksi merkkiainetutkimuksin.

Johtopäätökset, ikkunat ja ovet
Kohteen ikkunat ovat vaihtelevassa kunnossa. B ja C –portaiden ensimmäisen kerroksen ikkunat ovat osittain uusittuja eikä niihin kohdistu toimenpiteitä. D-portaassa on osittain uusit-
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tuja ikkunoita, jotka ovat tyydyttävässä kunnossa. Toisen kerroksen ikkunat ovat monin paikoin alkuperäisiä ja niissä havaittiin merkittäviäkin tiiveyspuutteita. Kohteen ikkunat on suositeltavaa uusia.
Ovet ovat alkuperäisiä lämmöneristettyjä puuovia, jotka ovat tyydyttävässä kunnossa. Ulkooviin kohdistuu korjaus- ja huoltotarvetta.

Toimenpide-ehdotukset, julkisivut ja ulkoseinät
Julkisivua tulee suojata kosteusrasitukselta pitämällä rappauspinta ehjänä ja maalipinta kunnossa. Ikkunapellityksen ja ikkunasmyygin liitoskohta tulee tiivistää elastisella massalla, jotta
sade- ja sulamisvedet eivät pääse seinärakenteisiin.
Ulkoseinien osalta korjaukset ovat haasteellisia. Mikäli ulkoseinärakenteista halutaan poistaa
kaikki sisäilmanlaatuun vaikuttavat riskitekijät, tulisi koko sisäkuori purkaa, joka on laajuudeltaan massiivinen toimenpide. Kevyempänä korjausvaihtoehtona suositellaan tiivistyskorjauksia, joiden onnistumiseen sisältyy riskejä ja joiden avulla ongelmaa ei saada lopullisesti poistettua. Tiivistyskorjaukseen sisältyy aina epävarmuustekijöitä tiilimuurirakenteen elämisen ja
työsuorituksen onnistumisen suhteen. Tiivistyskorjauksen jälkeen ulkoseinärakenteet tulee
tutkia merkkiainekokein, jotta voidaan varmistua tiivistyksen riittävyydestä.
Erkkereiden mikrobivaurioituneet korkkieristeet tulee poistaa ja korvata kosteusteknisesti toimivammalla materiaalilla.
Kohteeseen suositellaan julkisivujen kuntotutkimuksia julkisivurappauksen ja tiilimuuratun ulkoseinärakenteen kunnon selvittämiseksi. Ulkoseinien vedeneristyssivelyjen haitta-ainepitoisuudet tulee tutkia.

5.3 Välipohjat, väliseinät ja pintarakenteet
5.3.1

Rakenne
Välipohjarakenne kohteessa on betoninen lämmöneristetty kaksoislaattarakenne. Lämmöneristeenä on käytetty rakennusjätettä, purua, kutterilastua ja lastusementtilevyä. Alkuperäisiä suunnitelmia ei ollut saatavilla.
Väliseinät ovat pääosin tiilirakenteisia. Lattioissa on käytetty päällysteinä lattiamattoa, parkettia ja laminaattia. Seinäpinnat ovat tapetoituja ja maalattuja pintoja.

Rakenneavauksista todetut rakenteet
VP1, olohuone, 1. kerros, B-porras








Lattiamatto 2 mm
Tasoite 4 mm
Musta liima 3 mm
Betoni 95 mm
Muottilauta 20 mm
Lämmöneriste: kutterilastu ja rakennusjäte 230 mm (Näyte M10)
Betoni

VP2, naulakkohuone, 1. kerros, C-porras
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Lattiamatto 2 mm
Tasoite 3 mm
Musta liima
Betoni 80 mm
Tervapaperi
Muottilauta 20 mm
Lämmöneriste: kutterilastu ja hiekka 150 mm (Näyte M11)
Betoni

VP3, keittiö, 1. kerros, D-porras









Lattiamatto 2 mm
Tasoite 3 mm
Musta liima
Betoni 75 mm
Rakennusjäte 35 mm
Tervapaperi
Lämmöneriste: kutterilastu ja hiekka 220 mm (Näyte M12)
Betoni

VP4, kopiohuone, 1. kerros, D-porras









Lattiamatto 2 mm
Tasoite 3 mm
Musta liima
Betoni 50 mm
Tervapaperi
Muottilauta 25 mm
Lämmöneriste: lastusementtilevy, kutterilastu ja rakennusjäte 90mm (Näyte M13 ja M14)
Betoni

VP5, toimistohuone, 2. kerros, D-porras
 Lattiamatto 2 mm
 Tasoite 1 mm
 Betoni 130 mm (poraus keskeytetty)

5.3.2

Havainnot ja mittaustulokset
Aistinvaraiset havainnot
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Kuva 45. Alkuperäinen avotakka B-portaan tiloissa.

Kuva 44. Yleiskuva B-portaan ensimmäisen kerroksen tiloista. Lattiat ovat muovimattopintaisia

Kuva 46. Tiivistämöttämiä läpivientejä B-portaan
keittiössä välipohjan läpi.

Kuva 47. Yleiskuva B-portaan keittiöstä.

Kuva 48. Erkkerin ikkunasmyygissä on havaittavissa
halkeamia ja tummentumaa.

Kuva 49. C-portaan oleskelutiloissa on parkettilattiat.
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Kuva 50. Ilmanvaihtokanavan läpivienti C-portaan
eteisaulan ja kellaritilan välillä on tiivistämätön.
Tiivistämättömästä läpiviennistä on suora ilmayhteys
kellaritiloihin.

Kuva 51. Yleiskuva toisen kerroksen ryhmätiloista.

Kuva 52. Yleiskuva wc-tilasta.

Kuva 53. C-portaan toisen kerroksen komerossa
havaittiin ylöpohjaan johtava tiivistämätön läpivienti.

Kuva 54. C-portaan toisen kerroksen komerossa
havaittiin välipohjan läpi kulkeva tiivistämätön
läpivienti.

Kuva 55. Huoneistoissa havaittin monin paikoin
vanhoja ilmanvaihtokanavia. Vanhoista kanavista voi
olla hallitsemattomia ilmavirtauksia.
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Kuva 56.Yleiskuva D-portaan keittiötilasta.

Kuva 57. Yleiskuva D-portaan 1. kerroksen
kopiohuoneesta, jossa on alkuperäinen käytöstä
poistettu avotakka.

Kuva 58. Halkeama ulkoseinässä. Kuva D-portaasta
2. kerroksesta.

Kuva 59. Yleiskuva D-portaan 1. kerroksen
toimistohuoneesta.

Rakenneavauksista todetut rakenteet
VP1, olohuone, 1.kerros, B-porras
 Lattiatasoitteen alla on vanhan lattiapäällysteen kiinnitykseen käytettyä mustaa liimaa,
joka saattaa sisältää haitta-aineita.
 Välipohjan eristetilassa on kutterilastun lisäksi rakennusjätettä.
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Kuva 60. Tasoitteen alla on kerros mustaa liimaa.
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Kuva 61. Välipohjan VP1 lämmöneristeenä on käytetty
kutterilastua ja rakennusjätettä.

VP2, naulakkohuone, 1.kerros, C-porras
 Lattiatasoitteen alla on kerros mustaa liimaa, joka saattaa sisältää haitta-aineita. Myös
tervapaperi voi olla haitta-ainepitoinen.
 Välipohjan eristetilassa on kutterilastun lisäksi hiekkaa.

Kuva 62. Tasoitteen alla on jäämiä mustasta liimasta.

Kuva 63. Muottilaudan alapuolella eristetilassa on kutterilastua ja hiekkaa..

VP3, keittiö, 1.kerros, D-porras
 Välipohjarakenteessa ei havaittu rakenneavauskohdassa lainkaan muottilautaa vaan
eristetilan päällä oli kerros rakennusjätettä ja tervapaperi.
 Välipohjan eristetilassa on kutterilastun lisäksi hiekkaa.
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Kuva 64. Betonivalun alla on kerros rakennusjätettä
ja tervapaperi.
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Kuva 65. Tervapaperin alla eristeenä on käytetty kutterilastua ja rakennusjätettä.

VP4, kopiohuone, 1.kerros, C-porras
 Lattiatasoitteen alla on kerros mustaa liimaa, joka saattaa sisältää haitta-aineita. Myös
tervapaperi voi olla haitta-ainepitoinen.
 Välipohjan eristetilassa on kutterilastun lisäksi hiekkaa.

Kuva 66. Tasoitteen alla on jäämiä mustasta liimasta.

Kuva 67. Välipohjan VP4 eristeenä on käytetty rakennusjätettä, kutterilastua ja lastusementtilevyä .

VP5, toimistohuone, 2. kerros, D-porras
 Välipohjarakenne koostuu muovimatosta, tasoitteesta ja betonilaatasta.
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Kuva 68. Rakenneavaus ulotettiin 130 mm syvyyteen.

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit
Alapohjista otettiin kuusi materiaalinäytettä mikrobianalyysiin, joka otettiin erkkereiden ja ulkoseinien korkki- ja mineraalivillaeristeistä. Näytteenottokohdat on merkitty tämän raportin
liitteenä 1 oleviin pohjapiirustuksiin. Seuraavassa taulukossa on esitetty materiaalinäytteiden
mikrobianalyysien tuloksen tulkinnat.
Taulukko 6. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset.

Näyte

M10

M11

M2

Materiaali
Purueriste

Purueriste

Purueriste

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

Välipohja VP1

Olohuone, B-porras,
1. kerros

Vahva viite vauriosta

Välipohja VP2

Naulakkohuone, Cporras, 1. kerros

Vahva viite vauriosta

Välipohja VP3

Keittiö, D-porras, 1.
kerros

Vahva viite vauriosta

M13

Lastusementtilevy

Välipohja VP4

Kopiohuone, D-porras, 1. kerros

Ei viitettä vauriosta

M14

Purueriste

Välipohja VP4

Kopiohuone, D-porras, 1. kerros

Heikko viite vauriosta

Välipohjien eristeistä otetuissa näytteissä neljässä näytteessä viidestä havaittiin mikrobianalyysissä eriasteisia viitteitä materiaalin vaurioitumisesta.

5.3.3

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Johtopäätökset
Välipohjat ensimmäisessä kerroksessa ovat betonisia kotelorakenteita, joissa on eristetäyttö,
joka koostuu muurauslaastikappaleista, puunkappaleista ja sahanpurusta. Välipohjarakenteen sisään on jätetty rakennusaikaisten betonivalujen muottipuutavaraa ja muuta orgaanista
ainesta. Ulkoseinien vierustalla välipohjien eristetäyttö ja puurakenteet ovat vasten ulkoseinän tiilimuurausta, jolloin ne ovat alttiina tiiliseinän läpi kulkeutuvalle kosteudelle.
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Osassa välipohjista otetuissa materiaalinäytteissä havaittiin eriasteisia viitteitä mikrobivaurioista. Välipohjien orgaaniseen materiaaliin on saattanut muodostua kosteusvaurioita joko rakennusaikana kosteista rakennusmateriaaleista kuten betonista, tai myöhemmin rakennuksen käytön aikana. Lisäksi välipohjarakenteet ovat kiinni ulkoseinissä, jolloin kovassa rasituksessa voi seinän läpi asti kulkeutua kosteutta materiaaleihin.
Toisessa kerroksessa välipohjat ovat lämmöneristämättömiä betonirakenteita.
Lämmöneristetyt välipohjat ovat sisäilman laadun kannalta riskirakenteita, koska välipohjarakenteissa on mikrobivaurioituneita sekä mikrobivaurioille alttiita materiaaleja. Välipohjarakenteiden sisässä havaituista epäpuhtauslähteistä saattaa aiheutua sisäilmahaittaa, mikäli välipohjarakenteiden tiiveydessä on puutteita ja sisätiloihin kulkeutuu ilmavirtoja välipohjarakenteiden kautta painesuhteiden vaikutuksesta.
Välipohjissa havaittiin monin paikoin epätiiveyskohtia, kuten tiivistämättömiä läpivientejä,
jotka voivat mahdollistaa epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan. Lisäksi uusia ilmayhteyksiä voi muodostua esimerkiksi silloin, kun rakenteisiin tehdään uusia aukkoja tai läpivientejä. Iltapäiväkerhon tiloissa havaittiin tiivistämättömiä läpivientejä kellarikerroksesta yläpohjaan saakka, jotka mahdollistavat epäpuhtauksia kulkeutumisen huonetiloissa. Tiivistämättömiä läpivientejä havaittiin kohteella monin paikoin.
Pintarakenteet ovat pääasiassa hyvässä tai tyydyttävässä kunnossa eikä niihin kohdistu kiireellisiä korjaustoimenpiteitä. Väliseinärakenteissa olevat läpiviennit on suositeltavaa tiivistää
asianmukaisesti.
Tässä tutkimuksessa ei tutkittu välipohjien ja ulkoseinärakenteen liitoskohtien toteutustapaa.
Rakenne tulee selvittää ennen korjaussuunnittelun aloittamista.

Toimenpide-ehdotukset
Ensimmäisen kerroksen välipohjat on suositeltavaa korjata poistamalla kotelolaattarakenteen
sisällä olevat materiaalit. Välipohjarakenteiden ylälaatat puretaan ja korvataan uusilla. Välipohjarakenteista poistetaan mikrobivaurioituneet sekä mikrobivaurioille alttiit rakenteet. Lisäksi välipohjien epätiiveyskohdat kartoitetaan ja tiivistetään. Askeläänieristys voidaan toteuttaa nykyaikaisilla materiaaleilla.
Kevyemmässä korjausvaihtoehdossa välipohjat voidaan tiivistää ja alipaineistaa siten, ettei
vaurioituneista materiaaleista kulkeudu epäpuhtauksia sisäilmaan. Kevyeen korjaukseen sisältyy kuitenkin riski korjauksen onnistumisesta, jos rakenteita ei saada tiiviisti toteutettua.
Lisäksi välipohjiin jää riskirakenteita ja mikrobivaurioituneita materiaaleja ja esimerkiksi kosteusvaurion sattuessa rakenteiden kuivattaminen ja korjaaminen uudelleen tiiviiksi saattaa
olla hankalaa. Perusteellisessa korjauksessa välipohjat saatetaan kosteusteknisesti nykyvaatimuksia vastaavalle tasolle ja riskirakenteet poistetaan, jolloin epävarmuus korjauksen onnistumisesta pienenee ja rakenteen kosteustekninen toimivuus paranee huomattavasti.
Korjaustöiden yhteydessä tulee huomioida, että välipohjien vanhojen lattiamattojen kiinnitysliimojen tervapapereiden ja vedeneristyssivelyiden yms. haitta-ainepitoisuudet tulee selvittää
ennen purkutöihin ryhtymistä.
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5.4 Yläpohjat ja vesikatot
5.4.1

Rakenne
Yläpohjarakenne kohteessa on betoninen lämmöneristetty kaksoislaattarakenne. Lämmöneristeenä on käytetty rakennusjätettä, purua ja kutterilastua.
Vesikaton kantavat rakenteet ovat puuta. Vesikatteena on tiilikate, joka on hyvässä kunnossa. Kattotuolien päällä on umpilaudoitus ja aluskatteena bitumikermi. Yläpohjatilan tuuletus on hoidettu räystään alusrakojen kautta.
Yläpohjarakenteiden suunnitelmia ei ollut saatavilla.

Rakenneavauksista todetut rakenteet
YP1, ullakko, D-porras







5.4.2

Betoni 65 mm
Tervapaperi
Muottilauta 25 mm
Ilmatila 70 mm
Kutterilastu 220 mm (Näyte M15)
Betoni

Havainnot ja mittaustulokset
Aistinvaraiset havainnot
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Kuva 69. Yleiskuva yläpohjatilasta.
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Kuva 70. Yleiskuva yläpohjatilasta. IV-saneerauksen
yhteydessä yläpohjatilaanon jätetty rakennusjätettä.

Kuva 71. Yleiskuva yläpohjatilasta.

Kuva 72. Yläpohjan tuuletus on toteutettu räystään
alusrakojen kautta.

Kuva 73. Eristämätön viemärin tuuletusputki.

Kuva 74. Eristämättömän viemärin tuuletusputken
ympärillä oleviin vesikaton putynurakenteisiin on
syntynyt paikallisia kosteusvaurioita.
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Kuva 75. Julkisivun pinnalla kasvav köynnös on
tunkeutunut yläpohjatilaan.

Kuva 76. Paikallinen mikrobivaurio kattotuolissa. Kuva
C-portaan yläpohjatilasta .

Kuva 77. Aluskatteena on käytetty bitumikermiä.

Kuva 78. Kuolleen linnun jäännökset yläpohjatilassa .

Kuva 79. Vesikatteen aluslaudoituksessa havaittiin
monin paikoin vanhoja kosteusvauriojälkiä.

Kuva 80. Vesikatteena on käytetty tiilikatetta .
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Kuva 81. Käynnöskasvi on tunkeutunut
räystäslaudoituisen alta yläpohjatilaan.

Kuva 82. Vesikaton pinta on paikoin köynnöksen ja
lehtiroskan peitossa.

Kuva 83. Räystäillä on paikoin käytetty vesikatteena
peltiä. Kuvassa näkyy myös yläpohjan
tarkastusluukku, joita on portaissa B-D.

Kuva 84. Sadevsikourussa oleva vesi ei poistu
kourusta tukkeuman takia.

Kuva 85. Sadevesikouru on täyttynyt köynnöksestä
varisseista lehdistä.

Kuva 86. Talotikkaat ovat jääneet kasvillisuuden
peittoon .
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Rakenneavauksista todetut rakenteet
YP1, ullakko, D-porras
 Betonivalun alla on tervapaperi ja rakennusaikainen muottilaudoitus
 Yläpohjan eristetilassa on kutterilastun lisäksi rakennusjätettä.

Kuva 87. Betonivalun alla on muottilaudoitus.

Kuva 88. Välipohjan YP1 lämmöneristeenä on käytetty
kutterilastua.

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit
Yläpohjista otettiin yksi materiaalinäyte mikrobianalyysiin, joka otettiin yläpohjan purueristeestä. Näytteenottokohdat on merkitty tämän raportin liitteenä 1 oleviin pohjapiirustuksiin.
Seuraavassa taulukossa on esitetty materiaalinäytteiden mikrobianalyysien tuloksen tulkinnat.
Taulukko 7. Materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset.

Näyte

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

M15

Purueriste

yläpohja YP1

Ullakko, D-porras

Ei viitettä vauriosta

Yläpohjan purueristeestä otetussa näytteessä ei havaittu mikrobianalyysissä viitteitä materiaalin vaurioitumisesta.

5.4.3

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, yläpohja
Yläpohjan lämmöneristeenä on sahanpurua ja rakennusjätettä. Yläpohjan kantavana rakenteena on betoninen kaksoislaattapalkisto. Yläpohjarakenteen sisään on jätetty rakennusaikaisten betonivalujen muottipuutavaraa ja muuta orgaanista ainesta. Rakenne on rakennusajalle tyypillinen, mutta luokitellaan nykyään riskirakenteeksi. Rakenteen eristemateriaali
sekä rakenteen sisään jätetyt muottilaudoitukset ovat kostuessaan herkkiä mikrobivaurioille.
Tässä tutkimuksessa sekä kesällä 2018 yläpohjan eristemateriaalista otettujen näytteidn perusteella riski ei ole toetutunut. Tulee kuitenkin huomioida, että pistokoeluontoisen näytteenoton perusteella ei voida tehdä yleistyksiä koko kohteen yläpohjarakenteen kunnosta, vaan
kattavamman kuvan saamiseksi suositellaan lisätutkimuksia yläpohjarakenteiden kunnon selvittämiseksi. Lisäksi B-portaan yläpohjatila tulee tarkastaa, sillä sinne ei tutkimusten aikana
ollut pääsyä.
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Yläpohjatilassa C-portaassa on näkyvissä kosteusvauriojälkiä sekä lahottajasienikasvusto
yhdessä kattokannattajassa. Vesikaton aluslaudoituksissa on yleisesti havaittavissa kosteusvauriojälkiä etenkin läpivientien kohdalla. Kosteusvauriojäljet ovat voineet syntyä jo alkuperäisen vesikatteen käyttöaikana. Katonkannattajien paikalliset vauriot tulee korjata pikaisella
aikataululla. Aluslaudoituksen paikalliset kosteusvauriot tulee korjata laajemman peruskorjauksen yhteydessä.
Ylärakenteen tiiveyttä ei tässä tutkimuksessa selvitetty, joten se on syytä selvittää erillisin tutkimuksin.
Yläpohjatiloissa on jonkin verran rakennusjätettä, joka tulee poistaa. Lisäksi köynnöskasvit
ovat tunkeutuneet osaan yläpohjatiloista ja ne tulee poistaa kokonaan rakennuksen seinustoilta.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, vesikatot
Rakennuksessa on harjakatto, katemateriaalina tiilikate ja aluskatteena bitumihuopa. Tutkimushetkellä vesikattoja ei päästy tarkastamaan puutteellisten kattoturvatuotteiden vuoksi.
Vesikatteiden kunto tulee tarkastaa kokonaisuudessaan. Lisäksi vesikaton kunto on suositeltavaa tarkastaa säännöllisesti vuosittain. Tarkastuksessa on syytä kiinnittää huomiota erityisesti katteen kuntoon, läpivienteihin, liittymiin muihin rakenteisiin sekä sadevedenpoistojärjestelmien toimivuuteen.
Vesikatolle ulottuvat köynnöskasvit tulee poistaa. Kasvaessaan ne vaurioittavat rakenteita,
hidastavat rakenteiden kuivumista sekä tukkivat sadevesikouruja.

5.5 Piha alueet, ulkopuolinen vedenpoisto
5.5.1

Rakenne
Piha-alueet ovat pääosin nurmipintaisia. Sisäänkäyntien edustalla olevat kulkuväylät ovat sorapintaisia. Sadevedet on johdettu D-portaan osalta syöksytorvien avulla pääasiassa suoraan maan alle sadevesijärjestelmään, mutta pääosin muualla syöksytorvista tulevat vedet
on ohjattu betonisilla loiskekouruilla kauemmas rakennuksesta. Lähtötietojen mukaan kohteessa ei ole salaojia.

5.5.2

Havainnot ja mittaustulokset
Aistinvaraiset havainnot
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Kuva 89. Piha-alueet Vapaudenkadun puolella ovat
nurmi- ja sorapintaisia.

Kuva 90. Piha-alue rakennuksen pohjoispäädyssä on
nurmipintainen. Maanpinta viettää kohti rakennusta.

Kuva 91. Piha-alue rakennuksen länsipuolella.

Kuva 92. D-portaan edustalla kasvat pensaat ovat
kiinni rakennuksen seinässä lisäten ulkoseinä- ja sokkelirakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta. Syöksytorvista sade-ja sulamisvedet on ohjattu suoraan sadevesijärjestelmään.

Kuva 93. Rakennuksen päädyssä oleva kukkapenkki
lisää sokkelirakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta.

Kuva 94. Osa pensasistutuksista on lähellä tai kiinni
julkisivussa. Syöksytorvista tulevat sade- ja sulamisvedet on ohjattu betonisilla loiskekouruilla kauemmas
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rakennuksesta. Nuolen osoittamassa kohdassa on sadevesikaivo, joka on täyttynyt lehdistä.

5.5.3

Kuva 95. Maanpinta on noussut paikoitellen voimakkaasti mahdollisesti seinänvierustoilla olevien vanhojen kukkapenkkien takia. Kellarin tuuletusluukku on
miltei peittynyt maanpinnan nousun takia.

Kuva 96. Piha-alueella havaittiin yksi sadevesien
tarkastuskaivo.

Kuva 97.Syöksytorvista tulevat vedet on ohjattu
rakennuksen seinustoilta betonisilla loiskekouruilla.

Kuva 98. Syöskytorvista tulevat vedet valuvat suoraan
rakennuksen vierustoille rakennuksen itäpuolella.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Johtopäätökset
Tarkastusten perusteella rakennuksen vierustan pintavedenpoistossa sekä sadevedenpoistojärjestelmissä on puutteita. Vesikattojen sadevedet kerääntyvät rakennuksen seinustoille,
koska paikoitellen syöksytorvista tulevia vesiä ei ohjata riittävän kauaksi rakennuksesta.
Maanpinta viettää rakennuksen etelänpuoleisessa päädyssä kohti rakennusta, joka osaltaan
lisää kosteusrasitusta. Sadevesijärjestelmä on toteutettu ainoastaan D-portaan osalta. Salaojajärjestelmän olemassaolosta ei ole tietoa. Rakennuksen vierustäyttöjen maa-ainekset ovat
aistinvaraisen arvion perusteella heikosti vettä läpäiseviä ja kosteutta sitovia. Pistokoeluontoisissa tarkastuksissa perusmuurien ja sokkelien ulkopintoihin ei havaittu asennettuja vedeneristeitä, jolloin kosteus pääsee kulkeutumaan maatäytöistä suoraan maata vasten oleviin
betonirakenteisiin.
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Toimenpide-ehdotukset
Ennen seuraavaan peruskorjaukseen ryhtymistä sadevesien poisohjausta on suositeltavaa
tehostaa kallistusten avulla siten, että sadevedet kulkeutuisivat rakennuksen vierustoilta riittävän kauas rakennuksesta. Olemassa olevan sadevesijärjestelmän toimintakunto on syytä
tarkastaa sisäpuolisen videokuvauksen ja painehuuhtelun avulla.
Peruskorjauksen yhteydessä maanvaraisten rakenteiden kosteusrasitusta tulee pienentää
pinta- ja sadevedenpoistoa parantamalla ja salaojajärjestelmien rakentamisella. Sokkeleiden
ulkopinnoille tulee asentaa ulkopuolinen vedeneristys ja rakennuksen vierustojen maatäytöt
tulee korvata vettä läpäisevillä ja nykyvaatimusten mukaisilla maa-aineksilla. Maanpinnat rakennuksen ympärillä tulee muotoilla ainakin kolmen metrin matkalta vähintään kaltevuudelle
1:20 rakennuksesta poispäin. Maanpintojen muotoilun yhteydessä tulee varmistaa sokkelirakenteen riittävä korkeus maanpinnan yläpuolella (≥ 300 mm). Vesikattojen sadevedenpoistoa
tulee parantaa asentamalla syöksytorvien alle rännikaivot.
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6. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset
6.1 Paine-ero
Sisä- ja ulkoilman välisiä paine-eroja tarkasteltiin seurantamittauksin kahdessa eri julkisivuille
sijoittuneessa mittauspisteessä. Paine-eroseurantamittauspisteiden sijainnit esitetty raportin
liitteenä 1 olevissa pohjapiirustuksissa. Paine-eroseurantojen ääriarvot ja keskiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa ja yksityiskohtaisemmat tulokset on esitetty alla olevissa kuvaajissa.
Taulukko 8. Paine-eroseurantojen 4.-15.10.2018 tulokset.
Tila

Minimi [Pa]

Maksimi [Pa]

Keskiarvo
[Pa]

Iltapäiväkerhon olohuone, 1. kerros

-22,8

+5,2

-6,2

Iltapäiväkerhon ryhmähuone, 2. kerros

-11,4

+6,8

-1,39

Kuvaaja 1.Paine-eroseuranta 4.-15.10.2018, iltapäiväkerhon olohuone, 1 kerros.

 Paine-erokuvaajassa on havaittavissa todennäköisesti tuulen aiheuttamaa hajontaa.
 Tila pääsääntöisesti lievästi alipaineinen ulkoilmaan nähden.
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Kuvaaja 2.Paine-eroseuranta 4.-15.10.2018, iltapäiväkerhon ryhmähuone, 2 kerros.

 Paine-erokuvaajassa on havaittavissa todennäköisesti tuulen aiheuttamaa hajontaa.
 Tila on pääsääntöisesti lievästi alipaineinen j ulkoilmaan nähden.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Sisä- ja ulkoilman välisissä paine-eroissa esiintyi jonkin verran todennäköisesti tuulesta aiheutuvaa vaihtelua mittausjakson aikana. Tilat ovat pääsääntöisesti alipaineisia ulkoilmaan
nähden, mutta painesuhteet vaihtelevat.
Mittaustulosten perusteella tilojen alipaineisuus pysyy pääosin hyvällä tasolla, mutta erityisesti yöaikoina alipaineisuus on hetkittäin voimakkaampaa. Sisäilman ollessa alipaineista ulkoilmaan nähden saattaa rakenteissa oleviin epätiiveyskohtiin muodostua hallitsemattomia
vuotoilmavirtauksia, joiden mukana rakenteiden sisältä voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. Tilojen alipaineisuus voi heikentää myös oleskeluviihtyvyyttä lisäämällä vedontunnetta.
Ilmanvaihtojärjestelmän ilma-määrät ja painesuhteet on suositeltavaa mitata ja säätää niin,
etteivät tilat ole missään tilanteessa ylipaineisia tai voimakkaasti alipaineisia ulkoilmaan nähden. Samalla tulee varmistaa, että myös rakennuksen sisäiset painesuhteet pysyvät maltillisina.
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6.2 Hiilidioksidipitoisuus
Sisäilman hiilidioksidipitoisuuksia tarkasteltiin seurantamittauksin kahdessa eri mittauspisteessä. Mittauspisteiden sijainnit esitetty raportin liitteenä 1 olevissa pohjapiirustuksissa. Hiilidioksidipitoisuuksien ääriarvot ja keskiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa ja yksityiskohtaisemmat tulokset on esitetty alla olevissa kuvaajissa.
Taulukko 9. Lämpötila- ja kosteusseurantojen 4.-15.10.2018 tulokset.
Tila

Hiilidioksidipitoisuus [ppm]
Minimi

Maksimi

Keskiarvo

Iltapäiväkerhon olohuone 1 kerros

420

1066

493,8

Iltapäiväkerhon ryhmähuone 2 kerros

396

1034

445,8

Kuvaaja 3.Hiilidioksidipitoisuus 4.-15.10.2018, iltapäiväkerhon olohuone, 1 kerros.

 Tilan hiilidioksidipitoisuus nousee käyttöjaksojen aikana 420– 1066 ppm tasolle.
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Kuvaaja 4.Hiilidioksidipitoisuus 4.-15.10.2018, iltapäiväkerhon ryhmähuone, 2 kerros.

 Tilan hiilidioksidipitoisuus nousee käyttöjaksojen aikana 396 – 1034 ppm tasolle.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Tarkastelujaksolla hiilidioksidipitoisuus oli korkeimmillaan iltapäiväkerhon olohuoneessa,
jossa se oli käytön aikana korkeimmillaan 1066 ppm. Myös iltapäiväkerhon ryhmähuoneessa
hiilidioksidipitoisuus nousi yli 1000 ppm tasolle.
Asumisterveysasetuksen (545/2015) mukaan sisäilman hiilidioksidipitoisuuden toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus (ulkoilman pitoisuus n. 400 ppm). Sisätilojen pääasiallinen hiilidioksidin lähde on ihmisten uloshengitysilma. Hiilidioksidipitoisuuden määrään vaikuttavia tekijöitä ovat ilmanvaihdon toiminta
sekä tilassa oleskelevien henkilöiden määrä suhteessa tilan kokoon. Suositellaan tarkastamaan ja tarvittaessa säätämään ilmanvaihdon ilmamäärät vastaamaan tilojen käyttöä.

6.3 Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus
Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta tarkasteltiin seurantamittauksin kahdessa eri
mittauspisteessä. Mittauspisteiden sijainnit esitetty raportin liitteenä 1 olevissa pohjapiirustuksissa. Mittauksien ääriarvot ja keskiarvot on esitetty alla olevassa taulukossa ja yksityiskohtaisemmat tulokset on esitetty alla olevissa kuvaajissa.
Taulukko 10. Lämpötila- ja kosteusseurantojen 4.-15.10.2018 tulokset.
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Suhteellinen kosteus [RH-%]
Minimi
Maksimi Keskiarvo

Iltapäiväkerhon olohuone 1. kerros

20,3

21,9

20,8

27,8

58,3

45,2

Iltapäiväkerhon ryhmähuone 2. kerros

19,9

21,9

20,8

25,4

55,4

42,6

Kuvaaja 5. Lämpötila ja suhteellinen kosteus 4.-15.10.2018, iltapäiväkerhon olohuone, 1 kerros.

 Tilan lämpötila vaihtelee 20,3 – 21,9 ˚C välillä.
 Suhteellinen kosteus vaihtelee 27,8 – 58,3 % välillä.
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Kuvaaja 6.Lämpötila ja suhteellinen kosteus 4.-15.10.2018, iltapäiväkerhon ryhmähuone, 2 kerros.

 Tilan lämpötila vaihtelee 19,9 – 20,9 ˚C välillä.
 Suhteellinen kosteus vaihtelee 25,4 – 55,4 % välillä.

Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Sisäilman suhteellinen kosteuspitoisuus oli vuodenaikaan ja ulkoilman sääolosuhteisiin nähden tavanomainen.
Sisäilman käytönaikainen lämpötila oli tarkastelujaksolla pääosin tavanomainen vuodenaika
ja ulkoilman lämpötila huomioiden. Mitatut sisäilman lämpötilat ja kosteuspitoisuudet eivät
edellytä toimenpiteisiin ryhtymistä.
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7. Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä
Kohteeseen on kohdistumassa laajoja peruskorjausluonteisia toimenpiteitä, jotka vaativat
osin lisätutkimuksia. Korjaukset ovat laajoja ja niiden kannattavuutta on myös hankesuunnitteluvaiheessa syytä pohtia, sillä laajoista korjauksista huolimatta kaikkia riskejä ei voida poistaa.
 Alapohjat
Lisätutkimustarve:
o Alapohjarakenteiden vedeneristysivelyjen tutkiminen haitta-aineiden osalta.
o Maanvastaisten seinien ja alapohjien sekä väliseinien ja alapohjien rakenneliittymän
toteutustavan selvittäminen.
Suositeltavat korjaukset:
Alapohjarakenteiden uusiminen kosteusteknisesti toimiviksi rakenteiksi
Salaojajärjestelmän rakentaminen sekä sokkeleiden ja perusmuurien vedenristäminen
 Maanvastaiset seinät
Lisätutkimustarve:
o Maanvastaisten seinien vedeneristysivelyjen tutkiminen asbestin osalta.
Suositeltavat korjaukset:
o
o

Maanvastaisten seinien sisäkuoren purkaminen ja rakenteen uusiminen kosteusteknisesti toimivaksi
 Julkisivut ja ulkoseinät
Lisätutkimustarve:
o Julkisivun kuntotutkimus
o Ulkoseinien vedeneristyssivelyn tutkiminen haitta-aineiden varalta
o Ulkoseinien ilmavuotokohtien selvittäminen
o Ilmavuotoreittien tutkiminen esimerkiksi merkkiainemenetelmällä
Suositeltavat korjaukset:
o

o Köynnöskasvien poistaminen
o Ulkoseinien sisäpuoliset tiivistyskorjaukset
o Erkkereiden mikrobivaurioituneiden korkkieristeiden uusiminen
 Välipohjat
Lisätutkimustarve:
o Välipohjien epätiiveyskohtien kartoittaminen ja tiivistäminen
o Välipohjien ja ulkoseinän rakenneliittymän toteutustavan selvittäminen ennen korjaussuunnittelua.
Suositeltavat korjaukset:
o Välipohjien eristemateriaalien poistaminen
 Yläpohjat ja vesikatot
Lisätutkimustarve:
o Yläpohjarakenteen kunnon laajempi tutkiminen rakenneavauksin ja materiaalinäyttein
o Yläpohjarakenteen tiiveyden tutkiminen
Suositeltavat korjaukset:
o
o

Vaurioituneen kattotuolin korjaaminen
Rakennusjätteen poistaminen yläpohjatiloista
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Piha-alueet
Suositeltavat korjaukset:
o
o

Sadevesijärjestelmän rakentaminen
Maanpinnan muotoileminen poispäin rakennuksesta

8. Päiväys ja allekirjoitukset
Turussa 21.01.2019

Raportin tarkastanut:

Sanna Snell, RI, DI
Asiantuntija

Henri Käyrä, RI, RTA
Tekninen asiantuntija
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Liite 1. Vapaudenkatu 12 B-D
Tutkimus- ja rakenneavauskohdat

Rakenneavaus-, mittaus-, tai näytteenottokohta
AP = Alapohja
US = Ulkoseinä
VS = Väliseinä
M = Materiaalinäytteen mikrobianalyysi (ei viitettä vauriosta/heikko viite vauriosta/viite vauriosta/vahva viite vauriosta)
VM = Viiltomittaus (kuiva/kohonnut/kostea/märkä)
PAH = PAH-yhdisteiden osalta luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi/ei vaarallista jätettä
ASB = Sisältää asbestia/Ei sisällä asbestia
Lievästi kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja

Merkittävästi kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja

AP1: M8

Kellarikerros

US1:
M1, PAH1,
ASB1

AP2: M9

Rakenneavaus-, mittaus-, tai näytteenottokohta
AP = Alapohja
US = Ulkoseinä
VS = Väliseinä
M = Materiaalinäytteen mikrobianalyysi (ei viitettä vauriosta/heikko viite vauriosta/viite vauriosta/vahva viite vauriosta)
VM = Viiltomittaus (kuiva/kohonnut/kostea/märkä)
PAH = PAH-yhdisteiden osalta luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi/ei vaarallista jätettä
ASB = Sisältää asbestia/Ei sisällä asbestia
Lievästi kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja

Merkittävästi kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja

Hiilidioksidimittaus
US8

US2: M2

US4: M4
VP3: M12

US9

VP2: M11

VP1:M10
1. kerros
Paineeroseuranta

VP4: M13, M14

Rakenneavaus-, mittaus-, tai näytteenottokohta
AP = Alapohja
US = Ulkoseinä
VS = Väliseinä
M = Materiaalinäytteen mikrobianalyysi (ei viitettä vauriosta/heikko viite vauriosta/viite vauriosta/vahva viite vauriosta)
VM = Viiltomittaus (kuiva/kohonnut/kostea/märkä)
PAH = PAH-yhdisteiden osalta luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi/ei vaarallista jätettä
ASB = Sisältää asbestia/Ei sisällä asbestia
Lievästi kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja

Merkittävästi kohonneita pintakosteuden vertailuarvoja

Hiilidioksidimittaus
Paine-eroseuranta

US3: M3

US7: M7
VP5

2. kerros
3. kerros:
YP1 (D-porras):
M15

US5: M5

US6: M6
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Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, suoraviljely
MIK7171
Kiwalab, 22.10.2018

Tilaaja:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Yhteyshenkilö:

Sanna Snell, Kiwa Inspecta

Kohde:

Vapaudenkatu 12 B-D, 32200 Loimaa

Työmääräin:

WO-00715584

Näytteenottaja:

Sanna Snell ja Jaana Vainio

Näytteenottopäivä:

3.- 4.10.2018

Näytteet vastaanotettu:
Analyysit:

5.10.2018

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

Lastusementtilevy

US1, maanvastainen ulkoseinä

C-porras, kellarikerros

Viite vauriosta

2

Korkkieriste

US2, ulkoseinä, erkkeri

C-porras, takkahuone

Heikko viite vauriosta

3

Mineraalivilla

US3, ulkoseinä

C-porras, kauppaleikkihuone, 2
kerros

Vahva viite vauriosta

4

Korkkieriste

US4, ulkoseinä, erkkeri

D-porras, työhuone, 1. kerros

Heikko viite vauriosta

5

Mineraalivilla

US5, ulkoseinä

D-porras, työhuone, 2. kerros

Heikko viite vauriosta

6

Mineraalivilla

US6, ulkoseinä

D-porras, työhuone, 2. kerros

Viite vauriosta

7

Mineraalivilla

US7, ulkoseinä

D-porras, työhuone, 2. kerros

Viite vauriosta

8

Lastusementtilevy

AP1, alapohja

B-porras, kellarikerros

Vahva viite vauriosta

Raportin osittainen kopioiminen ilman lupaa on kielletty.
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9

Lastusementtilevy

AP2, alapohja

C-porras, kellarikerros

Vahva viite vauriosta

10

Purueriste

VP1, välipohja

B-porras, olohuone, 1. kerros

Vahva viite vauriosta

11

Purueriste

VP2, välipohja

C-porras, naulakkohuone, 1. kerros

Vahva viite vauriosta

12

Purueriste

VP3, välipohja

D-porras, keittiö, 1. kerros

Vahva viite vauriosta

13

Lastusementtilevy

VP4, välipohja

D-porras, kopiohuone, 1. kerros

Ei viitettä vauriosta

14

Purueriste

VP4, välipohja

D-porras, kopiohuone, 1. kerros

Heikko viite vauriosta

15

Purueriste

YP1, yläpohja

D-porras, ullakko, 3. kerros

Ei viitettä vauriosta

Tulokset:
Näyte Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar
1

2

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Yhteensä
Penicillium

Yhteensä
A. fumigatus*
Penicillium

2

+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

+
+
+

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar
+
+
+

Yhteensä
A. restricti*
A. versicolor*
Penicillium

Yhteensä
Penicillium

+
+

2

Bakteerit pmy
THG-agar
++
++
+
+

Yhteensä
aktinobakteerit* 1
muut bakteerit

+
+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
aktinobakteerit* 1
muut bakteerit

+
+
+

42
2

3

Yhteensä
Penicillium

++++
++++

Yhteensä
Penicillium

++++
++++

Yhteensä
Penicillium

++++
++++

Yhteensä
aktinobakteerit*
muut bakteerit

++++
++++
++++

4

Yhteensä
Penicillium
vaaleat hiivat

++
+
+

Yhteensä
Penicillium
vaaleat hiivat

+
+
+

Yhteensä
Mucor°
Penicillium
vaaleat hiivat

+
+
+
+

Yhteensä

++

5

Yhteensä
Eurotium*
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Eurotium*
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
aktinobakteerit* 1
muut bakteerit

+
+
+

+++
+++

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä
Aspergillus
Penicillium

++
+
++

Yhteensä
aktinobakteerit* 1
muut bakteerit

+
+
+

6

Yhteensä
Penicillium

2

6

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin
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Näyte Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar
7

8

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

28

++
++
+

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

19

++
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Eurotium*
Penicillium

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

6

+
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

6

+
+
+

Yhteensä
A. restricti*
A. versicolor*
Cladosporium
Penicillium

++++
++++

Yhteensä
Penicillium

++++
++++

Yhteensä
Penicillium

++
+
+
+

Yhteensä
Chaetomium*
Penicillium

++
+
++

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

++
++

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä
A. restricti*
Penicillium

+++
+
++
+
+++

Yhteensä
A. ustus*
A. versicolor*
Penicillium

+++
+
++
++

Yhteensä
A. ustus*
A. versicolor*
Cladosporium
Penicillium

-

Yhteensä

+
+
+
+

Yhteensä
A. restricti*
Cladosporium
Eurotium*
Penicillium

+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
Rhizopus°

9

Yhteensä
Penicillium

10

Yhteensä
A. versicolor*
Chaetomium*
Penicillium

11

Yhteensä
Penicillium

12

Yhteensä
A. ustus*
A. versicolor*
Cladosporium
Penicillium

3
9

4
23

13

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

14

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Chaetomium*
Cladosporium
Penicillium

15

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Yhteensä
Chaetomium*
Cladosporium

1

+
+
+

4

1
36

1

Yhteensä
Rhizopus°

Bakteerit pmy
THG-agar
10
3

40
1

1

1
2

1
2

++
+
+
+

Yhteensä
aktinobakteerit* 2
muut bakteerit

+
+
+

+++
++
+
+
+

Yhteensä
aktinobakteerit* 5
muut bakteerit

++
+
++

++++
++++

Yhteensä
aktinobakteerit*
muut bakteerit

++++
++++
+

++
+
++

Yhteensä
aktinobakteerit*
muut bakteerit

+++
+++
+

+++
+++
++

Yhteensä
aktinobakteerit* 17
muut bakteerit

++
+
+

+++
+
+
+
+++

Yhteensä
aktinobakteerit*
muut bakteerit

++++
++++
+

-

Yhteensä
aktinobakteerit* 2
muut bakteerit

+
+
+

+
+
+
+
+

Yhteensä

+

+
+
+
+

Yhteensä

+

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin
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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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Reiman M. ja Kujanpää L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa.
Sisäilmastoseminaari 2005, SIY raportti 23. ss. 255-258
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Tilaaja:

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Yhteyshenkilö:

Sanna Snell, Kiwa Inspecta

Kohde:

Vapaudenkatu 12 B-D, Loimaa

Työmääräin:

WO-00715584

Näytteenottaja:

Sanna Snell, Kiwa Inspecta

Näytteenottopäivä:

4.10.2018

Näytteet vastaanotettu:

5.10.2018

Analyysit:
Materiaalinäyte analysoidaan Kiwalabin sisäisellä menetelmällä, joka pohjautuu standardiin ISO22262-1.
Näytteet tutkitaan stereo- ja polarisaatiomikroskoopilla (merkintä VM), pyyhkäisyelektronimikroskoopilla
(merkintä
SEM)
tai
läpäisyelektronimikroskoopilla
(merkintä
TEM).
Valoja
pyyhkäisyelektronimikroskooppitutkimukset tehdään Kiwalabin omissa tiloissa, TEM-tutkimukset tehdään
Oulun yliopiston Mikroskopian ja nanoteknologian keskuksessa.
Valomikroskooppitutkimuksessa näytteestä löytynyt asbestikuitu tunnistetaan mineraalin optisten
ominaisuuksien perusteella. Elektronimikroskooppitutkimuksessa näytteestä löytyneet kuidut tunnistetaan
EDS-spektrin (energiadispersiivinen spektrometri) avulla. Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
Tulokset pätevät vain testatuille näytteille.
Tulokset:
Näyte
1.

Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka

Tulos

Laatu

Bitumisively, maanalainen ulkoseinä, US1,
kellarikerros, C-porras

(VM) Ei sisällä asbestia.

-

Lisätiedot
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Geologi, FM
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Tilaaja:

Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Yhteyshenkilö:

Sanna Snell, Kiwa Inspecta

Kohde:

Vapaudenkatu 12 B-D, Loimaa

Työmääräin:

WO-00715584

Näytteenottaja:

Sanna Snell, Kiwa Inspecta

Näytteenottopäivä:

4.10.2018

Näytteet vastaanotettu:

5.10.2018

Tutkimusmenetelmä:
Materiaalinäyte uutettiin heksaanilla ultraäänihauteessa. Uute suodatettiin PTFE-suodattimella tai
puhdistettiin
SPE-laitteistolla
(kiinteäfaasiuutto).
Näyte
analysoitiin
kaasukromatografiamassaspektrometrilaitteistolla (GC/MS) sisäisen standardin menetelmällä. Näytteestä analysoitiin 16 kpl
PAH-yhdisteitä (EPA 16). Tutkitun näytteen PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus on ilmoitettu milligrammoina
kiloa kohti (tuorepaino) eli mg/kg.
Analyysitulokset:
Näyte
1

Tutkittava materiaali ja näytteenottopaikka

PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus (mg/kg)
600

Bitumiseively, Maanvastainen ulkoseinä US1, kellarikerros, C-porras

Tulosten tulkinta:
PAH-yhdisteiden osalta materiaali luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi, jos PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuus
ylittää ohjearvon 200 mg/kg.
Ohjearvon suuruiset tai sen ylittävät kokonaispitoisuudet on lihavoitu.
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Tulokset:
Pitoisuus / näyte
Yhdiste

1.
mg/kg

Naftaleeni

36

Asenaftaleeni

53

Asenafteeni

10

Fluoreeni

62

Fenantreeni

240

Antraseeni

63

Fluoranteeni

55

Pyreeni

34

Bentso(a)antraseeni

9,9

Kryseeni

10

Bentso(b)fluoranteeni

6,2

Bentso(k)fluoranteeni

2,9

Bentso(a)pyreeni

5,8

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni

3,1

Dibentso(a,h)antraseeni

1,2

Bentso(ghi)peryleeni

3,8

PAH summa (EPA 16)

600

Kiwalab
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Kemisti, FM

Henri Hakala
Asiantuntija, AMK
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LIITE: Tietoa PAH-yhdisteiden tutkimisesta

1. YLEISTÄ
Kivihiilipikeä on käytetty kosteuden- ja vedeneristeenä (vuosina 1890 - 1950) vanhoissa rakennuksissa etenkin
kellarikerrosten lattiarakenteissa, muuratuissa seinissä, tiilisaumoissa, pihojen kansirakenteissa ja ulkoilmassa
olevissa lattia- ja perustusrakenteissa. Kivihiilipiki on tumman väristä ja siinä on voimakas pistävä haju
(kyllästetyn puun, ratapölkyn, kreosootin haju).
2. PURKUTYÖ
Normaalisti PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit eivät aiheuta toimenpiteitä. Purettaessa tai piikattaessa
kivihiilipikimateriaaleja
purkutyö
on
tehtävä
RATU-82-0381
–kortissa
(Rakennustuotannon
turvallisuusasiakirja ”Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku. Osastointimenetelmä”) kuvattuja
toimenpiteitä ja ohjeistusta noudattaen ennen purkutöitä, niiden aikana ja töiden jälkeen. Työmenetelmä on
osastointimenetelmä, jossa alipaineistuksella estetään PAH-yhdisteitä sisältävän pölyn leviäminen osaston
ulkopuolelle. PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien purkutyö on terveydelle vaarallista ja työstä syntyvän
altistuksen torjumiseksi työntekijät on suojattava henkilökohtaisilla suojaimilla.
PAH-yhdisteiden kokonaismäärän ollessa yli 200 mg/kg toimitetaan jäte yleensä ongelmajätelaitokselle.
Toimitettaessa kivihiilipitoisia purkujätteitä kaatopaikalle, noudatetaan kaatopaikan pitäjän ohjeistuksia.
Kaatopaikan ohjeistuksiin voi kuulua mm. jätteen pakkaukseen kuuluvia ohjeistuksia sekä jätteen määrän ja
PAH-pitoisuuden ilmoittaminen ennalta.
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