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1 Tiivistelmä
Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1976 rakennettu, pääosin kaksikerroksinen päiväkoti- ja kirjas-
torakennus, joka sijaitsee Vantaan Hakunilassa. Alun perin lähikoulukäytössä ollut kiinteistö pe-
ruskorjattiin päiväkotikäyttöön vuonna 2013, jolloin vesikatolle myös rakennettiin uusi IV-kone-
huone.

 Toimeksiannon tarkoituksena oli
toteuttaa rakennuksen päiväkotiosalle sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus, jossa selvitet-
tiin rakenteiden kuntoa ja mahdollisia vaurioita, sekä niiden aiheuttajia. Ulkoseinärakenteiden
materiaalinäytteenotto mikrobianalyysia varten laajennettiin tutkimuksen aikana koskemaan
myös kirjastoa.

Rakennuksen sokkelieristeenä on käytetty pääosin EPS-eristettä, ja joiltakin osin mineraalivillaa.
Rakenneavauksien yhteydessä otetussa neljässä näytteessä ei todettu mikrobivaurioita.  Ryhmäti-
lan 220 länsipuolella julkisivumuuraus jatkuu pihakannen tasolle asti, jonka seurauksena raken-
teeseen kohdistuvan huomattavan kosteusrasituksen todettiin aiheuttaneen sokkelikorkeutta vas-
taavaan ulkoseinäosuuteen merkittävän mikrobivaurion.

Rakennuksen alapohjarakenne on alapuoleltaan lämmöneristetty maanvastainen betonilaatta,
johon on peruskorjauksen yhteydessä tehty rakenneliittymien tiivistyskorjauksia sekä uusittu lat-
tiapinnoitteita. Merkkiainekokeissa havaittiin ilmavuotokohtia alapohjaliittymien lisäksi ikkunaliit-
tymistä. Alapohjaeristeestä ja maaperästä tulevien epäpuhtauksien pääsy sisäilmaan on suositel-
tavaa estää sisäpuolelta toteutettavilla tiivistyskorjauksilla.

Alapohjan rakennekosteusmittauksissa todettiin maakosteuden nousevan paikoin lattiarakentee-
seen, mikä on johtanut muovimaton ja alapuolisen liima-aineksen kemialliseen vaurioitumiseen.
Märkä- ja pesutilojen alueella vaurioita tai vaurioriskiä on paikoin todennäköisesti aiheuttaneet
rakenteeseen päässyt käyttövesi. Lattiapäällysteet on suositeltavaa uusia yli vaurioalueen tode-
tuilla kosteusvaurioituneilla alueilla väestösuojan, liikuntasalin viereisten tilojen, päiväkodin pää-
sisäänkäynnin porrashuoneen sekä muutamien märkätilojen kohdalla. Vaihtoehtoisesti suositel-
laan harkittavan alapohjarakenteen peruskorjausta kosteusteknisesti toimivaksi rakenteeksi, jol-
loin estetään myös maaperästä kulkeutuvien epäpuhtauksien ja mahdollisen radonin kulkeutumi-
nen sisäilmaan.

Väestönsuojan viereisten toimistotilojen osittain maanvastaisissa ulkoseinärakenteissa ei todettu
kohonnutta kosteuspitoisuutta tai aistinvaraisesti viitettä XPS-eristeen mikrobivaurioitumisesta.
Maanvastaisesta ulkoseinärakenteesta todettiin kuitenkin ilmavuotoa sisäilmaan, jolloin rakenne-
liittymien tiivistäminen on suositeltavaa myös mahdollisesti alapohjarakenteesta kulkeutuvien
epäpuhtauksien estämiseksi. Pohjakerroksessa sijaitsevan tuulikaapin 155 maanvastaisen ulkosei-
nän ja sisälevytyksen välinen lämmöneriste todettiin mikrobivaurioituneeksi. Ulkoseinärakenteen
sisäkuoren purkutyössä tulee huomioida sisälevytyksen sisältämä asbesti.

Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin tiili-villa-tiilirakenteiset. Sisä- tai ulkokuorena esiintyy pai-
koin myös betonirakennetta, ja lämmöneristeenä EPS-levyä. Ulkoseinä- ja ikkunarakenteiden eris-
teistä otettiin useita materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten sekä päiväkodin että kirjaston
puolelta. Ulkoseinäeristenäytteistä 60 %:ssa (12/20) ja ikkunatilkenäytteistä 38 %:ssa (5/13) to-
dettiin mikrobivaurio tai epäilty viite mikrobivauriosta. Lisäksi useista näytteenottokohdista aistit-
tiin näytteenoton yhteydessä mikrobiperäistä hajua. Tutkimuksen perusteella ulkoseinärakentee-
seen aiheuttavat vaurioita rakenteen tuulettumattomuus, julkisivumuurauksen ja laastisaumaus-
ten paikalliset vauriot, hauraus ja kohonnut kosteudenläpäisevyys, sekä epätiiviit läpiviennit ja ik-
kunapellitykset. Merkkiainekokeiden sekä aistinvaraisten havaintojen perusteella mikrobivaurioi-
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tuneista rakenteista on ilmayhteys rakennuksen sisäilmaan. Tutkimusten aikana kaksi tilaa pois-
tettiin käytöstä hajuhaitan vuoksi. Ulkoseinärakenteille suositellaan purkavaa korjausta, jossa ra-
kenne uusitaan ulkopuolelta kauttaaltaan kosteusteknisesti toimivaksi.

Päiväkodin toisen kerroksen lattiana toimivat betoniset välipohjat ovat pääosin eristämättömiä ja
osin kerroksellisia betonilaattoja. Väestönsuojatilan yläpuolisen välipohjarakenteen lämmöneris-
teenä toimivassa kevytsorabetonissa ei laboratorioanalyysin perusteella todettu viitteitä mikrobi-
vauriosta. Keittiön kylmiön alueella välipohjarakenteessa havaittiin koholla olevia pintakosteuden
mittausarvoja. Lattian lämmöneristyksen puuttuminen kylmiössä aiheuttaa ilmankosteuden tiivis-
tymistä ympäröiviin rakenteisiin, mistä syystä kylmiö on suositeltavaa eristää myös alapuoleltaan.

Ryhmähuoneessa 204 aikaisemmin tapahtunut ja korjattu vesivahinko ei väliseinästä otettujen
materiaalinäytteiden ja lattiarakenteen pintakosteuskartoituksen perusteella ole aiheuttanut vau-
rioita rakenteisiin.

Tutkimusten aikaan tapahtuneiden myrskyjen seurauksena toisen kerroksen päiväkotiryhmässä
eteiseen valui vettä yläpohjalaatan kautta. Eteistilan yläpuolella olevan IV-konehuoneen ulkopuo-
lisissa pellityksissä havaittiin epätiiveyttä, mitä kautta sadevesi on luultavasti päässyt kovalla tuu-
lella tunkeutumaan rakenteeseen. IV-konehuoneen ulkoseinän pellitykset ja tiivistykset on suosi-
teltavaa uusia ja toteuttaa nykyohjeistuksen mukaisesti. Vesikaton kunto todettiin yleisesti ottaen
hyväksi. Kermissä havaitut yksittäiset, mahdolliset epätiiveyskohdat on suositeltavaa paikata.

Sisäilman teollisten mineraalikuitujen pitoisuuden selvittämiseksi kahdeksasta tilasta analysoitiin
kahden viikon laskeumapölykertymä. Kuitulaskennan tuloksen perusteella toimenpideraja 0,2 kui-
tua /cm2 ei ylittynyt kolmessa tilassa. Muissa tiloissa toimenpideraja ylittyi lievästi tai selvästi.

Paine-erojen seurantamittausten perusteella ensimmäisen kerroksen tilat ovat lievästi alipaineisia
(noin -5 Pa) ulkoilmaan nähden, mikä edesauttaa epäpuhtauksien kulkeutumista sisäilmaan raken-
teiden ilmavuotokohtien kautta. Toisen kerroksen tiloissa alipaineisuus oli keskimäärin lähellä ta-
sapainotilaa (noin -2 Pa). Olosuhdeseurannassa ei havaittu hiilidioksidipitoisuuden toimenpide-
rajan ylityksiä neljässä tutkitussa tilassa. Pienryhmätilassa 208 hieman koholla oleva ilmanvaihto-
järjestelmän tulolämpötila saattaa ajoittain aiheuttaa tunkkaisuutta ja ikkunatuuletuksen tarvetta.
Jatkotoimenpiteinä suositellaan ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmamäärien tasapainottamista en-
simmäisen kerroksen tiloissa sekä tuloilmalämpötilan laskemista pienryhmätilassa 208.

Tarkastetut ilmanvaihtokoneet TK/PK01, TK/PK04, TK/PK03 ja TK/PK05 ovat vuodelta 2013 ja toi-
mintakuntoisia. Ilmanvaihtokoneet olivat pääasiassa puhtaita, mutta suodattimissa ja puhaltimien
siivikoissa oli jonkin verran pölyä. Koneille TK/PK01, TK/PK04 ja TK/PK05 suositellaan perushuolto-
toimenpiteitä. Tuloilmakoneen suodattimet oli viimeksi vaihdettu iv-koneessa olleen merkinnän
mukaan marraskuussa 2019. Ilmanvaihtokoneissa ja järjestelmissä ei havaittu kuitulähteitä. Kana-
vien puhtautta tarkasteltiin pistokoeluontoisesti, ja ilmanvaihtojärjestelmässä ei havaittu akuuttia
nuohoustarvetta. Lepohuoneen 107 sekä ryhmähuoneiden 205 ja 220 mitatut tuloilmamäärät
poikkesivat enemmän kuin +/- 20 % suunnitelluista ilmamääristä (Rakentamisenaikainen Rakmk
D2). Kyseisten tilojen ilmamäärille suositellaan säätöä ja tasapainotusta suunnitelmien mukaisiksi.
Pohjakerroksen varastossa 144 ulko-oven viereiseen ulkoseinä- ja alapohjarakenteeseen kulkeu-
tuu kosteutta yläpuolisen pihakannen liittymästä. Sade- ja sulamisvesien kertymistä kirjaston ul-
koseinän vierustalle on suositeltavaa vähentää pihakannen kaatoa parantamalla, sekä kosteusvau-
rioituneet pinnat uusia. IV-konehuoneessa havaittiin lämmönvaihtimen putken venttiilin alapuo-
lella vuotojälkiä. Mahdollisen aktiivisen vuodon varalta putken venttiilin tiiveys on suositeltavaa
tarkastaa.
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2 Yhteystiedot

2.1 Kohde
Kimokujan päiväkoti
Kimokuja 5
01200 Vantaa

2.2 Tilaaja
Vantaan kaupunki, Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala
Tilakeskus, Kunnossapito
Kielotie 13
01300 Vantaa

Antti Soininen, sisäilma-asiantuntija
puh 043 826 6482
email antti.soininen@vantaa.fi

2.3 Kuntotutkijat
Sitowise Oy
Linnoitustie 6
02600 Espoo
puh 020 747 6000
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3 Tutkimuksen perustiedot

3.1 Toimeksiannon tausta, tavoitteet
Kimokujan päiväkoti sijaitsee Vantaan Hakunilan kaupunginosassa, vuonna 1976 valmistuneessa
rakennuksessa, jonka yhteydessä toimii Hakunilan kirjasto. Alun perin lähikoulukäytössä olevat
tilat on peruskorjattu päiväkotikäyttöön vuonna 2012-2013.

. Toimeksiannon tavoitteena oli toteuttaa rakennukselle ra-
jattu sisäilma- ja rakennetekninen kuntotutkimus, jossa tutkittiin rakenteet ja niiden kunto, sekä
mahdolliset vaurioiden aiheuttajat. Lisäksi tarkasteltiin sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Kiinteistökierros suoritettiin 12.2.2020. Tutkimusten kenttätyöt suoritettiin päiväkodin osalta
ajalla 19 – 20.2.2020 sekä 24 – 26.2.2020. Kirjaston osalta lisänäytteenotto ulkoseinärakenteista
suoritettiin 6.4.2020.

3.2 Lähtötiedot
Käytössä oli tilaajan sähköinen arkisto ARK-, RAK-, ja LVI-piirustuksineen. Käytössä oli myös seu-
raavat asiakirjat:

· Sisäilmatutkimukset, raportti (RKM Group Oy, 23.11.2018)
· Kimokujan koulun perusparannuksen ja uudelleenkäytön hankesuunnitelma (Vantaan kau-

punki, Tilakeskus, 11.10.2011)
· Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus (Vahanen Oy, 29.6.2011)

3.3 Kohteen yleistietoja
Kiinteistö on suunniteltu ja rakennettu vuosina 1975-76 koulu- ja kirjastokäyttöön. Rakennuksessa
toimii nykyisin päiväkoti ja kirjasto. Perusparannuksen yhteydessä rakennusosia ja talotekniikkaa
uusittiin, ja vesikatolle rakennettiin uusi IV-konehuone. Rakennus on kaksikerroksinen, julkisivut
ovat pääosin tiilimuuratut.  Alapohjarakenteena on alapuoleltaan lämmöneristetty maanvarainen
betonilaatta. Rakennuksen kattorakenne on bitumikatteinen tasakatto.

Käyttötarkoitus:  Päiväkoti ja kirjasto
Rakennuksia: 1
Kerrosmäärä: 2 (rakennuksen eteläpääty yksikerroksinen)
Tilavuus: 7105 m3

Kerrosala: 2075 m2

Ilmanvaihto: Koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä
Lämmitys: Kaukolämpö vesikiertopatterein
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Kuva 3.1 Kimokujan päiväkoti- ja kirjastorakennus on merkitty punaisella värillä asemapiirrokseen.

Kuva 3.2 Leikkauskuva rakennuksen keskiosasta, itäpuolelta tarkasteltuna.

3.4 Käytetyt tutkimusvälineet
· Pintakosteusilmaisin, Gann Hydromette Compact LB
· Kosteusmittari/näyttölaite HM40 Vaisala ja mittapäät HMP42/HMP4OS
· Tiiveyskoelaitteisto, Retrotec 302 ja vetyanalysaattori Kimo
· Sisäilman olosuhteiden seurantamittarit, Rotronic CP11
· Paine-eron dataloggerit, Tinytag ja paine-erolähetin Produal PEL-DK
· Porauskalusto, Makita
· Velocicalc (IV-mittaukset)
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4 Sokkelirakenne
Lähtötietojen perusteella rakennus on perustettu teräsbetonisten anturoiden ja osin pilarianturoi-
den varaan. Sokkelirakenteiden lämmöneristemateriaali on pääasiallisesti EPS. Paikoin eristema-
teriaalina on käytetty mineraalivillaa.

4.1 Aikaisemmat tutkimukset, tarkastukset ja korjaukset
Sokkelirakenteille on 11.10.2011 päivätyn hankesuunnitelman mukaan suunniteltu toteutetta-
vaksi perusmuuriterästen ruostesuojaus ja ylitasoitus sekä uusittavaksi sokkelin ulkopuolinen ve-
deneristys. Lisäksi perusmuurin vierustojen maanpinnan kallistuksia on dokumentin mukaan suun-
niteltu korjattavan ja vierustäyttöjä uusittavan. Salaojalinjoja on suunniteltu uusittavan päiväko-
din etelä-, länsi- ja pohjoispuolilla.

4.2 Rakennetyypit

Kuva 4.1. Leikkauskuva 035 vuoden 1976 alku-
peräisten rakennekuvien mukaisesti.

Kuva 4.2. Leikkauskuva 025 (liikuntasali) vuo-
den 1976 alkuperäisten rakennekuvien mukai-
sesti.

Kuva 4.3. Leikkauskuva 030 vuoden 1976 alku-
peräisten rakennekuvien mukaisesti.

Kuva 4.4. Leikkauskuva 01A (lepohuone 220,
etelä) vuoden 1976 alkuperäisten rakenneku-
vien mukaisesti.
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Sokkelirakenne rakenneavauksen RA.01-SO (liikuntasali) ja RA.02-SO (ryhmähuone 101) mukai-
sesti

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

110-145 teräsbetoni

55-105 EPS

sisäpuolinen tiilimuuraus (ryhmähuone
101) / teräsbetoni (liikuntasali)

Sokkelirakenne rakenneavauksen RA.03-SO mukaisesti (lepohuone 107), ikkunan alapuolella

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

100 teräsbetoni

150 mineraalivilla

sisäpuolinen tiilimuuraus

4.3 Rakenteesta tehdyt havainnot

4.3.1 Rakenteesta tehdyt aistinvaraiset havainnot

Sokkelirakenteen vierustäyttönä on soraa tai asfalttia. Sokkelikorkeus vaihtelee noin 100-600 mm
välillä eri puolilla rakennusta. Toisen kerroksen märkäeteisen 217 ja ryhmähuoneen 220 kohdalla
varsinainen sokkelirakenne puuttuu, sillä julkisivun tiilimuuraus jatkuu pihakannen laatoitukseen
asti.

Patolevytystä havaittiin sorastuksen vieressä rakennuksen länsi-, etelä- ja itäpuolilla. Sokkelissa
havaittiin liikuntasalin itäpuolella pinnalla olevia, vähäisiä halkeamia. Ryhmähuoneen 220 ulko-
oven edessä oleva betonirakenteinen tasanne on kiinni sokkelissa, jolloin sen kautta voi siirtyä
kosteutta kapillaarisesti sokkelirakenteeseen ja edelleen tiiliverhottuun ulkoseinärakenteeseen.
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Kuva 4.5. Liikuntasalin sokkelin vierustäyttönä
on soraa. Pinnalla halkeamia, jotka eivät ulotu
syvälle.

Kuva 4.6. Sokkelin korkeus vaihtelee rakennuk-
sen eri puolilla.

Kuva 4.7. Märkäeteisen 217 ja ryhmähuoneen
220 kohdalla ulkoseinä jatkuu pihakanteen asti.

Kuva 4.8. Sokkelissa kiinni oleva betoninen ta-
sanne ohjaa kosteutta sokkelirakenteeseen
(ryhmähuone 220).

4.3.2 Rakenneavauksissa tehdyt havainnot

Sokkelin rakenneavauksia tehtiin kolme kappaletta eri puolille rakennusta. Rakenneavausten yh-
teydessä otettiin materiaalinäytteet sokkelin lämmöneristeistä laboratorioanalyysiä varten.

Liikuntasalin ja ryhmähuoneen 101 sokkelirakenteeseen tehdyissä avauksissa RA.01-SO ja
RA.02.SO todettiin lämmöneristeenä olevan EPS. Teräsbetonisen perusmuurin paksuus vaihteli
120-140 välillä. Avaukset tehtiin 150 mm korkeudelle maanpinnasta. Liikuntasalin rakenneavaus
RA.01-SO tehtiin sokkelin pinnalla näkyvän halkeaman kohdalle. Halkeaman todettiin olevan beto-
nin pinnalla, jolloin sillä ei ole sillä ei ole merkitystä kosteudenpitävyyden kannalta.

Lepohuoneen 107 sokkeliin tehdyssä rakenneavauksessa RA.03-SO lämmöneristeenä todettiin
olevan mineraalivilla. Avaus tehtiin 500 mm korkeudelle maanpinnasta.

Rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteen 1 tutkimuskartassa.
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Kuva 4.9. Sokkelin rakenneavaus RA.01-SO, lii-
kuntasali.

Kuva 4.10. Sokkelin rakenneavaus RA.02-SO,
ryhmähuone 101.

Kuva 4.11. Sokkelin rakenneavaus RA.03-SO, le-
pohuone 107.

Kuva 4.12. Teräsbetonisen sokkelikuoren pak-
suus on 100 mm lepohuoneen 107 kohdalla.

4.4 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

4.4.1 Mikrobianalyysit

Sokkelieristeiden kuntoa arvioitiin ottamalla kolme materiaalinäytettä mikrobianalyysiä varten.
Näytteenottopaikat on esitetty raportin liitteenä olevissa tutkimuskartoissa (liite 1). Laboratorio-
analyysit suoritettiin suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteiden analyysivastaukset on esi-
tetty liitteessä 2.

Taulukko 4.1. Mikrobianalyysien tulokset.

Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos

MA.23-SO 149 liikuntasali sokkelin lämmöneriste EPS ei mikrobikasvustoa

MA.24-SO 101 ryhmähuone sokkelin lämmöneriste EPS ei mikrobikasvustoa

MA.25-SO 107 lepohuone sokkelin lämmöneriste mineraalivilla ei mikrobikasvustoa
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Sokkelieristeistä otetuissa näytteissä ei laboratorioanalyysin perusteella esiinny mikrobivaurioita.

4.5 Johtopäätökset
Rakennuksen sokkelit ovat rakenneavausten perusteella rakenteeltaan pääosin betoni-EPS-tiili,
lukuun ottamatta liikuntasalin osuutta, jossa sisäkuori on betonirakenteinen. Rakennuksen länsi-
puolella tehdyssä rakenneavauksessa sokkelin lämmöneristeenä on mineraalivilla. Lämmöneriste-
materiaaleista otetuissa näytteissä ei laboratorioanalyysien perusteella todettu mikrobivaurioita.
EPS-eriste ei yleisesti ole erityisen herkkä mikrobivaurioitumiselle. Oletettavasti sokkeleiden ulko-
puolinen vedeneristys, ja vuoden 2012 peruskorjauksessa uusitut sokkeleiden vierustäytöt sekä
päiväkodin etelä-, länsi- ja pohjoispuolella on uusitut salaojalinjat osaltaan myös suojaavat sokke-
lirakenteita liialliselta kosteudelta. Liikuntasalin sokkelissa havaitut halkeamat ovat rakenneavauk-
sessa tehdyn havainnon mukaan betonirakenteen pinnalla, eivätkä todennäköisesti aiheuta kos-
teuden pääsyä rakenteeseen.

Rakennuksen eteläpuolella sijaitsevan hätäuloskäynnin (ryhmähuone 220) edessä oleva betoninen
tasanne on kiinni matalassa sokkelirakenteessa, jolloin on riskinä, että siitä siirtyy kosteutta kapil-
laarisesti sokkeli- ja ulkoseinärakenteisiin.

4.6 Toimenpide-ehdotukset
Koska ulkoseinärakenteen eristetila (kts. kohta 7) ja sokkelirakenteen eristetila ovat paikoin sa-
maa ilmatilaa on suositeltavaa harkita sokkelirakenteen peruskorjauksen toteuttamista ulkoseinä-
rakenteen korjausten yhteydessä. Sokkelissa olevat pintahalkeamat on suositeltavaa paikata.

Ryhmähuoneen 220 uloskäynnin edustalla sijaitseva betonirakenteinen tasanne on suositeltavaa
erottaa sokkelirakenteesta.

5 Alapohjarakenne
Lähtötietojen mukaan rakennuksen alapohjarakenteena on maanvastainen teräsbetonilaatta,
jossa alapuolisena lämmöneristeenä on EPS. Rakennuksen täyttömaana on alkuperäisten suunni-
telmien perusteella sora. Lattiapäällysteenä tiloissa on pääosin muovimatto. Keittiössä lattiapääl-
lysteenä on massapinnoite, ja märkätiloissa keraaminen laatoitus tai massapinnoite. Liikuntasa-
lissa lattiarakenne on tuuletettu, korotettu ja pinnoitettu puulattia. Kirjastossa lattiarakenne on
osin maanvastainen alapohja ja osin välipohjarakenne. Tutkimuksen kohteena oli ensisijaisesti päi-
väkodin alueen alapohjarakenne.
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Kuva 5.1. Maanvastaisten alapohjarakenteiden sijainnit on merkitty sinisellä värillä pohjakuviin (lii-
kuntasalin korotettu ja tuuletettu puulattia tummemmalla). Vasemmalla päiväkodin 1. krs ja oike-
alla kirjaston pohjakuva. Kirjaston välipohjarakenne on merkitty pohjakuvaan vaaleankeltaisella
värillä.

5.1 Aikaisemmat tutkimukset, tarkastukset ja korjaukset
Lähtötietojen perusteella alapohjan lattiapinnoitteita on laajalti uusittu vuoden 2012-13 peruspa-
rannuksen yhteydessä. Alapohjan rakenneliittymiä ulkoseiniin ja kantaviin väliseiniin on tiivistetty.
Uusille putkituksille ja viemäröinneille on roilottu uusia reittejä pintabetonilaattaan. Voimistelusa-
lin näyttämökorokevaunun viereisen alustatilan maapohja on sepelöity ja päälle valettu uusi beto-
nilaatta.

5.2 Rakennetyypit

Kuva 5.2. Alapohjarakenteet yleisesti rakennuk-
sessa sekä väestönsuojassa (leikkaus 02 vuo-
den 1976 rakennepiirustuksen mukaan).

Kuva 5.3. Leikkaus 018 kirjaston pääsisään-
käynnin porrashuoneen 234 kohdalta, jossa lat-
tiarakenne vaihtuu maanvaraisesta laatasta
välipohjarakenteeksi.
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Alapohjarakenne rakenneavauksen RA.23-AP mukaisesti, liikuntasali 149 (vuoden 2011 perus-
korjauksen yhteydessä uusittu rakenne)

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

8-9 lattiapäällyste (joustomatto)

25 vaneri

10 tuuletusväli ja koolaukset

betonilaatta (avausta ei jatkettu)

5.3 Rakenteesta tehdyt havainnot

5.3.1 Rakenteesta tehdyt aistinvaraiset havainnot

Liikuntasali 149, eteinen 150, tuolivarasto 153 ja liikuntavälinevarasto 143 sijaitsevat noin 1,5 m
alemmalla tasolla suhteessa ympäröiviin 1. kerroksen tiloihin. Liikuntasalin näyttämön alapuoli-
sesta tilasta sekä käytävän 108 varrella sijaitsevassa sähkökaapissa havaittiin aistinvaraisesti lievää
maaperän hajua. Molemmissa tiloissa on lähtötietojen ja havaintojen mukaan tiivistetty alapohjan
rakenneliittymiä.

Päiväkodin väestönsuojatilan oven edessä sijaitsevan levyrakenteen alueella havaittiin maakellari-
maista hajua. Levyrakenteen alla oleva madallettu alapohjalaatta on silmämääräisesti tiivistämä-
tön ympäröiviin liittymiin, jolloin maaperän epäpuhtauksia pääsee mahdollisesti kulkeutumaan
sisäilmaan epätiiveyskohtien kautta. Lisäksi matossa havaittiin aistinvaraisesti mikrobiperäistä ha-
jua. Betonilaatan lattiapäällysteestä otettiin näyte asbestianalyysiä varten (ASB.02). Lattialla ko-
rokkeina olevissa puurimoissa ei havaittu silmämääräisesti vaurioitumista.

IV-konehuoneessa on tuulettamaton pieni alustatila. Tilassa on rakennusjätettä (osin orgaanista)
ja yksittäisiä, tiivistettyjä putkiläpivientejä. Tilassa ei aistittu erityisen poikkeavaa tuoksua.

Varastossa 144, aulassa 146 ja 120 avattiin alapohjarakenteessa sijaitsevat salaojakaivojen ja vie-
märeiden tarkastusputkien kannet. Kannet olivat havaintojen perusteella pääsääntöisesti tiiviit.
Varaston 144 huoltoluukun reunassa havaittiin epätiiveyttä.

Kirjaston WC-tilassa 228 havaittiin poikkeavaa, mikrobiperäistä hajua. WC-tila sijaitsee rajakoh-
dassa, jossa kirjaston lattiarakenne vaihtuu maanvastaisesta alapohjasta välipohjaksi. On mahdol-
lista, että WC-tilaan kulkeutuu betonilaatan alapuolisia epäpuhtauksia alapohjan rakenneliitty-
mien tai läpivientien epätiiveyskohtien kautta.
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Kuva 5.4. Yleiskuva päiväkodin 1. kerroksen
käytävätiloista. Lattiapäällysteenä muovi-
matto.

Kuva 5.5. Yleiskuva liikuntasalin viereisestä
eteisestä ja tuolivarastosta. Tilat ovat 1,5 m
alemmalla tasolla muihin 1. krs tiloihin nähden.

Kuva 5.6. Liikuntasalin näyttämön alapuoli-
sesta tilasta havaittiin aistinvaraisesti hieman
maaperän hajua.

Kuva 5.7. Sähkökaapissa alapohjan liittymiä on
tiivistetty. Tilassa havaittiin aistinvaraisesti hie-
man maaperän hajua (käytävä 108).

Kuva 5.8. Väestönsuojan edessä havaittiin
maakellarimaista hajua (käytävä 108). Alapoh-
jalaatan päällysteenä olevasta matosta aistit-
tiin mikrobiperäistä hajua.

Kuva 5.9. Alapohjaliittymien tiivistyksiä ei mah-
dollisesti ole tehty väestönsuojan sisäänkäyn-
nin edessä.
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Kuva 5.10. Pesu- ja pukuhuonetilassa 133- 134
muovimatto, kynnykset puuttuvat. Märkätilan
ympärillä havaittiin koholla olevia pintakosteu-
den mittausarvoja.

Kuva 5.11. Käsienpesualtaan poistoputken läpi-
vienti on tiivistämätön ryhmähuoneessa 101.

Kuva 5.12. Ryömintätilan luukku IV-konehuo-
neessa. Luukun tiiviste on silmämääräisesti ar-
vioituna epätiivis.

Kuva 5.13. IV-konehuoneen pienessä alustati-
lassa putkiläpivientejä, pohjalla rakennusjä-
tettä.

Kuva 5.14. Vaatehuoltotilan 127 (VSS) lattiakai-
von läheisyydessä koholla olevia pintamittaus-
arvoja.

Kuva 5.15. Huoltoluukkujen alla sijaitsevat vie-
märeiden tarkastusputket sekä salaojakaivo
(porraskäytävä 120).
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Kuva 5.16. Viemäreiden tarkastusputket au-
lassa 146.

Kuva 5.17. Varastossa 144 salaojakaivon tar-
kastusluukussa havaittiin silmämääräisesti
epätiiveyttä.

5.3.2 Rakenneavauksissa tehdyt havainnot

Liikuntasalissa 149 suoritettiin 150 x 150 mm kokoinen alapohjan rakenneavaus RA.23-AP. Perus-
korjauksen yhteydessä uusittu lattiarakenne tuulettuu koneellisesti. Avauksen yhteydessä todet-
tiin rakenteen tuuletusvälin olevan 10 mm. Alapohjan betonilaatassa ei havaittu koholla olevia
pintakosteuden arvoja. 25 mm paksun vaneri päälle on asennettu liikuntasalikäyttöön soveltuva,
joustava lattiapäällyste. Rakenteessa ei aistinvaraisten tarkastelujen perusteella todettu sisäil-
maan vaikuttavia tekijöitä.

Kuva 5.18. Alapohjan rakenneavauskohta
RA.23-AP liikuntasalissa.

Kuva 5.19. Peruskorjauksen yhteydessä uusittu
lattiarakenne on tuulettuva (RA.23-AP).
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Kuva 5.20. Alapohjan betonilaatan pinnalla ei
havaittu koholla olevaa kosteuden pinta-
mittausarvoa.

5.4 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

5.4.1 Kosteuskartoitus

Rakennuksen alapohjarakenteelle suoritettiin kosteuskartoitus. Poikkeavia pintamittausarvoja to-
dettiin tuolivarastossa 153 ja eteisessä 150 maanvastaisten seinien läheisyydessä, liikuntaväli-
nevarastossa 143, porraskäytävällä 120, vesipisteen alueella ryhmähuoneissa 101 ja 102, varas-
tossa 124 sekä väestönsuojan puolella siivouskeskuksessa 129, vaatehuoltotilassa 127 ja paikoin
konehuoneessa 126.

Lisäksi koholla olevia pintakosteuden mittausarvoja havaittiin seuraavien märkätilojen alueella:
henkilökunnan WC-tila 131 ja pesuhuone 133 sekä viereiset pukuhuone 134 ja käytävä 151, pesu-
huoneiden 137 ja 139 alue, sekä henkilökunnan WC-tilan 122 edusta käytävällä 108.

Varastotilassa 144 lattiassa havaittiin kohonneita pintakosteuden mittausarvoja porrastasanteelle
rajoittuvan ulkoseinän ja tuulikaapin läheisyydessä.

5.4.2 Rakennekosteusmittaus

Rakennekosteusmittaus käsitti alapohjarakenteen rakennekosteusmittaukset. Kosteusmittauksia
suoritettiin viiltokosteusmittauksina (VM) lattiapinnoitteen alle, sekä kosteusmittauksina alapoh-
jan eristetilaan (KO). Viiltomittauksia tehtiin alueille, joiden pintakosteusarvoissa oli todettu poik-
keama. Kosteusmittausten mittauspisteet on esitetty liitteen 1 tutkimuskartassa. Kosteusmittaus-
ten tulokset on esitetty taulukoissa 5.1 ja 5.2.
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Taulukko 5.1. Viiltomittausten tulokset.

Tunnus Tila Rakenne

Suhteelli-
nen kos-
teus
(RH%)

Läm-
pötila
( C)

Absoluut-
tinen kos-
teus
(g/m3)

VM.01-AP ryhmähuone 102 betoni/muovimatto 83,0 20,1 14,49

VM.02-AP ryhmähuone 101 betoni/muovimatto 79,8 20,2 14,00

VM.03-AP käytävä 108 WC-tilan 122
edessä

betoni/muovimatto 83,3 19,5 14,03

VM.04-AP siivouskeskus 129 betoni/muovimatto 88,2 19,2 14,58

VM.05-AP käytävä 151 pukuhuo-
neen 134 edessä

betoni/muovimatto 95,1 19,4 15,87

VM.06-AP liikuntasalin varasto 143 betoni/muovimatto 86,6 18,7 13,88

VM.07-AP tuolivarasto 153 betoni/muovimatto 96,6 20,1 16,81

VM.08-AP porrashuone/käytävä 120 betoni/muovimatto 89,3 22,4 17,81

VM.09-AP eteinen 111 betoni/muovimatto 75,5 20,2 13,24

VM.10-AP lepohuone 106 betoni/muovimatto 66,9 20,2 11,56

VM.11-AP lepohuone 106 (80 vert) betoni/muovimatto 66,0 17,7 9,95

VM.12-AP lepohuone 106 (70 vert) betoni/muovimatto 52,3 18,1 8,11

ryhmähuone 101, sisäilma 20.2.2020 23,7 21,0 4,34

käytävä 108, sisäilma 20.2.2020 27,8 16,3 3,87

siivouskeskus 129, sisäilma 20.2.2020 24,8 22,0 4,85

käytävä 151, sisäilma 20.2.2020 24,6 20,8 4,47

liikuntasalin varasto 143, sisäilma 20.2.2020 22,7 20,7 4,10

käytävä 120, sisäilma 20.2.2020 18,5 24,9 4,24

eteinen 111, sisäilma 20.2.2020 23,1 21,3 4,31

ulkoilma 20.2.2020 82,0 0,3 4,1
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Viiltomittauksissa todettiin kohonneita kosteusmittausarvoja kaikissa mittauspaikoissa, lukuun
ottamatta lepohuoneen 106 vertailumittauksia VM.10-AP…VM.12-AP. Huomattavan korkeita kos-
teuspitoisuuksia mitattiin tuolivarastossa 153 (VM.07-AP), porrashuoneessa 120 (VM.08-AP) ja
käytävällä 151 pukuhuoneen 134/pesuhuoneen 133 edessä (VM.05-AP).

Noin 80 RH% tai sen ylittäviä kosteuspitoisuuksia lattiapäällysteen alla mitattiin myös väestönsuo-
jatilassa sijaitsevassa siivouskeskuksessa 129 (VM.04-AP), liikuntasalin välinevarastossa 143
(VM.06-AP), päiväkodin käytävällä 108 WC-tilan 122 edessä (VM.03-AP), sekä ryhmähuoneen 102
(VM.01-AP) ja ryhmähuoneen 101 (VM.01-AP) vesipisteen edessä.

Märkäeteisen vieressä sijaitsevan eteistilan 111 viiltomittauspisteessä VM.09-AP todettiin lievästi
koholla olevaa kosteuspitoisuutta.

Kosteusvaurioiden mikrobikasvusto alkaa pääsääntöisesti tasapainokosteuden (RH) ylittäessä 80
%. Mikrobikasvu voi alkaa myös alhaisemmassa tasapainokosteudessa, mikäli ravinne- ja lämpö-
olosuhteet ovat sopivat. Mikrobikasvu on nopeimmillaan 20 – 30 °C:ssa.

Viiltomittauksia tehdessä avauskohtia tarkasteltiin aistinvaraisesti. Mittauspisteissä VM.04-AP,
VM.05-AP ja VM.07-AP muovimatto irtosi helposti alustastaan ja avauskohdasta aistittiin pistävää
hajua. Myös mittauspisteessä VM.03-AP matto irtosi alustastaan melko vaivattomasti, ja sen ala-
puolella havaittiin liima-aineksessa värimuutosta. Liikuntasalin välinevaraston 143 mittauspis-
teessä VM.06-AP muovimatossa esiintyvissä kohoumakohdissa havaittiin maton ja betonilaatan
välissä kuivia laastikertymiä.

Taulukko 5.2. Alapohjarakenteen porareikämittausten tulokset.

Tunnus Sijainti Rakenne / mittaus-
kohteen materiaali

Mit-
taus-
syvyys

[mm]

Suhteel-
linen
kosteus
[RH%]

Läm-
pötila
[ C]

Absoluut-
tinen
kosteus
[g/m3]

KO.01-AP 124 varasto alapohjan betoni-
laatta

25 76,4 19,8 13,06

KO.01-AP 124 varasto alapohjan betoni-
laatta

50 81,2 19,7 13,81

KO.02-AP 143 välinevarasto alapohjan betoni-
laatta

25 91,5 18,4 14,42

KO.02-AP 143 välinevarasto alapohjan betoni-
laatta

50 96,7 18,3 15,14

KO.03-AP 153 tuolivarasto alapohjan betoni-
laatta

25 89,3 20,2 15,62

KO.03-AP 153 tuolivarasto alapohjan betoni-
laatta

50 92,5 20,1 16,11
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KO.04-AP 146 aula yleinen alapohjan betoni-
laatta

25 78,1 20,5 13,95

KO.04-AP 146 aula yleinen
(porareiästä maakellarin
hajua)

alapohjan betoni-
laatta

50 79,5 20,3 14,03

KO.05-AP 106 lepohuone alapohjan betoni-
laatta

16 52,3 20,9 9,56

KO.05-AP 106 lepohuone alapohjan betoni-
laatta

40 61,9 20,9 11,28

KO.06-AP 120 porras-
huone*)

alapohjan betoni-
laatta

25 - - -

KO.06-AP 120 porras-
huone*)

alapohjan betoni-
laatta

50 - - -

146 aula yleinen sisäilma 2.3.2019 30,6 21,0 5,70

143 välinevarasto sisäilma 2.3.2019 34,6 20,3 6,09

124 varasto sisäilma 2.3.2019 32,0 20,0 5,53

106 lepohuone sisäilma 2.3.2019 28,1 21,6 5,31

ulkoilma 2.3.2019 85,6 2,7 4,99

*) Mittaus epäonnistui ilkivallan vuoksi.

Alapohjarakenteen kosteusmittauksissa todettiin kohonneita kosteuspitoisuuksia kaikissa mittaus-
pisteissä, lukuun ottamatta lepohuoneen 106 vertailumittauksia (KO.05-AP). Liikuntasalin väli-
nevarastossa 143 (KO.02-AP) ja tuolivarastossa 153 (KO.03-AP) alapohjalaatassa mitattiin kor-
keimmat kosteuspitoisuudet.

Porrashuoneen 120 mittauspisteissä tuloksia ei saatu mittausputkiin kohdistetun ilkivallan vuoksi.

5.4.3 Merkkiainekokeet

Alapohjarakenteen tiiveyttä tarkasteltiin merkkiainekokein lepohuoneessa 106 ja työtilassa 121.
Lepohuoneessa 106 merkkiainekoe suoritettiin normaaleissa käyttöolosuhteissa (-6…-5 Pa). Työ-
tila 121 alipaineistettiin siten, että huoneessa vallitsi noin 6…7 Pascalin suuruinen alipaine suh-
teessa ulkoilmaan.

Rakenneosan tarkastelut suoritettiin syöttämällä alapohjarakenteen eristekerrokseen typpivety-
kaasua (N2 95%, H2 <5%) (4 l/min) betonilaattaan poratun reiän (Ø 8 mm) kautta. Kaasun kulkeu-
tumista rakenteessa havainnoitiin kaasudetektorilla.

Merkkiainekokeet suoritettiin 24.2.2020. Kokeiden suoritusalue on esitetty raportin liitteenä ole-
vassa tutkimuskartassa (liite 1).
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ME.01-AP, lepohuone 106

Lähtötietojen mukaan lepohuoneessa 106 on tiivistetty alapohjan ja ulkoseinien välisiä liittymiä.

Alapohjarakenteen tiiveystarkastelu suoritettiin käyttöolosuhteissa. Paine-ero ulkoilmaan nähden
oli tutkimuksen aikana -6…-5 Pa.

Merkkiainekokeessa tehtiin seuraavat havainnot:

- pistemäisiä, selkeitä ilmavuotokohtia alapohjan ja ulkoseinän liittymästä

- selkeää ilmavuotoa ikkunaliittymästä

- pistemäistä, selkeää ilmavuotokohta pilarin ja alapohjan välisestä liittymästä

Kuva 5.21. Alapohjarakenteen merkkiainekoe
ME.01-AP lepohuoneessa 106.

Kuva 5.22. Pilarin ja alapohjan liittymästä sel-
keää ilmavuotoa.

Kuva 5.23. Ulkoseinäliittymästä havaittiin sel-
keää ilmavuotoa.

Kuva 5.24. Ikkunaliittymästä selkeää ilmavuo-
toa.

ME.02-AP, työtila 121

Lähtötietojen mukaan työtilassa 121 on tiivistetty alapohjan ja maanvastaisen ulkoseinän välistä
liittymää. Tila alipaineistettiin kokeen ajaksi siten, että siinä vallitsi noin 6…7 Pascalin suuruinen
alipaine suhteessa ulkoilmaan.

Merkkiainekokeessa tehtiin seuraavat havainnot:
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- selkeää ilmavuotoa ikkunaliittymästä

- selkeää ilmavuotoa alapohjan, ulkoseinän ja väliseinän välisestä liittymästä (nurkkaliittymä)

- yksittäinen ilmavuotokohta tiilisaumasta

Merkkiainekokeen yhteydessä porareiästä havaittiin aistinvaraisesti maaperän hajua. Ikkunan va-
semmanpuoleisessa nurkkaliittymässä on silmämääräisesti tarkasteltuna epätiiveyttä.

Kuva 5.25. Selkeää ilmavuotoa nurkkaliitty-
mästä (ME.02-AP).

Kuva 5.26. Selkeää ilmavuotoa ikkunaliitty-
mästä (ME.02-AP).

Kuva 5.27. Vähäistä ilmavuotoa tiilimuurauk-
sen saumasta (ME.02-AP).

5.4.4 Haitta-aineet

Väestönsuojan edestä otetussa lattiapinnoitenäytteessä ASB.02 ei todettu asbestia. Laboratorion
analyysivastaus on esitetty liitteessä 4.

5.5 Johtopäätökset
Rakennuksessa on alapuoleltaan lämmöneristetty maanvastainen alapohjarakenne, johon on pe-
ruskorjauksen yhteydessä uusittu lattiapinnoitteita. Liikuntasalin rakenne on rakenneavauksessa
tehtyjen havaintojen perusteella nykyisellään tuulettuva.

Peruskorjauksen yhteydessä alapohjan rakenneliittymiä on lähtötietojen mukaan tiivistetty. Merk-
kiainekokeissa alapohjan rakenneliittymistä sekä ikkunaliittymistä havaittiin ilmavuotokohtia,
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mikä viittaa lisätiivistystarpeisiin. Laatan eristekerroksesta tai maaperästä tuleviin ilmavuotoihin
viittaavia aistinvaraisia havaintoja tehtiin myös mm. päiväkodin sähkökaapissa. Väestönsuojan
oven edessä oleva lattiapäällyste on mikrobivaurioitunut.

Alapohjan kosteuskartoituksessa havaittiin kohonneita pintakosteuden mittausarvoja liikuntasalin
viereisissä tiloissa etenkin kantavien väliseinien läheisyydessä, märkäeteisen viereisessä porras-
huoneessa, väestönsuojan sekä paikoin märkätilojen ja vesipisteiden alueella. Varastotilassa 144
kosteutta on kulkeutunut lattiarakenteeseen viereisen ulko-oven edessä olevalta tasanteelta,
jonne kulkeutuu sade- ja sulamisvesiä. Viiltokosteusmittauksissa todettiin lattiapinnoitteen ala-
puolisen liima-aineksen hajoamisprosessin alkaneen korkean kosteuspitoisuuden vuoksi vähin-
tään kolmessa mittauspisteessä (tuolivarasto 153, porrashuone/käytävä 120 ja henkilökunnan pe-
sutilan 133 viereinen käytävä). Yli 80 RH% ylittäviä, mahdollisesti haitallisia kosteuspitoisuuksia
muovimaton alla todettiin myös lähes kaikissa muissa mittauspisteissä. Lepohuoneessa 106 teh-
dyissä vertailumittauksissa maton alla ei havaittu kohonnutta kosteuspitoisuutta.

Rakennekosteusmittausten tulosten perusteella kosteutta nousee maaperästä alapohjarakentee-
seen, ja joillakin alueilla se aiheuttaa kosteusvaurioita ja mahdollisesti mikrobivaurioita tiiviin lat-
tiapinnoitteen alla. Kosteudennousua rakenteeseen lisää monin paikoin maanvastaisen seinän
läheisyys. Havaintojen perusteella osa vaurioista näyttää aiheutuvan mahdollisesti myös käyttöve-
destä vesipisteiden, märkätilojen ja siivous- ja pesutilojen läheisyydessä, jolloin vettä on mahdolli-
sesti päässyt lattiarakenteeseen alle esim. maton reunan ollessa puutteellisesti tiivistetty lattiakai-
von tai läpiviennin kohdalla.

Kirjaston WC-tilassa 228 havaittu maakellarimainen haju on mahdollisesti peräisin putkiläpivien-
nistä tai maanvastaisen alapohjan ja välipohjan liittymästä tulevasta ilmavuodosta. Lattiarakenne
kirjastossa vaihtuu alapohjarakenteesta välipohjarakenteeksi kyseisen WC-tilan kohdalla.

IV-huoneessa sijaitsevassa pienessä alustilassa ilmanvaihdon puuttuminen voi aiheuttaa mikrobi-
kasvua orgaanisille materiaalipinnoille, mistä syystä tila tulisi pitää tyhjänä kaikesta ylimääräisestä
materiaalista. Pääsisäänkäynnin porraskäytävän ja varaston 144 linjassa olevat huoltoluukut avat-
tiin. Kannet olivat aistinvaraisesti pääsääntöisesti tiiviitä. Kansien alla sijaitsevat salaojakaivot sekä
viemäreiden tarkastusputket. Aistinvaraisten havaintojen perusteella luukuista ei todennäköisesti
pääse kulkeutumaan epäpuhtauksia sisäilmaan.

5.6 Toimenpide-ehdotukset
Välittömänä toimenpiteenä suositellaan kosteusvaurioituneiden lattiapinnoitteiden uusimista ryh-
mähuoneiden 101 ja 102 vesipisteiden alueella, WC-tilan 122 ympärillä olevalla alueella, sekä
märkä/pesutilan 133 kosteusvaurioalueella. Lisäksi lattiapinnoitteiden uusimista on suositeltavaa
harkita pesutilojen 137 ja 139 alueella, joissa havaittiin kohonneita pintakosteuden mittausarvoja.
Väestönsuojassa sekä liikuntasalin viereisillä vaurioalueilla (eteinen 150, tuolivarasto 153 ja liikun-
tavälinevarasto 143) suositellaan muovimattojen uusimista kosteutta läpäisevillä lattiapinnoit-
teilla. Väestösuojan sisäänkäynnin edessä oleva lattiapinnoite on suositeltavaa poistaa. Betoni-
laatta tulee lattiapinnoitteen uusimisen yhteydessä jyrsiä riittävältä syvyydeltä betoniin mahdolli-
sesti imeytyneiden VOC-yhdisteiden poistamiseksi ennen uuden pinnoitteen asentamista.

Alapohjan rakenneliittymät sekä ulkoseinien ikkunaliittymät 1. kerroksessa on suositeltavaa tiivis-
tää huolellisesti, jotta estetään alapohjan eristekerroksesta ja maaperästä peräisin olevien epä-
puhtauksien sekä mahdollisen radonin kulkeutuminen sisäilmaan. Rakenteiden tiiveys tulee laa-
dunvarmistaa merkkiainekokein.
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Kirjaston WC-tilassa suositellaan alapohjaliittymän ja putkiläpiviennin tiiveyden tarkistamista ja
tarvittaessa tiivistämistä.

Vaihtoehtoisesti suositellaan harkitsemaan alapohjarakenteen peruskorjaamista kosteusteknisesti
toimivaksi rakenteeksi, jolla estetään myös maaperästä kulkeutuvien epäpuhtauksien ja mahdolli-
sen radonin pääsy sisäilmaan.

IV-konehuoneessa sijaitsevasta alustilasta on suositeltavaa poistaa kaikki rakennusjäte.

6 Maanvastainen ulkoseinärakenne
Maanvastaista ulkoseinärakennetta esiintyy väestönsuojassa (konehuone 126, vaatehuoltotila
127, siivouskeskus 129 ja työpaja 130) sekä osittain viereisissä toimisto-/työtiloissa 121 ja 123.
Lisäksi rakennetta esiintyy pohjakerroksessa rakennuksen eteläpuolella tuulikaapissa 155, keskus-
varastossa 144, IV-konehuoneessa 152 sekä osittain liikuntasalissa.

6.1 Aikaisemmat tutkimukset, tarkastukset ja korjaukset
Lähtötietojen perusteella sisäpuolisia seinäpintoja on kunnostettu uusimalla sisäpuolisia pinnoit-
teita vuoden 2012-2013 peruskorjauksessa.

6.2 Rakennetyypit

Maanvastainen ulkoseinärakenne tuulikaapissa 155, vuoden 1975 rakennepiirustusten mukaan

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

200 betoni

- ulkopuolinen 1-kert. kosteuseristys

- vierustäyttö

Maanvastainen ulkoseinärakenne rakenneavauksen perusteella RA.04-MV.US, työtila 121

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

130 tiilimuuraus

130 alumiinipinnoitettu XPS-eriste + mahd.
ilmatila

- teräsbetoni (avausta ei jatkettu)
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Maanvastainen ulkoseinärakenne rakenneavauksen perusteella RA.05-MV.US, tuulikaappi 155

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

10 levytys (mahd. mineriitti) *)

- höyrynsulkumuovi

30 mineraalivilla

- betoniseinä (avausta ei jatkettu)

*) todettu sisältävän asbestia (kts. kap-
pale 6.4.4)

Kuva 6.1. Leikkauskuva 025 liikuntasalin maan-
vastaisesta ulkoseinästä v. 1976 rakennepiirus-
tuksen mukaan.

Kuva 6.2. Leikkauskuva 030 osittain maanvas-
taisesta ulkoseinästä v. 1976 rakennepiirustuk-
sen mukaan.

6.3 Rakenteesta tehdyt havainnot

6.3.1 Aistinvaraiset havainnot

Päiväkodin johtajan työhuoneen 121 ja viereisen työhuoneen 123 ulkoseinärakenne on osittain
maanvastainen. Seinien sisäkuori on tiilimuurattu. Tilassa 121 havaittiin epätiiveyttä ikkunan nurk-
kaliittymässä.

Väestösuojassa sijaitsevassa konehuoneessa 126 maanvastaisen ulkoseinän alaosassa on havaitta-
vissa maalipinnoitteen irtoamista poistumiskäytävän läheisyydessä. Tilan yläpuolella sijaitsee pi-
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hakansi, josta on sisäänkäynti toisen kerroksen märkäeteiseen 217. Pihakannen alla olevassa väes-
tönsuojan betonirakenteisessa, osin maanvastaisessa ulkoseinässä havaittiin runsaasti kalkkihär-
mettä, joka viittaa pihakannelta ja maaperästä kulkeutuviin valumavesiin. Maanvastainen ulko-
seinä on havaintojen perusteella vedeneristetty ulkopuolelta patolevyllä. Vierustäyttönä on soraa.
Konehuoneessa 126 sijaitsevan poistumistien luukkua raotettaessa havaittiin tilan olevan kostea,
mikä viittaa mahdollisesti pihakannelta kulkeutuviin pintavesiin.

Pohjakerroksen tuulikaapissa 155 havaittiin aistinvaraisesti selkeää mikrobiperäistä hajua. Tuuli-
kaapin maanvastainen seinä on sisäpuolelta levytetty, ja havaintojen perusteella levytys on mah-
dollisesti alkuperäinen. Tilasta on ilmayhteys päiväkodin viereiselle käytävälle 151 tiivistämättö-
män oven kautta, sekä viereiseen varastotilaan 144.

Kuva 6.3. Tuulikaapissa 155 aistittiin mikrobi-
peräistä hajua. Ovi viereiseen käytävätilaan on
tiivistämätön.

Kuva 6.4. Työhuoneessa 121 ikkunan ja maan-
vastaisen ulkoseinän liittymässä on silmin ha-
vaittavaa epätiiveyttä.

Kuva 6.5. Maanvastaisen ulkoseinän pinnalla
kosteusjälkiä konehuoneessa 126. Vasemmalla
puolella sijaitsee poistumistie.

Kuva 6.6. Konehuoneen 126 maanvastaisen ul-
koseinän pinnassa runsaasti kalkkihärmettä.
Yläpuolella sijaitsee pihakansi, josta sisään-
käynti märkäeteiseen 217.
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Kuva 6.7. Leikkauskuva 03 väestönsuojan pois-
tumistiestä v. 1976 rakennepiirustuksen mu-
kaan. Maalivaurioita on nuolen osoittamassa
kohdassa.

6.3.2 Rakenneavauksissa tehdyt havainnot

Työtilassa 121 suoritettiin maanvastaisen ulkoseinän rakenneavaus RA.04-MV.US poistamalla tiili
n. 900 mm korkeudella lattianpinnasta. Rakenteen lämmöneristemateriaalina todettiin olevan
alumiinipinnoitettu XPS-eriste. Koska XPS-eriste ei ole erityisen herkkä mikrobivaurioitumiselle,
todettiin, että eristemateriaalista ei ole tarvetta ottaa näytettä mikrobianalyysiä varten.

Tuulikaapissa 155 suoritettiin sisäpuolelta levytetyn, maanvastaisen ulkoseinän rakenneavaus
RA.05-MV.US. Levytyksen takana havaittiin muovikalvo ja mineraalivillalevy lämmöneristeenä. Le-
vytyksestä (mahdollisesti mineriitti) otettiin näyte asbestianalyysiä varten, ja eristemateriaalista
näyte mikrobianalyysiä varten. Avauskohdasta havaittiin aistinvaraisesti poikkeavaa, voimakasta
hajua.

Rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteen 1 tutkimuskartassa.

Kuva 6.8. Rakenneavaus RA.04-MV.US työti-
lassa 121.

Kuva 6.9. Työtilassa 121 ulkoseinärakenteen
lämmöneristeenä on alumiinipinnoitettu XPS-
eriste.
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Kuva 6.10. Rakenneavaus RA.05-MV.US tuuli-
kaapissa 155.

Kuva 6.11. Tuulikaapin 155 maanvastaisen ul-
koseinän sisälevytyksestä otettiin asbestinäyte.

6.4 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

6.4.1 Kosteuskartoitus

Kosteuskartoitus käsitti 1. kerroksen maanvastaisten ulkoseinien pintakosteuskartoituksen.

Väestönsuojassa sijaitsevissa tiloissa 126 (konehuone), 127 (vaatehuoltotila) ja 129 (siivouskeskus)
todettiin koholla olevia pintakosteuden mittausarvoja pääsääntöisesti seinien alaosassa. Kone-
huoneessa havaittiin seinän maalivaurioita rajatulla alueella.

6.4.2 Rakennekosteusmittaus

Rakennekosteusmittaus käsitti työtilojen 121 ja 123 maanvastaisten ulkoseinien rakennekosteus-
mittaukset. Mittaukset suoritettiin ns. puikkomittauksina seinärakenteen eristekerrokseen kah-
teen eri korkeuteen suhteessa lattiatasoon. Kosteusmittausten mittauspisteet on esitetty liitteen
1 tutkimuskartassa. Kosteusmittausten tulokset on esitetty taulukossa 6.1.

Taulukko 6.1. Maanvastaisen ulkoseinän rakennekosteusmittausten tulokset.

Tunnus Sijainti Rakenne / mittaus-
kohteen materiaali

Mit-
taus-
kor-
keus

[mm]

Suhteel-
linen
kosteus
[RH%]

Läm-
pötila
[ C]

Absoluut-
tinen
kosteus
[g/m3]

KO.07-MV.US työtila 121 maanvastaisen ulko-
seinän eristetila, XPS

15 31,6 11,3 3,23

KO.07-MV.US työtila 121 maanvastaisen ulko-
seinän eristetila, XPS

90 50,3 11,6 5,23
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KO.08-MV.US työtila 123 maanvastaisen ulko-
seinän eristetila, XPS

10 46,4 5,4 3,25

KO.08-MV.US työtila 123 maanvastaisen ulko-
seinän eristetila, XPS

90 36,2 8,8 3,17

työtila 121 Sisäilma 28.2.2020 13,8 20,7 2,49

Ulkoilma 28.2.2020 42 ±0 2,1

Työtiloissa 121 ja 123 suoritetuissa maanvaraisen ulkoseinärakenteen kosteusmittauksissa ei to-
dettu kohonneita kosteuspitoisuuksia rakenteen lämmöneristetilassa.

Kuva 6.12. Rakennekosteusmittaukset työti-
lassa 121 (KO.07-MV.US).

Kuva 6.13. Rakennekosteusmittaukset työti-
lassa 123 (KO.08-MV.US).

6.4.3 Mikrobianalyysit

Maanvastaisen ulkoseinärakenteen kuntoa arvioitiin ottamalla näyte seinärakenteen sisälevytyk-
sestä tuulikaapissa 155 mikrobianalyysiä varten. Näytteenottopaikka on esitetty raportin liitteenä
olevassa tutkimuskartassa (liite 1).

Laboratorioanalyysi on suoritettu suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteen analyysivastauk-
set on esitetty liitteessä 2.

Taulukko 6.2. Mikrobianalyysien tulokset.

Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos

MA.01-MV.US 155 tuuli-
kaappi

maanvastaisen ulko-
seinän lämmöneriste

mineraalivilla todettu mikrobikas-
vustoa

Tuulikaapin 155 maanvastaisen seinän levytyksestä otetussa näytteessä todettiin laboratorio-
analyysin perusteella runsasta mikrobikasvustoa. Tulosta tukee tilassa havaittu voimakas mikrobi-
peräinen haju.
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6.4.4 Haitta-aineet

Tuulikaapin 155 maanvastaisen ulkoseinän sisäpuolisesta seinälevytyksestä otetun näytteen
ASB.01 todettiin sisältävän krysotiiliasbestia.  Materiaali on todennäköisesti mineriittiä. Laborato-
rion analyysivastaus on esitetty liitteessä 4.

6.4.5 Merkkiainekoe

Maanvastaisen ulkoseinärakenteen tiiveyttä työtilassa 121 tarkasteltiin merkkiainekokeella
ME.03-MV.US. Tila alipaineistettiin kokeen ajaksi siten, että siinä vallitsi noin 6…7 Pascalin suurui-
nen alipaine suhteessa ulkoilmaan. Lähtötietojen mukaan työtilassa 121 on tiivistetty ulkoseinien
ja alapohjan väliset liittymät.

Rakenneosien tarkastelut suoritettiin syöttämällä ulkoseinärakenteen eristekerrokseen typpivety-
kaasua (N2 95%, H2 <5%) (4 l/min) rakennuksen sisäpuolelta seinän sisäkuoreen poratun reiän (Ø 8
mm) kautta. Kaasun kulkeutumista rakenteessa havainnoitiin kaasudetektorilla.

Merkkiainekoe suoritettiin 24.2.2020. Kokeen suoritusalue on esitetty raportin liitteenä olevassa
tutkimuskartassa (liite 1).

Merkkiainekokeessa tehtiin seuraavat havainnot:

- selkeää ilmavuotoa ikkunaliittymistä

- selkeää ilmavuotoa ulkoseinän, alapohjan ja väliseinän välisestä liittymästä (nurkkaliittymä)

- yksittäisiä, selkeitä ilmavuotokohtia pistorasiasta, tiilisaumasta ja putkikannakkeesta

Ikkunan vasemmanpuoleisessa nurkkaliittymässä on silmin havaittavaa epätiiveyttä. Merkkiai-
nekokeen yhteydessä liittymästä aistittiin mikrobiperäistä hajua.

Kuva 6.14. Selkeää ilmavuotoa ikkunaliitty-
mästä. Vuotopaikasta aistittiin mikrobiperäistä
hajua.

Kuva 6.15. Selkeää ilmavuotoa ikkunaliitty-
mästä.
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Kuva 6.16. Selkeää ilmavuotoa ikkunaliitty-
mästä. Kuva 6.17. Selkeää ilmavuotoa pistorasiasta.

Kuva 6.18. Selkeää ilmavuotoa tiilimuurauksen
saumasta.

Kuva 6.19. Selkeää ilmavuotoa nurkkaliitty-
mästä.

6.5 Johtopäätökset
Maanvastaista ulkoseinärakennetta esiintyy väestönsuojan ja viereisten työtilojen alueella, sekä 1.
kerroksen etelä- ja itäpuolilla (liikuntasali, keskusvarasto 144, tuulikaappi 155).

Väestönsuojan konehuoneessa 126 poistumistieluukun läheisyydessä, maanvastaisen ulkoseinän
alaosassa oleva paikallinen maalivaurio johtuu mahdollisesti yläpuoliselta pihakannelta rakentee-
seen kulkeutuvista valumavesistä ja/tai rakenteeseen kohdistuvasta maakosteudesta yhdistettynä
vedeneristyksen paikalliseen epätiiveyteen. Poistumistiehen kulkeutunut kosteus aiheuttaa tilassa
mikrobivaurioitumista, minkä vuoksi ilmayhteys sisätiloihin on suositeltavaa estää. Väestönsuojan
alueella etenkin maanvastaisen ulkoseinien alaosissa esiintyy säännönmukaisesti koholla olevia
pintamittausarvoja, mutta ne eivät yleisesti ole aiheuttaneet pinnoitevaurioita.

Työtilojen 121 ja 123 osittain maanvastaisen ulkoseinän lämmöneristeenä on XPS-levy, joka ei ole
herkkä mikrobivaurioille. Rakennekosteusmittauksissa ulkoseinärakenteessa ei myöskään havaittu
kohonnutta kosteuspitoisuutta, mistä syystä rakenteen vaurioitumisriski ei ole merkittävä. Merk-
kiainekokeessa rakenteesta kuitenkin havaittiin ilmavuotoa sisätiloihin pääosin ikkunaliittymien
kautta, jolloin alapohjarakenteen eristekerroksessa ja maaperässä olevat epäpuhtaudet voivat
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kulkeutua sisäilmaan. Ikkunan nurkkaliittymästä aistittu mikrobiperäinen haju on mahdollisesti
peräisin alapohjalaatan eristevaurioista ja/tai maaperästä. Alapohjarakenteeseen poratusta rei-
ästä havaittiin alapohjan tiiveystarkastelun yhteydessä voimakasta maakellarimaista hajua. Alipai-
neistetuissa olosuhteissa kyseiset epäpuhtaudet oletettavasti pääsevät kulkeutumaan ulkoseinä-
rakenteen kautta sisäilmaan rakenteen epätiiveyskohtien kautta.

Tuulikaapissa 155 on aistittavissa mikrobiperäistä hajua, jonka todettiin olevan peräisin sisäpuo-
lelta levytetyn, maanvastaisen ulkoseinän mikrobivaurioituneesta lämmöneristeestä. Sisälevytyk-
sen todettiin sisältävän krysotiiliasbestia. Mineraalivilla- ja sisälevytyksen välissä oleva muovikalvo
estää betoniseinästä siirtyvän kosteuden haihtumista, ja luo mikrobikasvulle otolliset olosuhteet
mineraalivillassa.

6.6 Toimenpide-ehdotukset
Työtiloissa 121 ja 123 on suositeltavaa tiivistää maanvastaisen ulkoseinärakenteen ja ikkunoiden
väliset liittymät, jotta ilmavuodot sisäilmaan voidaan estää.

Tuulikaapissa 155 on suositeltavaa poistaa maanvastaisen ulkoseinän lämmöneriste sisälevytyksi-
neen. Purku tulee tehdä asbestityönä. Ulkoseinän betonipinta tulee puhdistaa mekaanisesti mik-
robivaurioiden poistamiseksi. Tuulikaapin maanvastainen ulkoseinä on suositeltavaa toteuttaa
rakennusfysikaalisesti toimivaksi erillisen suunnitelman mukaisesti.

Väestönsuojan konehuoneessa 126 oleva, rajatulla alueella sijaitseva maalivaurio on suositeltavaa
korjata poistamalla alustastaan irronnut maalipinnoite ja mahdolliset sisäpuoliset tasoitteet yli
vaurioalueen. Seinäalueen kuivaamisen jälkeen se voidaan pinnoittaa kosteutta hyvin läpäisevällä
pinnoitteella.

Väestönsuojan poistumistien yläpuolella olevan pihakannen vedenohjaukseen on suositeltavaa
kiinnittää huomiota. Poistumistien luukun tiiveys on suositeltavaa varmistaa, jotta tilasta ei kul-
keudu epäpuhtauksia sisätiloihin. Poistumistien kunto voidaan tarvittaessa kartoittaa henkilösuo-
jaimia käyttäen.

7 Ulkoseinärakenne
Lähtötietojen mukaan rakennuksen ulkoseinien rakennetyyppi on pääosin tiili-villa-tiili. Rakennuk-
sen ulko- tai sisäkuorena esiintyy paikoin myös teräsbetonirakennetta, ja lämmöneristeenä kovaa
eristemateriaalia. Ulkoseinärakennetyyppien sijainnit eivät ole täysin tiedossa alkuperäisten ra-
kennesuunnitelmien perusteella.

7.1 Aikaisemmat tutkimukset, tarkastukset ja korjaukset
Lähtötietojen mukaan ulkoseinärakenteita on tutkittu vuoden 2011 kuntotutkimuksessa (Vahanen
Oy). Ikkunoita ja vesipellityksiä on kunnostettu ja osittain uusittu vuoden 2013 perusparannuksen
aikana. Julkisivujen kovia laastisaumoja on uusittu elastisiksi saumauksiksi, tiilimuurauksen huono-
kuntoisia laastisaumauksia ja ikkunaliittymien elastisia saumauksia on uusittu. Hankesuunnitel-
man (v. 2011) perusteella ulkoseinien sisäpintojen rakenneliittymiä ja läpivientejä on suunniteltu
tiivistettävän, samoin kuin ikkunoiden huoneiden puoleisia liittymiä rakenteisiin.
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7.2 Rakennetyypit

Ulkoseinärakenne yleisesti, vuoden 1975, rakennepiirustusten mukaisesti (sisäpuolelta ulos-
päin lueteltuna)

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- (pintakäsittely)

130 tiili

150 lämmöneriste (mineraalivilla)

10 tuuletusrako

100 tiili

Kuva 7.1. Leikkauskuva 026a liikuntasalin ulko-
seinärakenteesta (v. 1975 alkuperäisen raken-
nesuunnitelman mukaan).
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Ryhmähuoneen 220 ulkoseinä-/sokkelirakenne rakenneavauksen RA.09-US/SO mukaisesti

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

100 keltatiili

160 mineraalivilla

- sisäpuolinen tiilimuuraus (avausta ei
jatkettu)

Lepohuoneen 203 ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA.08-US mukaisesti

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

130 keltatiili

160 mineraalivilla + puinen ikkunakarmi

- julkisivun tiilimuuraus (avausta ei jat-
kettu)

Lepohuoneen 106 (itäpuoli) ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA.06-US mukaisesti

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

220 keltatiili (kaksinkertainen)

150 mineraalivilla

130 kahitiili (sisäpuolinen muuraus)
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Liikuntasalin ulkoseinärakenne rakenneavauksen RA.07-US mukaisesti (päiväkodin pääsisään-
käynnin viereinen ulkoseinäosuus)

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

100 keltatiili

145 EPS lämmöneriste

betoniseinä

7.3 Rakenteesta tehdyt aistinvaraiset havainnot
Julkisivujen tiilimuurauksissa havaittiin paikoin tiilisaumojen rakoilua tai yksittäisten tiilien hal-
keamia. Viistosateen jäljiltä julkisivumuurauksessa oli monin paikoin laajoja kosteita, väriltään
tummempia alueita. Paikoittain kosteusrasitus on aiheuttanut kalkkihärmettä tiilijulkisivun pin-
taan (mm. läpivientien alue liikuntasalin pääsisäänkäynnin vieressä). Tiivistämättömiä läpivientejä
ja niiden ympärillä olevia kosteusjälkiä havaittiin useita. Tiilijulkisivusta puuttuvat tuuletusraot.
Ikkunapellitysten ja ulkoseinien liittymissä esiintyy monin paikoin epätiiveyttä niiden ikkunoiden
osalta, joita ei ole perusparannuksen yhteydessä uusittu. Ikkunapellitysten kallistukset olivat pai-
koittain puutteelliset. Toisen kerroksen ryhmähuoneessa 205 lämpöikkunan ulkopinnalla on ha-
vaittavissa runsasta leväkasvustoa.

Lepohuoneessa 106 on käyttäjiltä saatujen tietojen perusteella havaittu poikkeavaa tuoksua. Kiin-
teistökierroksen yhteydessä ulkoseinän sisäpuolisessa tiilimuurauksessa havaittiin maalivauriota
sekä rakoilua viereisessä pilarin liittymässä. Kyseiseltä ulkoseinärakenteen alueelta aistitun mikro-
biperäisen hajun vuoksi tila poistettiin väliaikaisesti käytöstä tilaajan toimesta.

Ryhmähuoneessa 220 lännenpuoleinen julkisivumuuraus ulottuu maantasoon (kansirakenteen
laatoitukseen) asti, jolloin sen alaosaan kohdistuu huomattavaa kosteusrasitusta sade- ja sulamis-
vesistä. Ikkunan alapuolella tiilimuurauksen pinnalla on laajalti kalkkihärmettä. Kosteusjälkiä on
myös muualla tilan julkisivussa, mm. kiinnikkeiden ympärillä. Lisäksi julkisivumuurauksen sau-
mauksissa havaittiin monin paikoin rapistumista. Tilassa 220 aistitun mikrobiperäisen hajun vuoksi
tila poistettiin väliaikaisesti käytöstä päiväkodin johtajan toimesta.
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Kuva 7.2. Päiväkodin julkisivu pohjoispuolelta. Kuva 7.3. Länsipuolen julkisivumuurauksessa
havaittavissa suuria kosteita alueita.

Kuva 7.4. Kosteusjälkiä läpivientien alueella. Kuva 7.5. Ulkoseinärakenteeseen kiinnitetyn
pyörätelineen alueella havaittavissa kosteusjäl-
kiä ja leväkasvustoa (lepohuone 106).

Kuva 7.6. Maantasoon ulottuvassa julkisi-
vumuurauksessa kalkkihärmettä, kosteusjälkiä
ja tiilisaumojen rakoilua (ryhmähuone 220).

Kuva 7.7. Kalkkihärmää tiilen pinnalla (ryhmä-
huone 220).
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Kuva 7.8. Päiväkodin sisäänkäynnin vieressä
olevassa, liikuntasalin puoleisessa ulkoseinässä
on kiinnikkeiden ja sähköläpiviennin ympärillä
laaja kosteusjälki.

Kuva 7.9. Liikuntasalin ulkoseinä sisäänkäynnin
vieressä on sisäkuoreltaan betonirakenteinen.

Kuva 7.10. Tiilisaumauksissa näkyvissä rakoilua
lepotilan 106 julkisivussa.

Kuva 7.11. Tiilessä ja laastisaumauksissa hal-
keilua (ryhmätila 101).

Kuva 7.12. Ikkunapellityksen ja ulkoseinäraken-
teen liittymässä havaittiin monin paikoin rakoi-
lua. Havaintojen perusteella paikoittaisia tiivis-
tystoimenpiteitä on tehty (lepohuone 101).

Kuva 7.13. Ikkunapellityksen kaltevuus puut-
teellinen, pinnalla leväkasvustoa. Laasti-
saumauksessa havaittavissa rapistumaa (mär-
käeteinen 217).
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Kuva 7.14. Lepohuoneen 106 ulkoseinäraken-
teen sisäkuoressa havaittiin maalivaurio ja ra-
kenneliittymän epätiiveyttä. Seinärakenteesta
aistittiin mikrobiperäistä hajua.

Kuva 7.15. Halkeilua ulkoseinän sisäkuoren
saumoissa. Ulkoseinän alaosassa on pihan puo-
lella kiinnitettynä pyöräteline (lepohuone 106).

Kuva 7.16. Ryhmähuoneen 205 kiinteän lämpö-
lasin ulkopinnalla on leväkasvustoa. Ikkunaa ja
pellitystä ei pysty tarkastelemaan ulkopuolelta
ilman nostolaitetta.

Kuva 7.17. Kirjaston idänpuoleinen julkisivu.

Kuva 7.18. Kirjaston eteläinen julkisivu. Sokkeli-
rakenne on paikoin matala.

Kuva 7.19. Kirjaston ulkoseinärakenteessa ulko-
valaistuksen läpiviennit ovat tiivistämättömiä.
Julkisivutiilissä on kosteusjälkeä.
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Kuva 7.20. Kirjastosalin kaakkoisnurkkauk-
sessa, julkisivun ulkovalaisimien kohdalla sisä-
puolisessa tiilimuurauksessa on avoin läpi-
vienti. Nurkkauksessa aistittiin mikrobiperäistä
hajua.

Kuva 7.21. Päiväkodin julkisivutiilissä (porras-
huone 223) jälkiä kosteusrasituksesta. Vierei-
sessä tilassa (kirjaston ATK-paja, merkitty nuo-
lella) havaittiin mikrobiperäistä hajua tilojen
välisestä ikkunaliittymästä.

7.4 Rakenneavauksissa tehdyt havainnot
Rakenneavauksia tehtiin alkuperäisen tutkimussuunnitelman mukaisesti päiväkodin tiloissa ulko-
seinä- ja ikkunarakenteisiin ajalla 24.-26.2.2020. Ikkunarakenteiden rakenneavaukset sekä materi-
aalinäytteenotto laajennettiin tilaajan pyynnöstä 6.4.2020 myös kirjaston puolelle.

7.4.1 Ulkoseinärakenteiden rakenneavaukset (päiväkoti)

Lepohuoneen 106 idänpuoleista ulkoseinärakennetta tarkasteltiin ulkoverhoukseen tehdyn pora-
reiän (RA.06-US) kautta. Avaus suoritettiin sokkelin yläpuolisen, ensimmäisen tiilirivin korkeudelle
(400 mm maanpinnasta). Tiiliverhouksen havaittiin olevan kyseisellä seinäosuudella kaksinkertai-
nen (paksuus 220 mm). Sisäpuolisen tiilimuurauksen paksuudeksi mitattiin 130 mm. Ulkoseinära-
kenteen lämmöneristeenä on mineraalivilla.

Pääsisäänkäynnin viereisen liikuntasalin ulkoverhoukseen suoritettiin rakenneavaus RA.07-US
poistamalla tiili 1250 mm korkeudella maanpinnasta. Avaus tehtiin alueelle, jossa oli havaittavissa
laaja kosteusjälki läpivientien ja kiinnikkeiden ympärillä. Avauksessa havaittiin, että EPS-eristeen
ja ulkoverhouksen väliltä puuttuu tuuletusväli. Avauskohdasta oli aistinvaraisesti havaittavissa
mikrobiperäistä hajua.

Lepohuoneessa 203 tehtiin ulkoseinän rakenneavaus RA.08-US poistamalla sisäkuoren tiili vasem-
man tuuletusikkunan alapuolelta. Avaus tehtiin välittömästi ikkunatason alle, 700 mm korkeudelle
lattianpinnasta. Lämmöneristeenä toimivana mineraalivillan havaittiin olevan kiinni ulkoverhouk-
sen tiilimuurauksessa ja laastipurseissa. Avauskohdassa olevassa puisessa ikkunakarmissa ei puun-
kosteusmittarilla todettu kohonnutta kosteuspitoisuutta. Rakenneavauksesta havaittiin aistinva-
raisesti voimakasta mikrobiperäistä hajua.

Ryhmähuoneen 220 ulkoverhoukseen suoritettiin rakenneavaus RA.09-US poistamalla tiili alim-
masta tiilirivistä. Avauksessa havaittiin, että eristemateriaali ulottuu maanpinnan tasolle, tai hie-
man sitä alemmas, jolloin eristevillan vaurioitumisriski on huomattavan suuri. Mineraalivilla on
kiinni ulkoverhouksessa, jonka läpi kosteutta pääsee kulkeutumaan kapillaarisesti huokoisen tiilen
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ja laastisaumojen kautta. Avauskohdasta oli aistinvaraisesti havaittavissa selkeää mikrobiperäistä
hajua. Rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteen 1 tutkimuskartassa.

Kuva 7.22. Ulkoseinän rakenneavaus RA.06-US
(lepotila 106). Avauskohdassa tiilimuuraus on
kaksinkertainen.

Kuva 7.23. Rakenneavaus RA.07-US (liikunta-
sali, pääsisäänkäynnin vieressä). EPS-läm-
möneristeen ja julkisivumuurauksen välistä
puuttuu tuuletusväli.

Kuva 7.24. Rakenneavaus RA.08-US lepohuo-
neessa 203. Ikkunan ja ulkoseinän liittymässä
on havaittavissa rakoilua.

Kuva 7.25. Rakenneavauksesta RA.08-US aistit-
tiin voimakasta mikrobiperäistä hajua. Villa-
eriste on kiinni julkisivumuurauksessa.

Kuva 7.26. Ulkoseinän/sokkelin rakenneavaus
RA.09-US/SO ryhmähuoneessa 220. Seinä sijait-
see länteen päin.

Kuva 7.27. Seinän alareunaan kohdistuu sade-
ja sulamisvesistä huomattavaa kosteusrasi-
tusta. Verhoustiilen paksuus on 100 mm.
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Kuva 7.28. Lämmöneristevilla on maantasossa
ja kiinni ulkoverhouksessa, jolloin sen vaurioitu-
misriski on suuri (RA.09-US/SO).

Kuva 7.29. Leikkauskuva 01A ryhmähuoneen
220 etelänpuoleisesta ulkoseinästä (v. 1975 al-
kuperäisen rakennesuunnitelman mukaan).

7.4.2 Ikkunakarmien ja -pellitysten rakenneavaukset (päiväkoti ja kirjasto)

Päiväkodissa ikkunaliittymien rakenneavaukset (RA.10-US…RA.12-US ja RA.14-US…RA.19-US) suo-
ritettiin avaamalla ikkunakarmia sisäpuolelta seitsemässä tilassa (101, 106, 112, 113, 121, 203 ja
205) ikkunan ja ulkoseinärakenteen liittymän havainnoimiseksi sekä materiaalinäytteenottoa var-
ten. Tiloissa 101 ja 106 avattiin lisäksi ikkunoiden välinen keskilauta. Tilan 103 ikkunapellitystä
avattiin ulkopuolelta (RA.13-US), ja ikkunaliittymän eristevillasta otettiin materiaalinäyte MA.08-
US.

Kaikissa päiväkodin ikkunoiden rakenneavauksissa havaittiin, että ulkoseinärakenteiden eristeti-
lasta on ilmayhteys sisäilmaan. Rakenteissa ei ole erillistä höyrynsulkua. Ikkunatilkkeiden materi-
aalina on mineraalivilla, lukuun ottamatta työhuonetta 121, jossa ikkunan ja ulkoseinän liittymä
on tiivistetty PU-vaahdolla. Mineraalivilloissa havaittiin säännönmukaisesti runsaasti ilmavuotojäl-
jistä aiheutunutta tummentumaa. Valtaosassa ikkunan rakenneavauksista havaittiin aistinvarai-
sesti mikrobiperäistä tai tunkkaista hajua.

Ryhmähuoneen 103 ikkunan kohdalla oleva pellitys irrotettiin rakenneliittymien tarkastelua ja ma-
teriaalinäytteenottoa varten. Rakenneliittymissä havaittiin epätiiveyttä, joiden kautta ulkoseinära-
kenteeseen voi kulkeutua kosteutta.

Kirjastossa tehtiin neljä ikkunakarmien avausta sisäpuolelta (RA.24-US…RA.27-US) materiaalinäyt-
teiden ottamista varten. Kirjaston toimistotilan 226 ikkunaliittymässä (RA.26-US) tilkemateriaalina
oli mineraalivilla. Muissa avauskohdissa karmin tilkerako oli täytetty polyuretaanilla, polystyree-
nilla tai vastaavalla materiaalilla, ja tilkerako oli sisäpuolelta tiivistetty elastisella massalla. Materi-
aalinäytteet eristevillasta otettiin karmirakenteen ja sisäkuoren välisestä raosta.

Rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteen 1 tutkimuskartassa.
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Kuva 7.30. Ikkunakarmin avaus RA.15-US ryh-
mähuoneessa 101. Avauskohdasta aistittiin
mikrobiperäistä hajua.

Kuva 7.31. Ikkunoiden välisten keskilaudan
avaus RA.14-US ryhmähuoneessa 101.

Kuva 7.32. Ikkunakarmin avaus RA.12-US ryh-
mähuoneessa 106. Avauskohdasta aistittiin
mikrobiperäistä hajua.

Kuva 7.33. Ikkunoiden välisten keskilaudan
avaus RA.11-US ryhmähuoneessa 106.

Kuva 7.34. Ikkunakarmin avaus RA.10-US pien-
ryhmähuoneessa 112. Avauskohdasta aistittiin
mikrobiperäistä hajua.

Kuva 7.35. Ikkunakarmin avaus RA.16-US ryh-
mähuoneessa 113. Avauskohdasta aistittiin
mikrobiperäistä hajua.
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Kuva 7.36. Ikkunan ja ulkoseinän liittymä oli tii-
vistetty PU-vaahdolla (ikkunan rakenneavaus
RA.17-US, työhuone 121).

Kuva 7.37. Ikkunakarmin avaus RA.19-US lepo-
huoneessa 203.

Kuva 7.38. Ikkunapellin avaus RA.13-US, ryh-
mähuone 103 ryhmähuone. Rakenneliittymissä
on näkyvissä epätiiveyttä.

Kuva 7.39. Pellityksen takaa otettiin materiaali-
näyte MA.08-US (103 ryhmähuone).

Kuva 7.40. Pienryhmähuoneen 112 ikkunan pel-
litystä raotettiin. Pehmeän tasauslaastin ja tii-
lisaumauksen kohdalta kosteutta saattaa kul-
keutua ulkoseinärakenteeseen. Pellin alapinta
oli kostea.

Kuva 7.41. Ikkunakarmin avaus RA.26-US toi-
mistotilassa 226. Ikkunatilkkeenä olevasta eris-
tevillasta otettiin materiaalinäyte MA.37-US.
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Kuva 7.42. Ikkunakarmin avaus RA.27-US kir-
jaston näyttely- ja monitoimitilassa. Eristevil-
lasta otettiin materiaalinäyte MA.40-US nuo-
lella merkitystä kohdasta.

Kuva 7.43. Ikkunakarmin avaus RA.25-US kir-
jastosalissa. Liittymän eristemateriaali polyure-
taani tms, tilkerako tiivistetty silikonilla. Eriste-
villasta otettiin materiaalinäyte MA.32-US nuo-
lella merkitystä kohdasta.

Kuva 7.44. Ikkunakarmin avaus RA.24-US kir-
jaston taukohuoneessa. Liittymän eristemateri-
aali polyuretaani tms, tilkerako tiivistetty siliko-
nilla. Eristevillasta otettiin materiaalinäyte
MA.30-US nuolella merkitystä kohdasta.

7.5 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

7.5.1 Pintakosteuskartoitus

Ulkoseinärakenteille suoritettiin pintakosteuskartoitus pistokokeenomaisesti ja aistinvaraisten
havaintojen perusteella. Keskusvaraston 144 ulkoportaikkoon rajoittuvassa ulkoseinärakenteessa
todettiin selkeästi koholla olevia pintamittausarvoja (kts. kappale 16).
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7.5.2 Mikrobianalyysit

Ulkoseinärakenteiden kuntoa arvioitiin ottamalla päiväkodin rakenneavausten yhteydessä materi-
aalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Lisäksi materiaalinäytteitä otettiin porareikien kautta mah-
dollisista vauriokohdista. Päiväkodissa 24.-26.2.2020 otettujen näytteiden (21 kpl) lisäksi kirjas-
tossa otettiin 6.4.2020 lisänäytteitä 12 kpl (MA.29-US…MA.40-US). Kirjaston materiaalinäytteistä
4 kpl otettiin ikkunatilkkeistä, ja 8 kpl ulkoseinäeristeestä porareiän kautta.

Näytteenottopaikat on esitetty raportin liitteenä olevissa tutkimuskartoissa (liite 1).

Laboratorioanalyysit on suoritettu suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteiden analyysivas-
taukset on esitetty liitteessä 2.

Taulukko 7.1. Mikrobianalyysien tulokset.

Tunnus Tila Näytteen-
ottokor-
keus mm

Näytteen si-
jainti

Materiaali Tulos

MA.02-US 149 liikuntasali 1250
(mp)

ulkoseinän
lämmöneriste

EPS mikrobikasvustoa

MA.03-US 112 pienryhmä-
huone

- ikkunatilke mineraalivilla mikrobikasvustoa
*)

MA.04-US 106 lepohuone 400 (mp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla mikrobikasvustoa

MA.05-US 106 lepohuone - ikkunatilke mineraalivilla mikrobikasvustoa

MA.06-US 106 lepohuone - ikkunatilke mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.07-US 106 lepohuone 380 (lp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa *)

MA.08-US 103 ryhmähuone - pellityksen ta-
kainen eriste

mineraalivilla mikrobikasvustoa

MA.09-US 104 pienryhmä-
huone

900 (mp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla mikrobikasvustoa

MA.10-US 101 ryhmähuone - ikkunatilke mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.11-US 101 ryhmähuone - ikkunatilke mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.12-US 107 lepohuone 700 (mp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla mikrobikasvustoa
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MA.13-US 113 ryhmähuone - ikkunatilke mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa *)

MA.14-US 223 porrashuone 500 (mp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla epäily mikrobikas-
vustosta *)

MA.15-US 205 ryhmähuone - ikkunatilke mineraalivilla epäily mikrobikas-
vustosta *)

MA.16-US 203 lepohuone - ikkunatilke mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.17-US 203 lepohuone 700 (lp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla epäily mikrobikas-
vustosta *)

MA.18-US 201 kotikeittiö n. 1800
(lp)

ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.19-US 206 ryhmähuone 480 (lp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.20-
US/SO

220 ryhmähuone 0-100
(mp)

ulkosei-
nän/sokkelin
lämmöneriste

mineraalivilla mikrobikasvustoa

MA.21-US 220 ryhmähuone 1850
(mp)

ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla epäily mikrobikas-
vustosta

MA.22-US 220 ryhmähuone 1350
(mp)

ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla mikrobikasvustoa

MA.29-US 225 kirjastosali,
länsi

1130
(mp)

ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.30-US 229 kirjaston tau-
kohuone/tsto

- ikkunatilke mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.31-US 231 WC, kirjasto 950 (mp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla mikrobikasvustoa

MA.32-US 225 kirjastosali,
etelä

- ikkunatilke mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa



Raportti 49/82
Kimokujan päiväkoti
Kimokuja 5, 01200 Vantaa

 5.6.2020

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

MA.33-US 225 kirjastosali,
etelä

480 (mp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.34-US 225 kirjastosali,
etelä

560 (mp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.35-US 225 kirjastosali,
itä

2350 (lp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla mikrobikasvustoa

MA.36-US 225 kirjastosali,
itä

1520 (lp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla mikrobikasvustoa

MA.37-US 226 kirjaston toi-
misto

- ikkunatilke mineraalivilla mikrobikasvustoa

MA.38-US näyttely- ja moni-
toimitila, itä

530 (lp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa *)

MA.39-US näyttely- ja moni-
toimitila, pohjoi-
nen

570 (lp) ulkoseinän
lämmöneriste

mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

MA.40-US näyttely- ja moni-
toimitila, pohjoi-
nen

- ikkunatilke mineraalivilla ei mikrobikasvus-
toa

*) rakenneavauksesta aistittavissa selkeää mikrobiperäistä hajua

mp= maanpinnasta, lp= lattianpinnasta

Laboratorioanalyysin perusteella päiväkodin ulkoseinärakenteen villaeristeestä otetuissa näyt-
teissä (12 kpl) todettiin mikrobikasvustoa kuudessa näytteessä, ja kolmessa epäily mikrobivau-
riosta. Kolmessa näytteessä ei todettu mikrobikasvustoa. Näistä kahdessa havaittiin raken-
neavauksen yhteydessä kuitenkin mikrobiperäistä hajua. Puolessa näytteistä todettiin kosteusvau-
rioindikaattoreita, mikä viittaa pitkään jatkuneeseen kosteusrasitukseen ulkoseinärakenteissa.
Ulkoseinäeristeiden näytteistä noin kolme neljäsosaa on laboratorioanalyysin ja aistinvaraisten
arvioiden perusteella mikrobivaurioituneita.

Päiväkodin puolella Ikkunatilkkeistä ja pellityksen takaa otetuissa yhdeksässä näytteessä todettiin
mikrobikasvustoa kolmessa näytteessä, sekä yhdessä epäily mikrobivauriosta. Viidessä näytteistä
ei todettu mikrobikasvustoa. Näistä kahdessa havaittiin rakenneavauksen yhteydessä mikrobipe-
räistä hajua, mikä saattaa viitata ulkoseinäeristeestä peräisin oleviin epäpuhtauksiin. Ikkunaraken-
teiden avausten yhteydessä otetuista ikkunatilkenäytteistä yli 40 %:ssa todettiin mikrobivaurioitu-
mista.

Kirjaston ulkoseinäeristeistä otetuissa näytteissä (8 kpl) todettiin mikrobikasvustoa kolmessa näyt-
teessä (noin 37 %). Näytteenottokohdasta MA.38-US havaittiin ilmavirta sisätilaan päin, sekä sel-
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keää mikrobiperäistä hajua. Havainto viittaa mahdollisesti muualla rakenteessa olevaan mikrobi-
vaurioon, vaikka analyysituloksen perusteella näytteessä ei todettu vauriota. Ikkunatilkkeistä ote-
tuissa näytteissä yhdessä neljästä todettiin mikrobikasvustoa.

Koko rakennuksen ulkoseinäeristeistä otetuissa näytteistä (20 kpl) todettiin mikrobikasvustoa tai
epäily mikrobikasvustosta 60 %:ssa näytteistä. Vastaavasti ikkunatilkkeistä otetuissa näytteissä
(13 kpl) mikrobikasvustoa tai epäily siitä todettiin 38 %:ssa näytteistä.

Kuva 7.45. Materiaalinäytteenotto porareiästä
(MA.12-US, lepohuone 107).

Kuva 7.46. Materiaalinäytteenotto porareiästä
(MA.14-US, porrashuone 223).

7.5.3 Merkkiainekokeet

Ulkoseinärakenteen tiiveyttä lepohuoneessa 106, pienryhmähuoneessa 112 sekä ryhmähuoneissa
206 ja 220 tarkasteltiin merkkiainekokeilla. Tilat alipaineistettiin kokeen ajaksi siten, että niissä
vallitsi noin 6…10 Pascalin suuruinen alipaine suhteessa ulkoilmaan. Poikkeuksena oli lepohuone
106, jossa merkkiainekoe suoritettiin normaaleissa käyttöolosuhteissa (-6…-5 Pa).

Rakenneosien tarkastelut suoritettiin syöttämällä ulkoseinärakenteen eristekerrokseen typpivety-
kaasua (N2 95%, H2 <5%) (4 l/min) rakennuksen sisäpuolelta seinän sisäkuoreen poratun reiän (Ø 8
mm) kautta. Kaasun kulkeutumista rakenteessa havainnoitiin kaasudetektorilla.

Merkkiainekokeet suoritettiin 24.2.2020. Kokeiden suoritusalue on esitetty raportin liitteenä ole-
vassa tutkimuskartassa (liite 1).

ME.04-US, lepohuone 106

Lähtötietojen mukaan lepohuoneessa 106 on tiivistetty ulkoseinien ja alapohjan välisiä liittymiä.

Ulkoseinärakenteiden tiiveystarkastelu suoritettiin käyttöolosuhteissa. Paine-ero ulkoilmaan näh-
den oli tutkimuksen aikana -6…-5 Pa. Merkkiainekaasua syötettiin pohjoisen ja idänpuoleisiin ul-
koseinärakenteisiin.

Merkkiainekokeessa tehtiin seuraavat havainnot:

- selkeää ilmavuotoa ikkunaliittymistä

- selkeää ilmavuotoa muuratun sisäkuoren tiilisaumojen murtuma- tai maalivauriokohdista

- pistemäisiä, selkeitä ilmavuotokohtia alapohjan ja ulkoseinien liittymistä

- pistemäisiä, selkeitä ilmavuotokohtia pilarin ja ulkoseinien liittymistä

- yksittäinen, selkeä ilmavuotokohta patterikannakkeesta
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Kuva 7.47. Tiilisaumauksen halkeilukohdista
havaittiin huomattavaa ilmavuotoa (ME.04-US,
lepohuone 106, idänpuoleinen ulkoseinä).

Kuva 7.48. Alapohjaliittymästä havaittiin sel-
keää ilmavuotoa (ME.04-US, lepohuone 106,
idänpuoleinen ulkoseinä).

Kuva 7.49. Alapohjaliittymästä havaittiin sel-
keää, pistemäistä ilmavuotoa (ME.04-US, lepo-
huone 106, pohjoispuolen ulkoseinä).

Kuva 7.50. Ikkunaliittymästä selkeää ilmavuo-
toa (ME.04-US, lepohuone 106, pohjoispuolen
ulkoseinä).

Kuva 7.51. Ikkunaliittymästä selkeää ilmavuo-
toa (ME.04-US, lepohuone 106, pohjoispuolen
ulkoseinä).

Kuva 7.52. Pilarin ja ulkoseinän liittymästä sel-
keää ilmavuotoa (ME.04-US, lepohuone 106,
pohjoispuolen ulkoseinä).
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Kuva 7.53. Tiilisaumasta (maalivaurio) selkeää
ilmavuotoa (ME.04-US, lepohuone 106, pohjois-
puolen ulkoseinä).

ME.05-US, pienryhmähuone 112

Lähtötietojen mukaan pienryhmähuoneessa 112 on tiivistetty ulkoseinän ja alapohjan välistä liit-
tymää.

Ryhmähuonetila 112 alipaineistettiin merkkiainekokeen ajaksi. Paine-ero ulkoilmaan nähden oli
tutkimuksen aikana noin -10 Pa.

Merkkiainekokeessa tehtiin seuraavat havainnot:

- selkeää ilmavuotoa ikkunaliittymistä

- yksittäinen, selkeä ilmavuotokohta ulkoseinän läpiviennistä

Kuva 7.54. Ikkunan nurkkaliittymästä selkeää
ilmavuotoa (ME.05-US, pienryhmähuone 112).
Karmin takaa on aistittavissa mikrobiperäistä
hajua.

Kuva 7.55. Ikkunaliittymästä selkeää ilmavuo-
toa (ME.05-US, pienryhmähuone 112).
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Kuva 7.56. Ikkunaliittymästä selkeää ilmavuo-
toa (ME.05-US, pienryhmähuone 112).

Kuva 7.57. Läpiviennistä selkeää ilmavuotoa
(ME.05-US, pienryhmähuone 112).

ME.06-US, ryhmähuone 206

Ryhmähuonetila 206 alipaineistettiin merkkiainekokeen ajaksi. Paine-ero ulkoilmaan nähden oli
tutkimuksen aikana noin -7 Pa.

Merkkiainekokeessa tehtiin seuraavat havainnot:

- selkeää ilmavuotoa ikkunaliittymistä

- selkeää ilmavuotoa ulkoseinän ja pilarin liittymästä

- yksittäinen, selkeä ilmavuotokohta patterikiinnikkeestä ja tiilisaumasta pilarin läheisyydessä

Kuva 7.58. Ikkunaliittymästä selkeää ilmavuo-
toa (ME.06-US, ryhmähuone 206).

Kuva 7.59. Ikkunaliittymästä selkeää ilmavuo-
toa (ME.06-US, ryhmähuone 206).
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Kuva 7.60. Pilarin liittymästä selkeää ilmavuo-
toa (ME.06-US, ryhmähuone 206). orareiästä
aistittiin mikrobiperäistä hajua.

Kuva 7.61. Patterikiinnikkeestä selkeää ilma-
vuotoa (ME.06-US, ryhmähuone 206).

ME.07-US, ryhmähuone 220

Ryhmähuonetila 220 alipaineistettiin merkkiainekokeen ajaksi. Paine-ero ulkoilmaan nähden oli
tutkimuksen aikana -8…-6 Pa.

Merkkiainekokeessa tehtiin seuraavat havainnot:

- huomattavaa ilmavuotoa ikkunaliittymistä

- selkeä, pistemäinen ilmavuotokohta ulkoseinän ja pilarin liittymästä

- selkeä, pistemäinen ilmavuotokohta sähkökourusta

- yksittäinen, selkeä ilmavuotokohta tiilisaumasta

Kuva 7.62. Huomattavaa ilmavuotoa Ikkunaliit-
tymistä (ME.07-US, ryhmähuone 220).

Kuva 7.63. Huomattavaa ilmavuotoa Ikkunaliit-
tymistä (ME.07-US, ryhmähuone 220).
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Kuva 7.64. Tiilisaumauksesta havaittiin selkeä
ilmavuotokohta (ME.07-US, ryhmähuone 220).

Kuva 7.65. Sähkökourusta havaittiin selkeä il-
mavuotokohta (ME.07-US, ryhmähuone 220).

Kuva 7.66. Pilarin kulmaliittymästä selkeää il-
mavuotoa (ME.07-US, ryhmähuone 220).

7.6 Johtopäätökset
Ulkoseinärakenne on pääosin tuulettumaton tiili-villa-tiilirakenne. Julkisivumuurauksen paksuus
on useimmilla seinäosuuksilla 100 mm, joka on alle nykysuositusten mukaisen, räystäättömille
rakennuksille ohjeistetun vähimmäispaksuuden 130 mm.

Ulkoseinärakenteiden eristeistä ja ikkunoiden eristeenä toimivasta mineraalivillasta otettiin useita
materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten eri puolilta rakennusta. Tutkimuksen loppuvaiheessa
eristenäytteiden ottoa laajennettiin päiväkodin lisäksi myös kirjaston puolelle. Päiväkodin ulkosei-
näeristenäytteistä 75 %:ssa (9/12) ja ikkunatilkenäytteistä 44 %:ssa (4/9) todettiin mikrobivaurio
tai epäilty viite mikrobivauriosta. Lisäksi mikrobiperäistä hajua havaittiin aistinvaraisesti useista
näytteenottokohdista, joista otetuissa näytteissä ei laboratorioanalyysin mukaan esiinny mikrobi-
kasvustoa. Kirjastossa mikrobivaurioita todettiin 37 %:ssa ulkoseinän eristenäytteistä (3/8) ja ikku-
naliittymien näytteistä 25 %:ssa (1/4).

Rakenneavauksissa havaittiin eristevillan olevan kiinni ulkokuoren laastipurseissa, jolloin se on
vaurioaltis ulkoverhouksen ja hauraan laastisaumauksen läpäisevälle kosteudelle. Julkisivussa ha-
vaittiin säännönmukaisesti kosteusjälkiä, epätiiviitä läpivientejä, ikkunarakenteiden epätiiviitä ve-
sipellityksiä sekä paikoin murtumia laastisaumoissa tai yksittäisissä tiilissä.
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Ikkunarakenteiden sisäpuolisissa tarkasteluissa ikkuna- ja ulkoseinärakenteista havaittiin suora
ilmayhteys sisäilmaan. Höyrynsulkukerroksen puuttuminen mahdollistaa sisäilman kosteuden siir-
tymisen rakenteisiin, sekä eristeissä esiintyvien epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan. Ulko-
seinärakenteiden merkkiainekokeissa todettiin säännönmukaista ilmavuotoa ikkunaliittymien, pi-
lareiden, tiilisaumausten murtumakohtien, sekä yksittäisten kiinnikkeiden ja läpivientien kohdalla.

7.7 Toimenpide-ehdotukset
Tutkimustulosten perusteella ulkoseinärakenteille on suositeltavaa toteuttaa peruskorjaus purka-
malla ulkokuori ja lämmöneristeet. Peruskorjauksessa saadaan poistettua kaikki olemassa olevat
vauriot ja ulkoseinärakenne saadaan toteutettua nykymääräysten mukaisesti ja rakennusfysikaali-
sesti toimivaksi. Toimenpiteet vaativat korjaussuunnittelua.

Mahdollisia osakorjauksia tai siirtäviä korjauksia ei voida suositella, koska vaurioita esiintyy tutki-
muksen perusteella ulkoseinärakenteissa kauttaaltaan. Sisäkuorena pääosin oleva tiilimuuraus on
epätiivis rakenne, jolloin ulkoseinäeristeessä olevat epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäil-
maan. Tiilimuurauksen toteuttaminen ilmatiiviiksi ei todennäköisesti ole teknis-taloudellisesti jär-
kevää, koska tiivistyskorjauksen kustannus ei todennäköisesti ole järkevä sen käyttöikään verrat-
tuna.

Korjauksista päätettäessä on suositeltavaa huomioida myös muille rakenneosille suositellut toi-
menpiteet.

8 Välipohjarakenne
Päiväkodin toisessa kerroksessa betonirakenteinen välipohja on lähtötietojen perusteella pääosin
massiivibetonilaatta, ja osin TT-laatasto pintabetonilaatalla tai kerroksellinen laattarakenne. Väes-
tönsuojan kohdalla kerroksellisen välipohjarakenteen lämmöneristeenä on kevytsorabetoni. Väli-
pohjarakenteen pinnoitteina on vaihtelevasti muovimatto, keraaminen laatta tai massalattia (keit-
tiö). Kirjastossa lattiarakenne on osin välipohja, ja osin maanvastainen alapohja.

8.1 Aikaisemmat tutkimukset, tarkastukset ja korjaukset
Lähtötietojen perusteella välipohjarakenteen lattiapinnoitteita on laajalti uusittu vuoden 2012-
2013 peruskorjauksen yhteydessä.

Saatujen tietojen mukaan ryhmätilassa 204 tapahtui vesivahinko arviolta vuonna 2017, jonka jäl-
keen tilassa suoritettiin rakenteen kuivaus- ja korjaustoimenpiteitä.
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8.2 Rakennetyypit

Lämmöneristetty välipohjarakenne ryhmähuoneessa 220 rakenneavauksen RA.20-VP mukai-
sesti

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

3 lattiapäällyste (muovimatto)

80 betonilaatta

230 kevytsorabetoni

teräsbetonilaatta (avausta ei jatkettu)

Kuva 8.1. Välipohjan leikkauskuva 22 vuoden
1976 alkuperäisten rakennekuvien mukaisesti.

Kuva 8.2. Välipohjan leikkauskuva 21 vuoden
1976 alkuperäisten rakennekuvien mukaisesti.

Kuva 8.3. Välipohjan leikkauskuva 02 (väestön-
suoja ja työtila 121) vuoden 1976 alkuperäisten
rakennekuvien mukaisesti.

.
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8.3 Rakenteesta tehdyt havainnot

8.3.1 Aistinvaraiset havainnot

Päiväkodin toisessa kerroksessa lattiapäällysteenä on käytetty pääosin muovimattoa. Märkäti-
loissa lattiapäällyste on keraaminen laatta, ja päiväkodin keittiössä 219 sekä viereisessä tuuli-
kaapissa 236 on massalattia.

Kuva 8.4. Yleiskuva 2. kerroksen tiloista (etei-
nen 213).

Kuva 8.5. Yleiskuva ruokailutilan 202 vesipistei-
den alueesta.

Kuva 8.6. Keittiössä 219 ja takana olevassa tuu-
likaapissa 236 on massalattia.

Kuva 8.7. Märkätilojen lattialaatoitus on uu-
sittu peruskorjauksen yhteydessä.

8.3.2 Rakenneavauksessa tehdyt havainnot

Ryhmähuoneen 220 väestönsuojatilan yläpuoliseen välipohjarakenteeseen suoritettiin raken-
neavaus RA.20-VP. Avauksessa todettiin, että betonisen pintalaatan alla on lämmöneristeenä 230
mm paksu kevytsorabetonikerros. Eristemateriaalista otettiin materiaalinäyte MA.28-VP mikrobi-
tutkimuksia varten. Avauskohdasta oli aistinvaraisesti havaittavissa hieman maakellarimaista ha-
jua.

Välipohjan rakenneavauksen sijainti on esitetty liitteen 1 tutkimuskartassa.
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Kuva 8.8. Välipohjan rakenneavaus RA.20-VP
ryhmähuoneessa 220.

Kuva 8.9. Välipohjarakenteen lämmöneristeenä
on kevytsorabetoni (ryhmähuone 220).

8.4 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

8.4.1 Kosteuskartoitus

Rakennuksen toisen kerroksen välipohjarakenteelle suoritettiin kosteuskartoitus. Lievästi poik-
keavia pintamittausarvoja havaittiin lepohuoneessa 222 viereisen tilan 220 vesipisteen läheisyy-
dessä. Selkeästi koholla olevia pintamittausarvoja havaittiin keittiön 219 kylmiön alueella ja sen
läheisyydessä tuulikaapissa 236. Kylmiön ja tuulikaapin tiilimuuratun väliseinän alaosassa havait-
tiin paikallista kosteuden aiheuttamaa pintavauriota.

Kuva 8.10. Keittiön kylmiön lattiassa todettiin
koholla olevia kosteuden pintamittausarvoja.
Keittiön lattia jatkuu kylmiöön.

Kuva 8.11. Tuulikaapissa 236 kylmiön vieressä
olevan tiilimuuratun väliseinän alaosassa kos-
teuden aiheuttamaa maalivauriota. Väliseinän
läheisyydessä todettiin koholla olevia kosteu-
den pintamittausarvoja.

8.4.2 Rakennekosteusmittaus

Rakennekosteusmittaus käsitti välipohjarakenteen viiltokosteusmittauksen VM.13-VP lattiapin-
noitteen alle. Viiltomittaus tehtiin alueelle, jossa pintakosteusarvoissa oli todettu poikkeama. Viil-
tomittauksen mittauspiste on esitetty liitteen 1 tutkimuskartassa.
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Taulukko 8.1. Viiltomittauksen tulos.

Tunnus Tila Rakenne
Suhteellinen
kosteus
(RH%)

Lämpö-
tila ( C)

Absoluuttinen
kosteus (g/m3)

VM.13-VP lepohuone 222 betoni/muovi-
matto

59,9 21,7 11,48

Sisäilma 20.2.2020 22,4 21,9 4,33

Ulkoilma 20.2.2020 82,0 0,3 4,1

Välipohjan viiltomittauksessa VM.13-VP ei todettu koholla olevaa kosteuspitoisuutta muovimaton
alla.

8.4.3 Mikrobianalyysi

Lämmöneristekerroksen sisältävän välipohjarakenteen kuntoa arvioitiin ottamalla rakenneavauk-
sen RA.20-VP yhteydessä materiaalinäyte MA.28-VP mikrobianalyysiin. Näytteenottopaikka on
esitetty raportin liitteenä olevassa tutkimuskartassa (liite 1).

Laboratorioanalyysi on suoritettu suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteen analyysivastaus
on esitetty liitteessä 2.

Taulukko 8.2. Mikrobianalyysien tulokset.

Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos

MA.28-VP 220 ryhmä-
huone

välipohjarakenteen
lämmöneriste

kevytsorabetoni ei mikrobikasvustoa

Laboratorioanalyysin tuloksen perusteella välipohjan lämmöneristeestä otetussa näytteessä ei
todettu mikrobivaurioita.

8.5 Johtopäätökset
Päiväkodin toisen kerroksen lattiana toimii osin massiivibetoninen ja osin kerroksellinen välipohja-
rakenne. Keittiön kylmiön alueella havaittiin koholla olevia pintakosteuden mittausarvoja, joka
johtuu välipohjarakenteen viilenemisestä kylmiössä, ja rakenteeseen tiivistyvästä ilmankosteu-
desta. Keittiön ja tuulikaapin alueella lattia on massapinnoitettu, ja se jatkuu myös kylmiöön.

Väestönsuojatilojen yläpuolella olevassa välipohjarakenteessa on rakenneavauksen perusteella
lämmöneristeenä kevytsorabetoni. Eristemateriaalissa ei havaittu mikrobivauriota laboratorio-
analyysin tuloksen perusteella. Lepohuoneessa 222 tehdyn viiltomittauksen perusteella välipohja-
rakenteessa ei havaittu koholla olevaa kosteuspitoisuutta.
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8.6 Toimenpide-ehdotukset
Keittiön kylmiön lattia on suositeltavaa toteuttaa kosteusteknisesti toimivaksi. Lattia on suositel-
tavaa lämmöneristää, jotta se ei jäähdytä välipohjarakennetta alueellaan, aiheuttaen kosteuspi-
toisuuden nousua rakenteessa. Työn yhteydessä rakenteet kylmiön alueella on suositeltavaa kui-
vata mekaanisesti ja korjata mahdolliset maalivauriot.

Lämmöneristetyn välipohjarakenteen osalta (väestönsuojan yläpuolella) ei esitetä toimenpide-
ehdotuksia.

9 Väliseinärakenne (ryhmähuoneet 204 ja 205)
Väliseinärakenne tilojen 204 ja 205 välillä on puu-/ metallirankainen eristetty kipsilevyseinä.

9.1 Aikaisemmat tutkimukset, tarkastukset ja korjaukset
Vuoden 2013 perusparannuksessa ei-kantavien väliseinien paikkoja on osittain muutettu, ja pin-
toja maalattu tai pinnoitettu.

Saatujen tietojen mukaan ryhmätilassa 204 tapahtui vesivahinko arviolta vuonna 2017, jonka jäl-
keen tilassa suoritettiin rakenteiden kuivaus- ja korjaustoimenpiteitä.

9.2 Rakennetyypit

Ryhmähuoneiden 204 ja 205 välinen väliseinärakenne rakenneavauksen RA.21-VS mukaisesti

Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- / 5 pintakäsittely /laasti + kaakelointi

15 kipsilevy

10 vaneri

75 mineraalivilla + metallirunko

9.3 Rakenteesta tehdyt havainnot

9.3.1 Rakenneavauksessa tehdyt havainnot

Ryhmähuoneen 205 väliseinärakenteeseen suoritettiin rakenneavaukset RA.21-VP ja RA.22-VP.
Saatujen tietojen mukaan tilassa koetaan usein sisäilman tunkkaisuutta. Tilassa on kiinteät ikku-
nat, mistä syystä ikkunatuuletus tilassa ei ole mahdollinen.

Avausten tarkoituksena oli arvioida viereisessä tilassa 204 aiemmin tapahtuneen vesivahingon
mahdollisesti aiheuttamia vaurioita väliseinärakenteessa, ja sen mahdollisia sisäilmavaikutuksia.
Avauksessa todettiin, että kevyen väliseinärakenteen lämmöneristeenä on mineraalivilla. Aistinva-
raisesti seinämateriaaleissa ei havaittu vaurioitumista.

Väliseinän rakenneavauksen sijainti on esitetty liitteen 1 tutkimuskartassa.
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Kuva 9.1. Rakenneavaus RA.22-VP vesipisteen
alueella.

Kuva 9.2. Kaakeloinnin takana on kipsilevy, va-
neri ja eristevilla (RA.22-VP).

Kuva 9.3. Rakenneavaus RA.21-VP kauempana
vesipisteestä.

9.4 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

9.4.1 Mikrobianalyysit

Väliseinärakenteiden kuntoa arvioitiin ottamalla rakenneavausten yhteydessä materiaalinäytteitä
mikrobianalyysiin. Näytteenottopaikat on esitetty raportin liitteenä olevissa tutkimuskartoissa
(liite 1).

Laboratorioanalyysit on suoritettu suoraviljelymenetelmällä. Materiaalinäytteiden analyysivas-
taukset on esitetty liitteessä 2.

Taulukko 9.1. Mikrobianalyysien tulokset.

Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos

MA.26-VS 205 ryhmä-
huone

väliseinän eriste mineraalivilla ei mikrobikasvustoa

MA.27-VS 205 ryhmä-
huone

väliseinän eriste mineraalivilla ei mikrobikasvustoa
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Tilojen 204 ja 205 välisen kevyen väliseinän lämmöneristeestä otetuissa näytteissä ei laboratorio-
analyysin tulosten perusteella todettu mikrobivaurioita.

9.5 Johtopäätökset
Ryhmähuoneessa 204 tapahtunut vesivuoto ei väliseinään tehtyjen rakenneavausten aistinvarai-
sen tarkastelujen perusteella ole aiheuttanut rakenteeseen vaurioita, tai vaihtoehtoisesti ne on
korjattu vesivahinkokorjausten yhteydessä. Eristemateriaalista otetuissa näytteissä ei havaittu
viitteitä mikrobivaurioista.

Väliseinärakenne tilojen 204 ja 205 välillä ei tehtyjen tutkimusten perusteella vaadi toimenpiteitä.

9.6 Toimenpide-ehdotukset
Ei toimenpiteitä.

10 Vesikatto ja yläpohja
Rakennuksen vesikattotyyppi on tasakatto, jossa vesikatteena on bitumikermi. Yläpohjarakenteen
kantavana rakenteena on TT-laatasto.

10.1 Aikaisemmat tutkimukset, tarkastukset ja korjaukset
Lähtötietojen mukaan vesikatto reunapellityksineen on uusittu vuonna 2002. Vesikatolle on
vuonna 2013 rakennettu uusi IV-konehuone, jonka alueella on uusittu TT-laattoja niissä todettu-
jen halkeamien vuoksi. Alkuperäisten rakennekuvien mukaan vesikatteen päällä olisi singelikerros,
mikä on poistettu vesikaton korjausten yhteydessä.

10.2 Rakennetyypit

Kuva 10.1. Yläpohjarakenteen leikkaus nr. 4
vuoden 1976 rakennepiirustuksen mukaan.

10.3 Rakenteesta tehdyt havainnot
Henkilökunta havaitsi toisessa kerroksessa sijaitsevan päiväkotiryhmän eteisessä 207 vesivuotoa
yläpohjasta ja sisäkatosta 16.-17.2.2020 tapahtuneen myrskyn seurauksena. Eteisen 207 yläpuo-
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lella sijaitsee IV-konehuone. Vesikatolla tehtyjen havaintojen perusteella IV-konehuoneen pelli-
tyksissä havaittiin epätiiveyttä ja puutteita (mm. vedenohjauspellin puuttuminen). IV-konehuo-
neen lattialla ja ulkoseinän alaosassa havaittiin kosteusjälkiä.

Vesikaton bitumikermi ja päiväkodin kattoikkuna kiinnikkeineen olivat tarkastelun perusteella
yleisesti ottaen hyvässä kunnossa. Vesikaton kaadoissa oli havaintojen mukaan pieniä puutteita.
Kermissä havaittiin yksittäinen paikkausjälki, paikoittain mahdollisia pieniä epätiiveyskohtia sekä
yksittäinen ilmapussikohta.

Kuva 10.2. Vuotojälkiä eteisen 207 sisäkatossa. Kuva 10.3. Vuotojälkiä eteisen 207 yläpohjassa.

Kuva 10.4. IV-konehuone on osittain eteisen
207 yläpuolella. Kuva 10.5. Epätiiveyttä saumoissa
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Kuva 10.6. Aurinkopellissä isoja rakoja, ve-
denohjauspelti puuttuu.

Kuva 10.7. IV-konehuoneen ulkoseinärakentee-
seen voi kulkeutua vettä pellitysten epätiiveys-
kohtien kautta.

Kuva 10.8. Kulmapellistä puuttuu tiivistenauha. Kuva 10.9. IV-konehuoneen lattiassa kosteus-
jälkiä.

Kuva 10.10. IV-konehuoneen lattiassa olevan
valusauman kautta voi mahdollisesti kulkeutua
vettä alapuolisiin tiloihin.

Kuva 10.11. IV-konehuoneen ulkoseinän alareu-
nassa kosteusjälkeä ja maalipinnan hilseilyä.
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Kuva 10.12. Ilmapussi kermissä. Kuva 10.13. Viemärin tuuletusputken hattu on
rikki.

Kuva 10.14. Kermin paikkauskohta. Kuva 10.15. Mahdollinen epätiiveyskohta ker-
missä.

Kuva 10.16. Mahdollinen epätiiveyskohta ker-
missä.

Kuva 10.17. Veden lammikoitumista ja sam-
malkasvustoa.
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10.4 Johtopäätökset
Vesikatto on uusittu 2002, ja sen koilliskulmaan on rakennettu IV-konehuone vuoden XX perus-
korjauksen yhteydessä. Bitumikermissä havaittiin yksittäisiä, mahdollisia epätiiveyskohtia, jotka
erottuivat sulaneina alueina kuuran pettämällä vesikatolla. Havaittu yksittäinen paikkauskohta
viittaa aiempaan epätiiveyskohtaan kermissä. Veden lammikoituminen ja sammalkasvuston kerty-
minen kermin pintaan kasvattaa kosteuden tunkeutumisen riskiä kattorakenteeseen. Yleisesti ot-
taen vesikatto on kuitenkin hyvässä kunnossa.

Helmikuun myrskyjen seurauksena toisen kerroksen eteistilan 207 yläpohjarakenteesta havaittiin
vesivuotoa. Vuoto on havaintojen perusteella lähtöisin yläpuolella sijaitsevassa IV-konehuoneesta,
jonka ulkoseinärakenteisiin vesi on myrskyllä todennäköisesti päässyt tunkeutumaan epätiiviiden
pellitysten kautta.

10.5 Toimenpide-ehdotukset
Vesikaton bitumikermissä havaitut, mahdolliset epätiiveyskohdat on suositeltavaa paikata vesi-
vuotojen estämiseksi.

Rikkoutunut viemärin tuuletusputken hattu on suositeltavaa uusia.

Sammalkasvusto on suositeltavaa poistaa kermin pinnalta.

IV-konehuoneen ulkoseinän pellitykset ja niiden tiivistykset on suositeltavaa toteuttaa nykyohjeis-
tuksen mukaisesti.

11 Ilmanvaihtojärjestelmät

11.1 Järjestelmän kuvaus
Päiväkodin ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, joka on
varustettu lämmöntalteenotolla. Tutkimuksien yhteydessä tarkasteltiin päiväkodin tiloja palveleva
iv-kone TK/PK01 ja liikuntatilan iv-kone TK/PK03. Likaisia tiloja palvelevat iv-koneet TK/PK04 ja
TK/PK05. Ilmanvaihtokoneet sijaitsevat konehuoneissa vesikatolla ja 1.kerroksessa. Ilmanvaihto-
koneilla on konehuoneessa Schneiderin käyttöpääte.

Ilmanvaihtokoneiden suodattimet on vaihdettu viimeksi konehuoneessa olleiden merkintöjen mu-
kaan marraskuussa 2019.

Kanaviston viimeisin nuohousajankohta ei selvinnyt lähtötiedoista.

Päiväkodin ilmanvaihtokoneet ovat IV-Produktin ja Kesairin valmistamia. Ilmanvaihtokanavat ovat
kanttikanavaa ja kierresaumattuja peltikanavia. Kanavat ovat sijoitettu alas laskettujen kattojen
taakse ja osa kanavista on sijoitettu näkyviin käytäville.

Ilmanvaihtokoneet ovat taajuusmuuttajaohjattuja ja järjestelmään on asennettu ilmamääräsääti-
miä. Ilmamääräsäätimin ohjatuissa tiloissa on lisäaikakytkimet, joilla tilojen ilmanvaihto voidaan
ohjata täydelle teholle. Ilmamääräsäätimet ovat lämpötila ja hiilidioksidiohjattuja. Säätimillä ohja-
tut tulo- ja poistoilmapellit aukeavat normaalitilassa, jos huoneilman lämpötila nousee yli asetus-
arvon tai huoneilman hiilidioksidipitoisuus nousee yli asetusarvon. Tiloissa on muuten perusilman-
vaihto päällä.
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11.2 Mittaukset ja tutkimukset
Päiväkotien iv-koneille tehtiin kunnon ja puhtauden tarkasteluja. Kohteessa suoritettiin ilmamää-
rämittauksia otantana päiväkodin tiloissa. IV-kanavia tarkasteltiin pistokokein.

11.2.1 Järjestelmien kunto

Tutkimuksissa tarkasteltiin ilmanvaihtokoneiden TK/PK01, TK/PK04, TK/PK03 ja TK/PK05 toimintaa
ja puhtautta. Päiväkodin ilmanvaihtokone ja likaisten tilojen kone TK/PK04 sijaitsee iv-konehuo-
neessa vesikatolla ja liikuntasalin ilmanvaihtokone sekä likaisten tilojen kone TK/PK05 sijaitsee
päiväkodin tiloissa 1.kerroksessa.

Alla ilmanvaihtokoneista tehtyjä havaintoja:

 TK/PK01 (Päiväkoti) 2,1/1,8 m³/s

- Kone on IV-Produkt:n valmistama mallia Flexomix v.2013. Konehuoneessa on Schneiderin
käyttöpääte, josta pystyy lukemaan mm. koneiden käyntiaikoja.

- Koneella on aikaohjaus konehuoneen käyttöpäätteeltä luettuna ma-pe klo 6.00-6.30 asetuk-
sella hidas ja ma-pe klo 6.30-18.00 asetuksella nopea, la-su kone on klo 14.00-15.00 asetuk-
sella nopea.

- Raitisilmapelti sulkeutui, kun kone sammutettiin. Raitisilmakammiossa oli hieman kuivuneita
valumajälkiä.

- Suodattimet on vaihdettu ilmanvaihtokoneessa olleen merkinnän mukaan viimeksi marras-
kuussa 2019. Tuloilman suodattimet (suodatinluokka F7) ja poistoilman suodattimet (M6) oli-
vat melko puhtaat.

- Lämmityspatterin lamellit olivat siistit ja auki.

- Koneessa on taajuusmuuttajaohjatut tulo- ja poistoilmapuhaltimet. Tuloilmapuhaltimen siivi-
kossa oli hieman pölyä.

- LTO-patterin lamellit olivat kunnossa.

- Koneen äänenvaimentimissa ei ole villapintoja.

- Koneen kammioissa ei ollut villapintoja ja tuloilmakammiossa on pinnoite reikäpellin alla.
Kammiot olivat pääasiassa siistit, poistoilmakammiossa ja kanavoinneissa oli jonkin verran pö-
lyä.
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Kuva 11.1 Ilmanvaihtokone TK/PK01 iv-kone-
huoneessa vesikatolla.

Kuva 11.2 Tuloilmasuodattimet olivat hieman
pölyisiä.

Kuva 11.3 Tuloilmapuhaltimen siivikossa oli
jonkin verran pölyä.

Kuva 11.4 Äänenvaimentimissa on kangaspin-
noite.

Kuva 11.5 Tuloilmakammiot olivat pääasiassa
puhtaita.

Kuva 11.6 Poistoilmakammiossa oli jonkin ver-
ran pölyä.
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TK/PK03 (Liikuntatila) 1,2 m³/s

- Kone on IV-Produkt:n valmistama mallia Flexomix v.2013. Konehuoneessa on Schneiderin
käyttöpääte, josta pystyy lukemaan mm. koneiden käyntiaikoja.

- Koneella on aikaohjaus konehuoneen käyttöpäätteeltä luettuna ma-pe klo 6.00-7.00 asetuk-
sella hidas ja ma-pe klo 7.00-21.00 asetuksella nopea, lauantaisin kone on klo 7.00-7.30 ase-
tuksella hidas ja klo 7.30-21.00 asetuksella nopea. Sunnuntaisin kone on klo 8.00-9.00 asetuk-
sella hidas ja klo 9.00-21.00 asetuksella nopea.

- Raitisilmapelti sulkeutui, kun kone sammutettiin. Raitisilmakammiossa oli hieman roskia ja
lehtiä.

- Suodattimet on vaihdettu ilmanvaihtokoneessa olleen merkinnän mukaan viimeksi marras-
kuussa 2019.

- Tuloilman suodattimissa (suodatinluokka F7) oli jonkin verran likaa ja poistoilman suodatti-
missa (M6) oli vähäisissä määrin pölyä.

- Lämmityspatterin ja LTO-patterin lamellit olivat ehjät ja auki.

- Koneessa on taajuusmuuttajaohjatut tulo- ja poistoilmapuhaltimet. Puhaltimien siivikoissa oli
vähäisissä määrin pölyä.

- Äänenvaimentimissa oli kangaspinnoite, eikä villapintoja.

- Koneen kammioissa ei ollut villapintoja. Koneen kammiot ja kanavalähdöt olivat tarkastelluilta
osin puhtaat.

- Tuloilman sisäänpuhalluslämpötila oli koneessa olleen mittarin mukaan 20 astetta.

Kuva 11.7 Tuloilman suodatinkammio oli pää-
asiassa puhdas. Kuva 11.8 Poistoilmakammio oli puhdas.

TK/PK04 (Likaiset tilat) 0,65/0,6 m³/s

- Likaisilla tiloilla on Kesair:n iv-kone TK/PK04 vesikaton konehuoneessa v.2013. Kone on varus-
tettu lämmöntalteenotolla.

- Konehuoneessa olleiden merkintöjen mukaan suodattimet on viimeksi vaihdettu marras-
kuussa 2019.

- Koneessa on taajuusmuuttajaohjatut tulo- ja poistoilmapuhaltimet.
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- Ilmanvaihtokone oli pääasiassa siisti.
- Tuloilmasuodattimissa oli hieman pölyä ja poistoilmasuodattimet olivat puhtaat.

Kuva 11.9 Likaisten tilojen ilmanvaihtokone
TK/PK04 mallia Kesair.

Kuva 11.10 Poistoilmapuhaltimen siivikko oli
pölyinen.

TK/PK05 (Likaiset tilat) 0,2 m³/s

- Likaisilla tiloilla on Kesair:n iv-kone TK/PK05 päiväkodin tiloissa 1.kerroksessa v.2013. Kone on
varustettu lämmöntalteenotolla.

- Koneessa on taajuusmuuttajaohjatut tulo- ja poistoilmapuhaltimet.
- Ilmanvaihtokone oli pääasiassa siisti.
- Tulo- ja poistoilmasuodattimissa oli hieman pölyä.

Kuva 11.11 Tuloilmapuhaltimen siivikossa oli
jonkin verran pölyä.

Kuva 11.12 Poistoilmapuhaltimen siivikossa oli
pölyä ja likaa.

11.3 Ilmamäärämittaukset
Kimokujan päiväkodin ilmamääriä mitattiin 7.4.2020 otantana. Ilmamäärät on mitattu täydellä
teholla. Mitattuja ilmamääriä verrattiin vuonna 2013 suunniteltuihin ilmamääriin. Alla olevassa
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taulukossa 1 on esitetty suunnitellut ja mitatut ilmamäärät sekä poikkeamat suunnitelluista ilma-
määristä. Ilmamäärien mittauspöytäkirjat on esitetty liitteessä 7.

Taulukko 11.1. Mitatut ilmamäärät ja poikkeamat suunnitelluista ilmamääristä.

Lepohuoneen 107, ryhmähuoneen 205 ja ryhmähuoneen 220 mitatut tuloilmamäärät poikkesivat
enemmän kuin +/- 20 % suunnitelluista ilmamääristä (Rakentamisenaikainen Rakmk D2).

11.4 Päätelaitteet ja kanavat
Tutkittujen tilojen ilmanjako on toteutettu sekoittavan ilmanjaon periaatteella. Ilmanvaihtokana-
vat on asennettu alaslaskettuihin kattoihin.

Tuloilman päätelaitteet olivat tutkituissa tiloissa pääasiassa mallia DKS+TRI (Halton) ja poistoilman
päätelaitteet olivat mallia URHA (Halton). Osassa tilojen tuloilmakanavissa oli säätöpellit ja ilma-
määräsäätimet.

Tuloilmakanavien puhtautta tarkasteltiin otantana. Tarkastuspisteet on esitetty tutkimuskartoissa
liitteessä 7.  Kanavat olivat tarkastelluilta osin puhtaita, eikä niissä havaittu tällä hetkellä nuohous-
tarvetta. Poistoilmaventtiileissä oli hieman pölyä.
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Kuva 11.13 Tuloilman päätelaitteissa on käy-
tetty ääneneritykseen dacronia.

Kuva 11.14 Poistoilmaventtiili URHA-125 (Hal-
ton).

Tutkimuksien yhteydessä katsottiin otantana kanaviston äänenvaimenninta. Tarkastelluilta osin
äänenvaimentimessa ei ollut villapintoja, vaan reikäpellin alla on käytetty Dacronia.

Kuva 11.15 Kanaviston äänenvaimentimissa on
reikäpellin alla pinnoite.

Kuva 11.16 Kanaviston äänenvaimentimessa ei
havaittu villapintoja.

Kuva 11.17 Tuloilman runkokanava oli puhdas. Kuva 11.18 Tuloilman kanttikanava oli tarkas-
telluilta osin puhdas.
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11.5 Johtopäätökset
Tarkastetut ilmanvaihtokoneet TK/PK01, TK/PK04, TK/PK03 ja TK/PK05 ovat vuodelta 2013 ja toi-
mintakuntoisia. Ilmanvaihtokoneet olivat pääasiassa puhtaita, mutta suodattimissa ja puhaltimien
siivikoissa oli jonkin verran pölyä. Koneille TK/PK01, TK/PK04 ja TK/PK05 suositellaan perushuolto-
toimenpiteitä, joissa niiden puhaltimien siivikot puhdistetaan sekä ilmanvaihtokoneen TK/PK01
poistoilmakammiot ja kanavalähdöt puhdistetaan.

Liikuntatilan ilmanvaihtokoneessa TK/PK03 olevan mittarin mukaan koneen sisäänpuhalluslämpö-
tila oli 20 astetta. Lämpötilalle suositellaan laskua 18-19 asteeseen, jotta ilma saadaan paremmin
laskeutumaan oleskeluvyöhykkeelle.

Tuloilmakoneen suodattimet oli viimeksi vaihdettu marraskuussa 2019 iv-koneessa olleen merkin-
nän mukaan. Suodattimille suositellaan vaihtoa vähintään kaksi kertaa vuodessa. Ilmanvaihtoko-
neissa ja järjestelmissä ei havaittu kuitulähteitä. Ilmanvaihtokoneiden ja kanavien äänenvaimenti-
missa ja tuloilman päätelaitteissa on käytetty ääneneristykseen Dacronia tai muuta vastaavaa pin-
noitetta.

Lepohuoneen 107, ryhmähuoneen 205 ja ryhmähuoneen 220 mitatut tuloilmamäärät poikkesivat
enemmän kuin +/- 20 % suunnitelluista ilmamääristä (Rakentamisenaikainen Rakmk D2). Kyseis-
ten tilojen ilmamäärille suositellaan säätöä ja tasapainotusta suunnitelmien mukaisiksi.

Tuloilmakanavia tarkasteltiin tutkimuksien yhteydessä pistokoeluontoisesti ja kanavien todettiin
olevan tarkastelluilta osin puhtaita. Poistoilmaventtiileissä havaittiin tarkastelluilta osin hieman
pölyä. Ilmanvaihtojärjestelmässä ei kuitenkaan havaittu akuuttia nuohoustarvetta. Ilmanvaihtojär-
jestelmän viimeisin nuohousajankohta ei selvinnyt lähtötiedoista.

11.6 Toimenpide-ehdotukset
- Ilmamäärien säätäminen suunnitelluiksi tiloissa 107, 205 ja 220.

- Puhaltimien siivikoiden puhdistus ilmanvaihtokoneissa TK/PK01, TK/PK04 ja TK/PK05.

- Ilmanvaihtokoneen TK/PK01 poistoilmakammioiden ja poistokanavalähtöjen puhdistus.

- Ilmanvaihtokoneen TK/PK03 sisäänpuhalluslämpötilan lasku 18-19 asteeseen.

12 Teollisten mineraalivillakuitujen määritys
Teollisten mineraalikuitujen esiintymistä sisäilmassa arvioitiin geeliteippimenetelmän avulla kah-
den viikon laskeumapölynäytteistä. Analyysissä ilmoitetaan tulos yli 20 µm pituisten kuitujen luku-
määränä pinta-alaa kohden.

Sisäilman kuitupitoisuutta tutkittiin kahdeksassa tilassa. Näytteet PY.01…PY.08 otettiin laskeuma-
pölystä 14 vuorokauden ajaksi (26.2.-11.3.2020) tasopinnoille asetetuilta laskeumalevyiltä. Näyt-
teenottopaikat on esitetty liitteessä 1 olevissa tutkimuskartoissa. Laboratorion analyysivastaus on
liitteessä 3.
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Taulukko 12.1. Laskeumapölynäytteiden tulokset, teollisten mineraalikuitujen määritys.

Tunnus Tila Tulos kuitujen kpl-
määrä/cm3

PY.01 106 lepohuone, 1. krs 6 kpl/cm3

PY.02 151 käytävä, 1. krs   < 0,1 kpl /cm3

PY.03 113 ryhmähuone, 1. krs  0,2 kpl /cm3

PY.04 102 ryhmähuone, 1. krs 0,2 kpl /cm3

PY.05 205 ryhmähuone, 2. krs 8,8 kpl/cm3

PY.06 207 eteinen, 2. krs 0,4 kpl /cm3

PY.07 206 ryhmähuone, 2. krs 0,1 kpl /cm3

PY.08 222 lepohuone, 2. krs < 0,1 kpl /cm3

Näytteissä PY.02, PY.07 ja PY.08 ei todettu asumisterveysasetuksen toimenpiderajan ylittäviä pi-
toisuuksia (0,2 kuitua/cm2) teollisia mineraalivillakuituja. Kaikissa muissa näytteissä toimenpide-
raja ylittyi. Lepohuoneen 106 ja ryhmähuoneen 205 näytteissä kuitumäärä laskeumapölyssä oli
monikymmenkertainen suhteessa toimenpiderajaan. Huomioitavaa on, että näissä tiloissa oli suo-
ritettu ikkunakarmien avauksia, kuten myös tilassa 113 ja tilan 102 viereisessä tilassa. Avausten
yhteydessä sisäilmaan on voinut kulkeutua tavallista enemmän kuituja.

12.1 Johtopäätökset
Tiloissa 106 ja 205 mitatut korkeat, toimenpiderajan ylittävät mineraalikuitupitoisuudet kahden
viikon laskeumapölyssä ovat todennäköisesti johtuneet tiloissa suoritetuista ikkunakarmien
avauksista. Ikkunarakenteissa tilkkeenä on käytetty mineraalivillaa, josta irtoaa kuituja sisäilmaan.
Karmien avauskohdat olivat todennäköisesti sulkematta laskeumapölykeräyksen alkaessa, jolloin
maljoille on mahdollisesti päässyt kertymään kuituja ikkunatilkkeistä keräyksen alkuvaiheessa.

Toisen kerroksen tiloissa 206 ja 222, sekä ensimmäisen kerroksen käytävällä 151 ei todettu toi-
menpiderajan ylittäviä määriä kuituja sisäilmassa.

12.2 Toimenpide-ehdotukset
Koska ulkoseinärakenteessa on todettu mahdollisia kuitulähteitä ja selkeä ilmayhteys sisäilmaan
eikä nyt tehtyjen mittausten perusteella voida olla täysin varmoja kuitujen kulkeutumisesta sisäil-
maan, on korjaustoimenpiteiden jälkeen suositeltavaa toteuttaa uusintamittaus mineraalivillakui-
tujen selvittämiseksi.

13 Sisäilmaston seurantamittaukset
Tiloissa 113, 114, 203 ja 208 seurattiin sisäilman lämpötilaa, hiilidioksidipitoisuutta ja suhteellista
kosteutta 14 vrk ajan. Lisäksi suoritettiin paine-erojen seurantamittaukset tiloissa 106, 123, 202
(ruokasali) ja 220 14 vrk ajan.
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13.1 Sisäilmaston olosuhdemittaukset
Tutkittavissa tiloissa (4 kpl) suoritettiin sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittaus tilojen lämpöti-
lan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden ( C / %RH / CO2 ppm) pitkäaikaisen vaihte-
lun seuraamiseksi Rotronic CP11-monitoimimittarin avulla. Huoneet olivat normaalissa käytössä
mittausten ajan. Tiloissa 113 ja 203 on käytössä ilmamääräsäätimet, joita ohjataan lämpötilan ja
hiilidioksidin perusteella. Olosuhteiden seurantamittaukset suoritettiin ajalla 26.2. - 11.3.2020.
Mittauspaikat on esitetty liitteen 1 tutkimuskartoissa. Sisäilmaolosuhteiden seurantamittauksesta
saadut tulokset on esitetty liitteessä 5 (kuvaajat 1-8).

Taulukko 13.1. Sisäilmasto-olosuhteiden seurannan minimi- ja maksimiarvot.

13.1.1 Hiilidioksidi

Sisäilman hiilidioksidipitoisuus vaihtelee voimakkaasti tilan käyttöasteen mukaan ja kuvaa tilan käy-
tön aikaista ilmanvaihdon riittävyyttä. Asumisterveysasetuksen mukaan toimenpideraja ylittyy, mi-
käli sisäilman hiilidioksidipitoisuus on 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman CO2-pitoisuus (ulkoilman
CO2-pitoisuus on noin 400 ppm).

Tutkittavissa huoneissa hiilidioksidipitoisuus nousi ainoastaan hetkellisesti (alle 10 min) yli toimen-
piderajan 1550 ppm pienryhmähuoneessa 114. Hiilidioksidipitoisuudet tiloissa olivat korkeimmil-
laan 1251 ppm 2. krs pienryhmähuoneessa 208. Mittausjaksolla hiilidioksidipitoisuudet pysyivät kai-
kissa tutkituissa tiloissa hyvällä tasolla.

Hiilidioksidimittausten kuvaajat on esitetty liitteessä 5.

13.1.2 Lämpötila ja kosteus

Asumisterveysasetuksen (STMa 545/2015) mukaan huoneilman lämpötilan ei lämmityskaudella tu-
lisi laskea alle 20 C tai ylittää 26 C. Hetkittäiset lämpötilan raja-arvon alitukset ovat hyväksyttäviä,
mutta olosuhteiden tulee säilyä 95 % käyttöajasta hyvänä.

Ikkunatuuletukset pois lukien pysyivät lämpötilat tiloissa pääsääntöisesti toimenpiderajojen puit-
teissa. Pienryhmätilassa 208 ikkunatuuletus kuitenkin jatkui tuntemattomasta syystä noin vuoro-
kauden ajan ajalla 4.-5.3.202, jolloin lämpötila huoneessa laski alle toimenpiderajan. Tuloksista ha-
vaitaan, että tuloilman lämpötila pienryhmähuoneessa 208 on useimmiten korkeampi kuin muissa
tutkituissa tiloissa, mikä saattaa aiheuttaa tunkkaisuuden tunnetta.

Sisäilman suhteellinen kosteus vaihteli tiloissa noin 8-39 RH % välillä. Suhteellisen kosteuden mita-
tut lukemat seurasivat ulkoilman absoluuttista kosteuspitoisuutta.

Mittaus-
piste

Ker-
ros

Tila Lämpötila,
min-max T (°C)

Suhteellinen
kosteus,
min-max RH (%)

Hiilidioksidi,
min-max
CO2 (ppm)

OS.01 1. krs ryhmähuone 113 15,9 – 21,9 9 - 39 395 - 827

OS.02 1. krs pienryhmähuone 114 17,8 – 22,4 8 - 36 403 - 1907

OS.03 2. krs lepohuone 203 18,3 – 21,3 9 - 39 393 - 1251

OS.04 2. krs pienryhmähuone 208 14,7 – 23,9 8 - 37 394 - 1220
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Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulosten kuvaajat on esitetty liitteessä 5.

13.2 Paine-erojen seurantamittaukset
Tiloihin 106, 123, 202 (ruokasali) ja 220 asennettiin jatkuvatoimiset paine-eromittalaitteet
(Tinytag paine-erodataloggeri ja Produal PEL-DK paine-erolähetin) sisä- ja ulkoilman välisten
paine-erojen tutkimiseksi. Painesuhteisiin vaikuttavat mm. ilmanvaihtojärjestelmän asetukset,
ulkoilman ja sisäilman välinen lämpötilaero, tilojen käyttö ja tuuliolosuhteet. Seurantamittaukset
suoritettiin ajalla 26.2. - 11.3.2020.  Paine-eromittausten kuvaajat on esitetty liitteessä 6.

Taulukko 13.2. Paine-eromittaukset.

Lepohuoneessa 106 (PA.01) paine-ero ulkoilmaan nähden vaihteli pääosin -8…-3 Pa välillä. Keski-
määrin paine-ero tilassa oli noin -5 Pa. Tilassa ei ollut käyttäjiä seurantajakson aikana.

Työtilassa 123 (PA.02) paine-eron vaihtelu ulkovaipan yli oli pääsääntöisesti välillä -10…-2 Pa (kes-
kimäärin noin -5 Pa).

Ruokailutilassa 202 (PA.03) painesuhde on pääosin lievästi alipaineinen, mutta tilan käytön myötä
muodostuu tyypillisesti ylipaineisuutta arkipäivisin. Paine-eron keskiarvo oli noin -2 Pa.

Ryhmähuoneessa 220 (PA.04) painesuhteet ulkovaipan yli vaihtelivat 0 Pa molemmin puolin. Kes-
kimäärin paine-ero tilassa oli noin -1 Pa. Tilassa ei ollut käyttäjiä seurantajakson aikana.

Paine-erojen kuvaajissa on yleisesti nähtävissä tuulen vaikutusta ja tilojen käytöstä johtuvaa sään-
nöllistä vuorokausivaihtelua.

13.3 Johtopäätökset
Hiilidioksidipitoisuudet tutkituissa tiloissa pysyivät mittausjaksolla alle asumisterveysasetuksen
toimenpiderajan - pois lukien hyvin lyhytkestoisen ylityksen pienryhmähuoneessa 114 - mikä ku-
vaa tilojen ilmanvaihdon olevan valtaosin riittävällä tasolla nykyiseen käyttötarkoitukseen.

Lämpötilat tutkituissa tiloissa laskivat alle toimenpiderajan ikkunatuuletusten yhteydessä, jotka
henkilökunnalta saatujen tietojen mukaan ovat välttämättömiä etenkin aamuisin ja ulkoilun ai-
kana sisäilman tunkkaisuuden ja poikkeavan hajun vuoksi. Pienryhmätilassa 208 tuloilman lämpö-
tila on korkeampi verrattuina muihin tiloihin, jolloin sen hetkittäin korkea käyttäjämäärään suh-
teessa huoneen pieneen kokoon voi aiheuttaa tunkkaisuutta ja tarvetta laskea lämpötilaa ikkuna-
tuuletuksen avulla.

Huonetiloista mitatut suhteellisen kosteuden lukemat (8-39 RH%) seurasivat ulkoilman absoluut-
tista kosteuspitoisuutta. Talvisin ulkoilma on ajoittain kuivaa, jolloin se saattaa aiheuttaa herkille
hengitysteiden, limakalvojen ja ihon ärsytystä.

Mittauspiste Kerros Tila Paine-eron
vaihteluväli (Pa)

Paine-eron
keskiarvo (Pa)

PA.01 1. krs lepohuone 106 +0,6… +12,4 -4,8

PA.02 1. krs työtila 123 -20,8… +2,8 -5,3

PA.03 2. krs ruokailutila 202 -12,4… +21,4 -1,7

PA.04 2. krs ryhmähuone 220 -16,1… +8,4 -1,2
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Paine-erojen seurantamittauksen tulosten perusteella ensimmäisen kerroksen tilat olivat keski-
määrin noin -5 Pa alipaineiset ulkoilmaan nähden, ja toisen kerroksen tilat vastaavasti lievästi ali-
paineiset (keskimäärin -2…-1 Pa).  Alipaineisuus saattaa aiheuttaa epäpuhtauksien kulkeutumista
sisäilmaan rakenteiden ilmavuotokohtien kautta.

13.4 Toimenpide-ehdotukset
Jatkotoimenpiteenä suositellaan ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmamäärien tasapainottamista en-
simmäisen kerroksen tiloissa sisäilman alipaineisuuden vähentämiseksi sekä pienryhmätilan 208
palvelualueella olevan ilmanvaihtokoneen sisäänpuhalluslämpötilan laskua muutamalla asteella.
(Ilmanvaihtoa koskevat toimenpide-ehdotukset on esitetty kappaleessa 11).

14 Muut havainnot
Varaston 144 ulko-oven puoleisen ulkoseinän sisäpinnassa on havaittavissa veden valumajälkiä.
Vettä on valunut myös tilan lattialle. Sekä ulkoseinästä että alapohjan päällysteen pinnalta mitat-
tiin kohonneita pintakosteusarvoja. Havaintojen perusteella yläpuolisen pihakannen sekä vierei-
sen, kirjastonpuoleisen sokkelirakenteen väliseen liittymään kohdistuu sade- ja sulamisvesistä
kosteusrasitusta, ja kosteutta kulkeutuu myös alapuoliseen seinä- ja pilarirakenteeseen. Vesiä kul-
keutuu myös ulkoportaikon alatasanteelle, jonka sadevesiviemäri saattaa ajoittain ison tukkeutua
esim. lehdistä.

IV-konehuoneessa havaittiin lämmönvaihtimen putken venttiilin alapuolella vuotojälkiä, jotka viit-
taavat vanhaan tai mahdollisesti edelleen tapahtuvaan vuotoon.

Kuva 14.1. Ulkoportaikkoon rajoittuvassa ulko-
seinästä todettiin selkeästi koholla olevia pinta-
kosteuden mittausarvoja (varasto 144).

Kuva 14.2. Pihakannen alapinnassa kosteusjäl-
kiä ulkoportaikosta katsottuna.
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Kuva 14.3. Pihakannen ja kirjaston sokkelira-
kenteen liittymään kohdistuu näkyvää kosteus-
rasitusta.

Kuva 14.4. IV-konehuoneessa lämmönvaihti-
men putken venttiilistä on tapahtunut vuotoa
kuivuneiden vuotojälkien perusteella.

14.1 Toimenpide-ehdotukset
Varaston 144 ulkoportaikon puoleiseen ulkoseinään kohdistuvaa kosteusrasitusta on suositelta-
vaa vähentää estämällä sade- ja sulamisvesien kertyminen yläpuoliselle pihakannelle. Kostunei-
den rakenteiden pinnoitteet on suositeltavaa poistaa ja uusia vaurioalueella. Ennen uutta pinnoit-
tamista rakenteet on suositeltavaa kuivata.

IV-konehuoneessa lämmönvaihtimeen yhteydessä olevan putken venttiilin tiiveys on suositeltavaa
tarkastaa havaittujen vuotojälkien johdosta.

15 Koonti toimenpide-ehdotuksista
Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma. Korjauk-
sista päätetään raportin valmistumisen jälkeen. Puutteiden korjaamiseksi voi olla myös muita
mahdollisia ratkaisuja ja pääsääntöisesti käytettävät korjausmenetelmät päätetään korjaussuun-
nittelun yhteydessä.

Toimenpide-ehdotukset pääkohdittain:

Sokkelirakenteet

· Betonirakenteisen tasanteen erottaminen sokkelista ryhmähuoneen 220 hätäuloskäynnin
edessä

Alapohjarakenne

Kiireelliset toimenpiteet

· Alapohjarakenteen lattiapinnoitteen uusiminen kohonneen rakennekosteuden alueilla (väes-
tönsuojassa tilat 126, 127, 128 ja 129 sekä väestönsuojan edessä oleva syvennys; varastotila
124, tuolivarasto 153, eteinen 150, liikuntavälinevarasto 143, tilojen 101 ja 102 vesipisteet yli
vaurioalueen, WC-tilan 122 viereiset tilat 108 ja 114 yli vaurioalueen; pesutilan 133 ympäristö
(tilat 131-134 sekä viereinen käytävä 151); tuulikaappi 155, varastotila 144 yli vaurioalueen,
märkä- ja pukuhuonetilat 135-141, käytävä 120)

· Kirjaston WC-tilan 228 alapohjaliittymän ja putkiläpiviennin tiiveyden tarkistaminen ja tarvitta-
essa tiivistäminen
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· Alapohjarakenteen liittymien ja läpivientien tiivistys. Tiivistyskorjausten laadunvarmistusta on
suositeltavaa toteuttaa säännöllisesti vähintään viiden vuoden välein.

· Rakennusjätteen poistaminen IV-konehuoneessa sijaitsevasta alustilasta

Vaihtoehtoiset toimenpiteet
· Alapohjarakenteen peruskorjaus kosteusteknisesti toimivaksi erillisen suunnitelman mu-

kaan

Maanvastainen ulkoseinärakenne

· Ikkunaliittymien ja havaittujen vuotokohtien tiivistys työtiloissa 121 ja 123
· Maanvastaisen ulkoseinän sisälevytyksen ja lämmöneristeiden purku ja uusiminen tuuli-

kaapissa 155
· Maalivaurion korjaaminen väestönsuojan konehuoneessa 126, ja viereisen poistumistien kun-

non kartoitus

Ulkoseinärakenne

· Ulkoseinärakenteen peruskorjaus kosteusteknisesti toimivaksi erillisen suunnitelman mukaan

Välipohjarakenne

· Keittiön kylmiön lattiarakenteen lämmöneristäminen

Väliseinärakenne
· Ei toimenpiteitä

Vesikatto ja yläpohja

· IV-konehuoneen ulkoseinän pellityksien ja niiden tiivistyksien toteuttaminen nykyohjeistuksen
mukaisesti

· Kermin mahdollisten epätiiveyskohtien tiivistäminen, sekä sammaleen poisto kermin pinnalta
· Rikkoutuneen viemärin tuuletusputken hatun uusiminen

Ilmanvaihtojärjestelmät

· Ilmamäärien säätäminen suunnitelluiksi tiloissa 107, 205 ja 220.
· Ilmanvaihtokoneiden puhaltimien siivikoiden puhdistus
· Ilmanvaihtokoneen TK/PK01 poistoilmakammioiden ja poistokanavalähtöjen puhdistus.
· Ilmanvaihtokoneen TK/PK03 sisäänpuhalluslämpötilan lasku 18-19 asteeseen.

Teolliset mineraalivillakuidut

· Teollisten mineraalivillakuitujen uusintamääritys tarvittaessa peruskorjauksen jälkeen

Sisäilmaston seurantamittaukset

· Ilmanvaihdon tulo- ja poistoilmamäärien tasapainottaminen ensimmäisen kerroksen tiloissa
sisäilman alipaineisuuden vähentämiseksi.

· Pienryhmätilan 208 palvelualueella olevan ilmanvaihtokoneen sisäänpuhalluslämpötilan lasku
18-19 asteeseen.

Muut havainnot

· Kosteusvauriokorjaus varaston 144 ulkoseinässä. Sade- ja sulamisvesien kertymisen estäminen
seinänvierustalle yläpuolisella pihakannella
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· IV-konehuoneen lämmönvaihtimen putkiliittymän tiiveyden tarkastaminen vuotojälkien va-
ralta

16 Liitteet
Liite 1: Tutkimuskartat (4 sivua)
Liite 2: Materiaalinäytteiden mikrobianalyysit (14 sivua)
Liite 3: Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippinäytteessä (2 sivua)
Liite 4: Asbestianalyysi (1 sivu)
Liite 5: Sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittaus (4 sivua)
Liite 6: Paine-erojen seurantamittaus (2 sivua)
Liite 7: Ilmamäärämittaukset (1 sivu)

Espoossa 5.6.2020

Sitowise Oy

Tarkastanut:



Li
ite

1,
si

vu
1



Li
ite

1,
si

vu
2



Li
ite

1,
si

vu
3



Li
ite

1,
si

vu
4



TESTAUSSELOSTE 2020-4881 1(9)
13.03.2020

Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi FI23400568

Tilaaja Maksaja
0124610-9
Vantaan kaupunki Vantaan Tilakeskus
Tilakeskus
Soininen Antti

Kielotie 13 PL 6007
01300 VANTAA 00021 LASKUTUS

Näytetiedot Näyte Materiaalit
Näyte otettu 24.02.2020 Kellonaika
Vastaanotettu 28.02.2020 Kellonaika 12.55
Tutkimus alkoi 28.02.2020 Näytteenoton syy Tilaustutkimus
Ottopiste Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Näytteen ottaja
Viite Kimokuja 5/Soininen Antti

Näytteet otettu 24.-26.2.2020.

4881-1: Rakennusmateriaali, MA.01-MV.US: 155 tuulikaappi, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * ++ /malja
Homeet/hiivat * +++ +++ +++ /malja
Aspergillus versicolor # * + (3) + (5) + (6)
Cladosporium sp. * +
Penicillium sp. * + +
Blastobotrys sp. ++ +++ +++

4881-2: Rakennusmateriaali, MA.02-US: 149 liikuntasali, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * +++ /malja
Muut bakteerit * +++ /malja
Homeet/hiivat * +++ +++ +++ /malja
Aspergillus versicolor # * + (8) + (5) + (1)
Penicillium sp. * +++ +++ +++

Liite 2, sivu 1
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4881-3: Rakennusmateriaali, MA.03-.US: 112 pienryhmähuone, ikkunatilke, mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * + (2) /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ +++ ++ /malja
Acremonium sp. # + (4) + (3)
Aspergillus versicolor # * + (3) + (5)
Cladosporium sp. * +
Cladosporium spp. * ++ +
Eurotium sp. # * + (7)
Penicillium sp. * ++ ++ ++
Rhizopus sp. + +
Hiivat +

4881-4: Rakennusmateriaali, MA.04-US: 106 lepohuone, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * ++ /malja
Homeet/hiivat * ++++ ++++ ++++ /malja
Acremonium sp. # +++ +++ +++
Aspergillus versicolor # * +++ +++ +++
Penicillium sp. * +++ ++ ++

4881-5: Rakennusmateriaali, MA.05-US: 106 lepohuone, ikkunatilke,  mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * + (1) /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * +++ +++ +++ /malja
Aspergillus versicolor # * + (8) ++ (22) ++ (37)
Penicillium sp. * ++ + +
Hiivat +++ ++ ++

4881-6: Rakennusmateriaali, MA.06-US: 106 lepohuone, ikkunatilke, mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ ++ ++ /malja
Aspergillus versicolor # * + (7) + (7) + (4)
Cladosporium sp. * +
Penicillium sp. * + + +
Hiivat ++ + +

Liite 2, sivu 2
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4881-7: Rakennusmateriaali, MA.07-US: 106 lepohuone, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + - - /malja
Aspergillus versicolor # * + (1)

4881-8: Rakennusmateriaali, MA.08-US: 103 ryhmähuone, pellityksen takaa, mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ +++ ++ /malja
Aspergillus versicolor # * + (3)
Cladosporium sp. * + ++ +
Penicillium spp. * ++ ++ ++

4881-9: Rakennusmateriaali, MA.09-US: 104 pienryhmähuone, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * +++ +++ +++ /malja
Cladosporium spp. * +++ +++ +++
Penicillium spp. * + + +

4881-10: Rakennusmateriaali, MA.10-US: 101 ryhmähuone, ikkunatilke, mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Cladosporium sp. * + + +
Mycelia sterilia +
Penicillium sp. * + + +

Liite 2, sivu 2
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4881-11: Rakennusmateriaali, MA.11-US: 101 ryhmähuone, ikkunatilke,  mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * + (5) /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Cladosporium sp. * +
Mycelia sterilia +
Paecilomyces variotii # * + (1)
Penicillium sp. * + + +
Rhizopus sp. +

4881-12: Rakennusmateriaali, MA.12-US: 107 lepohuone, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ +++ ++ /malja
Cladosporium sp. * ++
Penicillium spp. * ++ ++ ++

4881-13: Rakennusmateriaali, MA.13-US: 113 ryhmähuone, ikkunatilke, mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Aspergillus niger * +
Cladosporium sp. * + + +
Mycelia sterilia +
Penicillium sp. * + + +

4881-14: Rakennusmateriaali, MA.14-US: 223 porrashuone, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ epäily mikrobikasvustosta

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * ++ /malja
Homeet/hiivat * ++ ++ ++ /malja
Aspergillus versicolor # * + (1) + (1)
Chaetomium sp. # * + (1)
Cladosporium sp. * + + +
Penicillium sp. * + + +
Tritirachium sp. # * + (6) + (1) + (2)

Liite 2, sivu 4
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4881-15: Rakennusmateriaali, MA.15-US: 205 ryhmähuone, ikkunatilke, mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ epäily mikrobikasvustosta

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ + + /malja
Chaetomium sp. # * + (1)
Mycelia sterilia +
Penicillium spp. * ++ + +
Phialophora sp. # * + (8)

4881-16: Rakennusmateriaali, MA.16-US: 203 lepohuone, ikkunatilke, mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * + (2) /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Aspergillus sp. * +
Chaetomium sp. # * + (4)
Penicillium sp. * + +
Rhizopus sp. +

4881-17: Rakennusmateriaali, MA.17-US: 203 lepohuone, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ epäily mikrobikasvustosta

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * + (14) /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Aspergillus versicolor # * + (2)
Penicillium sp. * + + +

4881-18: Rakennusmateriaali, MA.18-US: 201 kotikeittiö, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * ++ /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Acremonium sp. # + (4) + (4)
Aspergillus versicolor # * + (1) + (2)
Cladosporium sp. * +
Penicillium sp. * + + +

Liite 2, sivu 5
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4881-19: Rakennusmateriaali, MA.19-US: 206 ryhmähuone, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Acremonium sp. # + (5)
Penicillium sp. * + + +

4881-20: Rakennusmateriaali, MA.20-US/SO: 220 ryhmähuone, ulkoseinän/sokkelin lämmöneriste
mineraalivilla, Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * + (4) /malja
Muut bakteerit * +++ /malja
Homeet/hiivat * ++++ ++++ +++ /malja
Aureobasidium sp. +
Cladosporium sp. * +
Paecilomyces sp. # * +++ +++ ++ (32)
Penicillium spp. * +++ +++ +++

4881-21: Rakennusmateriaali, MA.21-US: 220 ryhmähuone, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ epäily mikrobikasvustosta

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * + (1) /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ ++ + /malja
Cladosporium sp. * + +
Paecilomyces sp. # * + (12) + (10) + (1)
Penicillium sp. * + + +

4881-22: Rakennusmateriaali, MA.22-US: 220 ryhmähuone, ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * + (1) /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ +++ + /malja
Cladosporium sp. * + ++ +
Paecilomyces sp. # * + (5) + (4) + (1)
Penicillium sp. * + + +
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4881-23: Rakennusmateriaali, MA.23-SO: 149 liikuntasali, sokkelin lämmöneriste, EPS, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * - + - /malja
Penicillium sp. * +

4881-24: Rakennusmateriaali, MA.24-SO: 101 ryhmähuone, sokkelin lämmöneriste, EPS, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Chrysonilia sp. +
Penicillium sp. * + +

4881-25: Rakennusmateriaali, MA.25-SO: 107 lepohuone, sokkelin lämmöneriste, mineraalivilla,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + - /malja
Chrysonilia sp. +
Mycelia sterilia +

4881-26: Rakennusmateriaali, MA.26-VS: 205 ryhmähuone, väliseinän eriste, mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Aspergillus versicolor # * + (1) + (1)
Penicillium sp. * + + +

4881-27: Rakennusmateriaali, MA.27-VS: 205 ryhmähuone, väliseinän eriste, mineraalivilla, Kimokujan
päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ ++ + /malja
Penicillium sp. * ++ ++ +
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4881-28: Rakennusmateriaali, MA.28-VP: 220 ryhmähuone, välipohjan eriste, kevytsorabetoni,
Kimokujan päiväkoti, Kimokuja 5, Vantaa
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * - /malja
Homeet/hiivat * - + - /malja
Mycelia sterilia +
Penicillium sp. * +

* = Akkreditoitu menetelmä
# = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji
¤ = tuloksen tulkinta on osa lausuntoa

Lausunto Analyysitulosten yhteydessä ilmoitettu näytekohtainen tulosten tulkinta on osa lausuntoa ja
perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen seuraavin periaattein:

-   ei mikrobikasvustoa: tulos -/+/++ ja ei indikaattoreita tai niitä on havaittu vain yksittäisiä
pesäkkeitä

-   epäily mikrobikasvustosta: suoramikroskopoinnilla todettu kasvusto tai tulos +/++ ja
lajistossa useita indikaattoreita

-   mikrobikasvustoa: tulos +++/++++, ainoastaan bakteereista peräisin oleva
mikrobikasvusto on merkitty erikseen

Suoraviljelyn semikvantitatiivinen tulosasteikko:
- = ei mikrobeja
+ (1-19 pmy): niukasti mikrobeja
++ (20-49 pmy): kohtalaisesti mikrobeja
+++ (50-199 pmy): runsaasti mikrobeja
++++ (200 pmy tai yli): erittäin runsaasti mikrobeja

Suoraviljelyn tulos +++ tai ++++ viittaa mikrobikasvuun rakennusmateriaalissa. Mikäli tulos
on ++ tai +, huomioidaan tulosten tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyvyys.
Tulosten yhteydessä on ilmoitettu kosteusvaurioindikaattoreiden pesäkelukumäärät, mikäli
sienten tai aktinomykeettien kokonaispesäkemäärät ovat korkeintaan kohtalaiset (+, ++).
Jos tutkittu rakennusmateriaali on ollut kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten
alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei edellä mainittuja tulkintaperiaatteita voida soveltaa.
(Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV, Ohje 8/2016)

Analyysitulokset ja niiden tulkinta koskevat ainoastaan laboratorioon toimitettua näytettä.
Laboratorion tekemä tulosten tulkinta ei ota kantaa kosteusvaurion esiintyvyyteen tai
rakenteiden korjaustarpeeseen. Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon muut
tutkittavasta kohteesta tehdyt havainnot.

Rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointi tehdään asiakastilauksen mukaisesti
näytteistä, joiden määrä riittää viljelyanalyysin lisäksi suoramikroskopointiin ja joissa
materiaali soveltuu analyysiin. Suoramikroskopoinnin tulos ilmoitetaan ei todettu
(näytteessä ei ole havaittu rihmastoa) tai todettu (näytteessä on havaittu rihmastoa useassa
kohdassa). Suoramikroskopoinnilla todettu rihmasto voi viitata vanhaan, kuivuneeseen
mikrobikasvustoon.
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Analyysi Menetelmä Teknisen suorituksen
mittausepävarmuus

Näytetuloksen tulkinta ¤, Tuloksen tulkinta on osa lausuntoa
Aktinomykeetit #, THG Sisäinen menetelmä, suoraviljely
Muut bakteerit, THG Sisäinen menetelmä, suoraviljely
Homeet/hiivat, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, suoraviljely
Homeet/hiivat, DG18 Sisäinen menetelmä, suoraviljely
Homeet/hiivat, HAGEM Sisäinen menetelmä, suoraviljely
Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi
Sienten tunnistus, DG18 Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi
Sienten tunnistus, HAGEM Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi

Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista
epävarmuustekijöistä:
- Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta
- Ilmanäytteet: pesäkelaskenta
Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen.
Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa.

Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit

Kosteusvaurioindikaattorit:
Acremonium sp.
aktinomykeetit
Aspergillus fumigatus
Aspergillus ochraceus
Aspergillus sydowii
Aspergillus terreus
Aspergillus versicolor
Chaetomium sp.

Chrysosporium/Geomyces sp.
Eurotium sp
Exophiala sp.
Fusarium sp.
Oidiodendron sp.
Paecilomyces sp.
Paecilomyces variotii
Phialophora sp.

Scopulariopsis sp.
Stachybotrys sp.
Trichoderma sp.
Tritirachium sp.
Ulocladium sp.
Wallemia sp.

Muut sienet:
Absidia sp.
Alternaria sp.
Aspergillus sp.
Aspergillus flavus
Aspergillus niger
Aureobasidium sp.
Beauveria sp.
Botrytis sp.

Chrysonilia sp.
Cladosporium sp.
Geotrichum sp.
hiivat
Mucor sp.
Mycelia sterilia
Penicillium sp.
Phoma sp.

Rhinocladiella sp.
Rhizopus sp.
Verticillium sp.

Yhteyshenkilö

Tiedoksi
Soininen Antti, antti.soininen@vantaa.fi
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Tilaaja Maksaja
0124610-9
Vantaan kaupunki Vantaan Tilakeskus
Tilakeskus
Soininen Antti

Kielotie 13 PL 6007
01300 VANTAA 00021 LASKUTUS

Näytetiedot Näyte Materiaalit
Näyte otettu 06.04.2020 Kellonaika
Vastaanotettu 07.04.2020 Kellonaika 12.45
Tutkimus alkoi 08.04.2020 Näytteenoton syy Tilaustutkimus
Ottopiste Kimokuja 5, Vantaa (kirjasto)
Näytteen ottaja
Viite Kimokuja 5 (kirjasto)/Soininen

7935-1: Rakennusmateriaali, MA.29-US: 225 kirjastosali, länsi, ulkoseinän lämmöneriste, mineraalivilla,
Kimokuja 5, Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * - /malja
Homeet/hiivat * - - - /malja

7935-2: Rakennusmateriaali, MA.30-US, 229 taukohuone/tsto ikkunatilke, mineraalivilla, Kimokuja 5,
Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * - /malja
Homeet/hiivat * - - - /malja

7935-3: Rakennusmateriaali, MA.31-US: 231 WC, ulkoseinän lämmöneriste, mineraalivilla, Kimokuja 5,
Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ +++ ++ /malja
Aspergillus versicolor # * + (8) + + (3)
Cladosporium sp. * + +++ ++
Penicillium spp. * + + +
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7935-4: Rakennusmateriaali, MA.32-US: 225 kirjastosali, etelä ikkunatilke, mineraalivilla, Kimokuja 5,
Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Aspergillus versicolor # * + (1)
Cladosporium sp. * + + +
Mycelia sterilia + +
Penicillium spp. * +

7935-5: Rakennusmateriaali, MA.33-US: 225 kirjastosali, etelä ulkoseinän lämmöneriste, mineraalivilla,
Kimokuja 5, Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ ++ ++ /malja
Aspergillus niger * +
Aspergillus versicolor # * + (1) + (4)
Cladosporium sp. * ++
Mycelia sterilia +
Penicillium spp. * + + ++
Blastobotrys sp. + +

7935-6: Rakennusmateriaali, MA.34-US: 225 kirjastosali, etelä ulkoseinän lämmöneriste, mineraalivilla,
Kimokuja 5, Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * ++ ++ ++ /malja
Aspergillus versicolor # * + (4) + (4)
Cladosporium sp. * + ++ +
Geotrichum sp. +
Penicillium spp. * ++ + +

7935-7: Rakennusmateriaali, MA.35-US: 225 kirjastosali, itä ulkoseinän lämmöneriste, mineraalivilla,
Kimokuja 5, Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * + (5) /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * +++ +++ +++ /malja
Cladosporium sp. * + + +
Mycelia sterilia +
Penicillium spp. * +++ +++ +++
Hiivat +
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7935-8: Rakennusmateriaali, MA.36-US: 225 kirjastosali, itä ulkoseinän lämmöneriste, mineraalivilla,
Kimokuja 5, Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * +++ +++ +++ /malja
Penicillium spp. * +++ +++ +++

7935-9: Rakennusmateriaali, MA.37-US: 226 toimisto, ikkunatilke, mineraalivilla, Kimokuja 5, Vantaa
(kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * +++ +++ +++ /malja
Cladosporium sp. * +
Penicillium spp. * +++ +++ +++

7935-10: Rakennusmateriaali, MA.38-US: 225 näyytely- ja monitoimitila, itä ulkoseinän lämmöneriste,
mineraalivilla, Kimokuja 5, Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Penicillium spp. * + + +

7935-11: Rakennusmateriaali, MA.39-US: 225 näyttely- ja monitoimitila, pohjoinen ulkoseinän
lämmöneriste, mineraalivilla, Kimokuja 5, Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * - /malja
Homeet/hiivat * + + + /malja
Acremonium sp. # + (1)
Cladosporium sp. * +
Penicillium spp. * + + +
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7935-12: Rakennusmateriaali, MA.40-US: 225 knäyttely- ja monitoimitila, ikkunatilke, mineraalivilla,
Kimokuja 5, Vantaa (kirjasto)
Analyysi Analyysitulos Yksikkö
Näytetuloksen tulkinta ¤ ei mikrobikasvustoa

THG 2 % MALLAS DG18 HAGEM
Aktinomykeetit # * - /malja
Muut bakteerit * + /malja
Homeet/hiivat * + ++ ++ /malja
Cladosporium sp. * +
Mycelia sterilia +
Penicillium spp. * + ++ ++

* = Akkreditoitu menetelmä
# = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji
¤ = tuloksen tulkinta on osa lausuntoa

Lausunto Analyysitulosten yhteydessä ilmoitettu näytekohtainen tulosten tulkinta on osa lausuntoa ja
perustuu Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeeseen seuraavin periaattein:

-   ei mikrobikasvustoa: tulos -/+/++ ja ei indikaattoreita tai niitä on havaittu vain yksittäisiä
pesäkkeitä

-   epäily mikrobikasvustosta: suoramikroskopoinnilla todettu kasvusto tai tulos +/++ ja
lajistossa useita indikaattoreita

-   mikrobikasvustoa: tulos +++/++++, ainoastaan bakteereista peräisin oleva
mikrobikasvusto on merkitty erikseen

Suoraviljelyn semikvantitatiivinen tulosasteikko:
- = ei mikrobeja
+ (1-19 pmy): niukasti mikrobeja
++ (20-49 pmy): kohtalaisesti mikrobeja
+++ (50-199 pmy): runsaasti mikrobeja
++++ (200 pmy tai yli): erittäin runsaasti mikrobeja

Suoraviljelyn tulos +++ tai ++++ viittaa mikrobikasvuun rakennusmateriaalissa. Mikäli tulos
on ++ tai +, huomioidaan tulosten tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreiden esiintyvyys.
Tulosten yhteydessä on ilmoitettu kosteusvaurioindikaattoreiden pesäkelukumäärät, mikäli
sienten tai aktinomykeettien kokonaispesäkemäärät ovat korkeintaan kohtalaiset (+, ++).
Jos tutkittu rakennusmateriaali on ollut kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten
alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei edellä mainittuja tulkintaperiaatteita voida soveltaa.
(Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV, Ohje 8/2016)

Analyysitulokset ja niiden tulkinta koskevat ainoastaan laboratorioon toimitettua näytettä.
Laboratorion tekemä tulosten tulkinta ei ota kantaa kosteusvaurion esiintyvyyteen tai
rakenteiden korjaustarpeeseen. Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon muut
tutkittavasta kohteesta tehdyt havainnot.

Rakennusmateriaalinäytteen suoramikroskopointi tehdään asiakastilauksen mukaisesti
näytteistä, joiden määrä riittää viljelyanalyysin lisäksi suoramikroskopointiin ja joissa
materiaali soveltuu analyysiin. Suoramikroskopoinnin tulos ilmoitetaan ei todettu
(näytteessä ei ole havaittu rihmastoa) tai todettu (näytteessä on havaittu rihmastoa useassa
kohdassa). Suoramikroskopoinnilla todettu rihmasto voi viitata vanhaan, kuivuneeseen
mikrobikasvustoon.
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Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.
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Analyysi Menetelmä Teknisen suorituksen
mittausepävarmuus

Näytetuloksen tulkinta ¤, Tuloksen tulkinta on osa lausuntoa
Aktinomykeetit #, THG Sisäinen menetelmä, suoraviljely
Muut bakteerit, THG Sisäinen menetelmä, suoraviljely
Homeet/hiivat, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, suoraviljely
Homeet/hiivat, DG18 Sisäinen menetelmä, suoraviljely
Homeet/hiivat, HAGEM Sisäinen menetelmä, suoraviljely
Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi
Sienten tunnistus, DG18 Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi
Sienten tunnistus, HAGEM Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi

Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista
epävarmuustekijöistä:
- Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta
- Ilmanäytteet: pesäkelaskenta
Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen.
Mittausepävarmuutta ei ole huomioitu lausunnossa.

Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit

Kosteusvaurioindikaattorit:
Acremonium sp.
aktinomykeetit
Aspergillus fumigatus
Aspergillus ochraceus
Aspergillus sydowii
Aspergillus terreus
Aspergillus versicolor
Chaetomium sp.

Chrysosporium/Geomyces sp.
Eurotium sp
Exophiala sp.
Fusarium sp.
Oidiodendron sp.
Paecilomyces sp.
Paecilomyces variotii
Phialophora sp.

Scopulariopsis sp.
Stachybotrys sp.
Trichoderma sp.
Tritirachium sp.
Ulocladium sp.
Wallemia sp.

Muut sienet:
Absidia sp.
Alternaria sp.
Aspergillus sp.
Aspergillus flavus
Aspergillus niger
Aureobasidium sp.
Beauveria sp.
Botrytis sp.

Chrysonilia sp.
Cladosporium sp.
Geotrichum sp.
hiivat
Mucor sp.
Mycelia sterilia
Penicillium sp.
Phoma sp.

Rhinocladiella sp.
Rhizopus sp.
Verticillium sp.

Yhteyshenkilö

Tiedoksi
Soininen Antti, antti.soininen@vantaa.fi
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Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi FI23400568

Tilaaja Maksaja
2335445-0
Sitowise Oy Vantaan Tilakeskus

Linnoitustie 6 PL 6007
02600 ESPOO 00021 LASKUTUS

Näytetiedot Näyte Erityisnäyte
Näyte otettu 26.02.2020 Kellonaika
Vastaanotettu 12.03.2020 Kellonaika 10.35
Tutkimus alkoi 12.03.2020 Näytteenoton

syy
Tilaustutkimus

Näytteen ottaja
Viite Kimokuja 5, Vantaa/Antti Soininen

Analyysi Mineraalikuitulaskenta geeliteippi
Yksikkö

Menetelmä Läpivalopolarisaatiomikroskooppi
Näyte 1)
5999-1, Erityisnäyte, P4.01, 106 Lepohuone, Kimokuja 5, Vantaa Lausunto
5999-2, Erityisnäyte, P4.02, 151 Käytävä, Kimokuja 5, Vantaa Lausunto
5999-3, Erityisnäyte, P4.03, 113 Ryhmähuone, Kimokuja 5, Vantaa Lausunto
5999-4, Erityisnäyte, P4.04, 102 Ryhmähuone, Kimokuja 5, Vantaa Lausunto
5999-5, Erityisnäyte, P4.05, 205 Ryhmmähuone, Kimokuja 5,
Vantaa

Lausunto

5999-6, Erityisnäyte, P4.06, 207 Eteinen, Kimokuja 5, Vantaa Lausunto
5999-7, Erityisnäyte, P4.07, 206 Ryhmähuone, Kimokuja 5, Vantaa Lausunto
5999-8, Erityisnäyte, P4.08, 222 Lepohuone, Kimokuja 5, Vantaa Lausunto
1)=näytteen tutkija Mikrofokus Oy

Lausunto Tilausnumero: 12.03.2020 MetropoliLab, näytteet otettu: 26.02.-11.03.2020
TEOLLISTEN MINERAALIKUITUJEN LASKENTA / GEELITEIPPINÄYTTEET
5999-1. Laskeumapöly 6 kuitua/cm2
5999-2. Laskeumapöly alle 0,1 kuitua/cm2
5999-3. Laskeumapöly 0,2 kuitua/cm2
5999-4. Laskeumapöly 0,2 kuitua/cm2
5999-5. Laskeumapöly 8,8 kuitua/cm2
5999-6. Laskeumapöly 0,4 kuitua/cm2
5999-7. Laskeumapöly 0,1 kuitua/cm2
5999-8. Laskeumapöly alle 0,1 kuitua/cm2

Teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon pölylaskeumasta on 0,2
kuitua/cm2 (Asumisterveysasetus 545/2015). Kuitukriteeri; pituus 20 um tai enemmän.

Näytteet laskettu läpivalopolarisaatiomikroskoopilla.
materiaalitutkimuslaboratorio
MIKROFOKUS OY
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Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
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Yhteyshenkilö

Tiedoksi
Soininen Antti, antti.soininen@vantaa.fi
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Akkreditointi ei koske lausuntoa. Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille.
Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi http://www.metropolilab.fi FI23400568

Tilaaja Maksaja
2335445-0
Sitowise Oy Vantaan Tilakeskus

Linnoitustie 6 PL 6007
02600 ESPOO 00021 LASKUTUS

Näytetiedot Näyte Rakennusmateriaalinäyte
Näyte otettu Kellonaika
Vastaanotettu 28.08.2020 Kellonaika 13.55
Tutkimus alkoi 28.08.2020 Näytteenoton

syy
Tilaustutkimus

Näytteen ottaja
Viite Kimokuja 5, Vantaa/Soininen Antti

Analyysi Asbestin tunnistus
Yksikkö

Menetelmä SEM + SEM/EDS
Näyte 1)
4952-1, Rakennusmateriaalinäyte, ASB.01
Seinälevytys, Kimokuja 5, Vantaa

Sis. krysotiiliasbestia

4952-2, Rakennusmateriaalinäyte, ASB.02
Lattiapinnoite, Kimokuja 5, Vantaa

Ei sisällä asbestia

1)=näytteen tutkija Mikrofokus Oy

Yhteyshenkilö

Tiedoksi
Soininen Antti, antti.soininen@vantaa.fi
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01200 Vantaa

 25.3.2020

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Kuvaaja 1. OS.01: Sisäilman hiilidioksidipitoisuus ryhmähuoneessa 113 (26.2.-11.3.2020).

Kuvaaja 2. OS.01: Sisäilman lämpötila ja kosteus ryhmähuoneessa 113 (26.2.-11.3.2020).
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www.sitowise.com

Kuvaaja 3. OS.02: Sisäilman hiilidioksidipitoisuus pienryhmähuoneessa 114 (26.2.-11.3.2020).

Kuvaaja 4. OS.02: Sisäilman lämpötila ja kosteus pienryhmähuoneessa 114 (26.2.-11.3.2020).
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01200 Vantaa

 25.3.2020

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Kuvaaja 5. OS.03: Sisäilman hiilidioksidipitoisuus lepohuoneessa 203 (26.2.-11.3.2020).

Kuvaaja 6. OS.03: Sisäilman lämpötila ja kosteus lepohuoneessa 203 (26.2.-11.3.2020).
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Kuvaaja 7. OS.04: Sisäilman hiilidioksidipitoisuus pienryhmähuoneessa 208 (26.2.-11.3.2020).

Kuvaaja 8. OS.04: Sisäilman lämpötila ja kosteus pienryhmähuoneessa 208 (26.2.-11.3.2020).
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Kuvaaja 1. Paine-eromittaus PE.01, lepohuone 106 (26.2.-11.3.2020).

Kuvaaja 2. Paine-eromittaus PE.02, työtila 123 (26.2.-11.3.2020).
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01200 Vantaa
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Kuvaaja 3. Paine-eromittaus PE.03, ruokailutila 202 (26.2.-11.3.2020).

Kuvaaja 4. Paine-eromittaus PE.03, ryhmähuone 220 (26.2.-11.3.2020).
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