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1 Rakennushankkeen yleistiedot

1.1 Rakennuskohde ja sijainti
Kohde: Kustaa Hiekan Lukutupa

Keskuskatu 8
23800 Laitila

Tilaaja: Laitilan Kaupunki
Tekninen toimi
PL21
23801 Laitila

Eva Ervanko, rakennusinsinööri
040 7549 122
eva.ervanko@laitila.fi

1.2 Korjaussuunnittelu
RTC Vahanen Turku Oy
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku
Puh 0207 698 618
sähköposti: etunimi.sukunimi@vahanen.com

Korjaussuunnittelu  Markus Järvinen, RI(AMK)
044 511 9534

Joni Soisalo, RI(AMK)
0400 511 110

Sisäilmakonsultointi Heli Teivainen, RI(AMK), rakennusterveysasiantuntija
041 5152 589
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Rakennushankkeen luonne ja laajuus
Kustaa Hiekan lukutupa on suojeltu rakennus ja rakennettu vuonna 1937. Rakennus
on tiilirunkoinen (kahden kiven muuraus) ja maanvaraisesti anturoille perustettu. Ra-
kennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta ja avoin vinttitila, jossa sijaitsee iv-
konehuone. Toinen iv-konehuone on kellarissa ja se palvelee ainoastaan kellarikerros-
ta, tuloilmakammio sijaitsee pääsisäänkäyntiportaiden alla. Kellarissa on maanvarai-
nen alapohjalaatta ja vesikatto on tiilikatteinen aumakatto. Välipohjat oletetaan olevan
alalaatta- tai kaksoislaattapalkistoja, alkuperäisiä rakennepiirustuksia ei ole saatavilla.
Tarjous lasketaan kaksoislaattapalkistolla.

Tämä korjaushanke sisältää:

Kellarikerros:
- maanvastaisen alapohjan uusiminen

o vanhan alapohjarakenteen poisto kokonaisuudessaan
o uusi rakennetyyppi ja laatan liittymien tiivistys

- ulkoseinien ja kantavien väliseinien pintamateriaalien ja tasoitteiden poisto,
mahdollinen kuivaus, uudelleen tasoitus, pinnoitus

- kevyiden väliseinien uusiminen
- alakaton uusiminen
- vaurioituneiden kattopintojen pintamateriaalien ja tasoitteiden poisto, mahdolli-

nen kuivaus, uudelleen tasoitus
1. ja 2. kerros:
- välipohjan korjaus

o vanhan pintalaatan ja mikrobivaurioituneen materiaalin poisto
o välipohjan pintalaatan uusiminen, onteloiden puhdistus ja täyttö
o laatan liittymien tiivistys ja uusi pinnoite

- kantavien seinien pinnoitteiden paikallinen uusiminen
o tiivistystä varten alareunasta 100 mm pintamateriaalien ja tasoitteiden

poisto, uudelleen tasoitus, pinnoitus
o vaurioituneiden ulkoseinien pintamateriaalien ja tasoitteiden poisto,

mahdollinen kuivaus, uudelleen tasoitus, pinnoitus
- kevyiden väliseinien uusiminen (välipohjien korjaamisen vuoksi)
- alakaton uusiminen, muut paitsi Fredrika-Sali (118)
- vaurioituneiden kattopintojen pintamateriaalien ja tasoitteiden poisto, mahdolli-

nen kuivaus, uudelleen tasoitus
- wc-tilojen rakenteiden, vedeneristysten ja pintamateriaalien uusiminen
Ullakkokerros:
- yläpohjan korjaus

o vanhan pintalaatan ja mikrobivaurioituneen materiaalin poisto
o muiden kevyiden väliseinien purku
o yläpohjan pintalaatan (palopermanto) uusiminen, onteloiden puhdistus

ja täyttö
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o vaurioituneiden kattokannattajien uusiminen ja jalasorsien tuenta muu-
raamalla.

Työ koostuu yhdestä pääurakasta.

1.3 Tehdyt tutkimukset

Asbestikartoitusraportti, Asbrestikartoitus Oy, 31.05.2006
Sisäilmatutkimusraportti, Baumedi, 27.05.2016
Raportti viemärien kuvauksesta, Raision Pesuhuolto, 22.11.2016
Sisäilma- ja kosteustekninen kuntotutkimus, RTC Vahanen Turku Oy, 12.12.2016

1.4 Terveydelle haitalliset aineet
Asbesti ja haitta-aineet: Liite 3, Asbestikartoitusraportti. Asbestipitoisten materiaalien
purku tulee tehdä asbestityönä.

Mikäli urakoitsija löytää muita asbestia sisältäviä rakenteita tai haitta-aineita, purku-
töitä ei saa aloittaa ennen näytteenottoa ja tulosten valmistumista.

Korjausalueen rakenteissa on havaittu myös mikrobivaurioita. Purkutyöt tulee tehdä
mikrobivaurioituneen materiaalin purkutyönä. Sisäilmatutkimuksessa havaittiin myös
viitteitä PAH-yhdisteistä mm. lämpöpatterien taustat.

Vanhojen rakennusmateriaalien ongelmajäteselvitykset on tehtävä tarvittavassa laa-
juudessa ennen purkutöitä koskien asbestia, lyijyä, PCB:ä ja PAH-yhdisteitä.

2 Suojaus
Kaikista työn aikaisista suojauksista vastaa urakoitsija. Suojaukset tarkastetaan kuiten-
kin urakoitsijan ja/tai valvojan pyynnöstä ennen töiden aloittamista.

Suojaus- ja purkutyössä noudatetaan ohjekorttia:
Ratu 82-0347, Asbestia sisältävien rakenteiden purku
Asbestipurkutöitä saa tehdä ainoastaan asbestipurkutyöluvan omaava
urakoitsija.
Ratu 82-0383, Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden pur-
ku”
Ratu 82-0381, Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku.

2.1 Henkilökohtainen suojautuminen
Purkutöissä tulee noudattaa suojainten, purkumenetelmien, jne. kanssa uusien mää-
räyksien toimintaohjeita. Asbestityön suorittava urakoitsija huolehtii uusimpien oh-
jeiden mukaisesta suojauksien käytöstä vrt. kohta 3.2. Asbesti.

Muut kuin asbestipurkutyöt suoritetaan kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakentei-
den purkutyönä. Työntekijöiden tulee käyttää vähintään P3/A2-luokan moottoroitua
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kokosuojanaamaria, kertakäyttöisiä suojahaalareita, tiiviitä suojakäsineitä ja sileäpin-
taisia kumisaappaita.

2.2 Tilojen osastointi ja suojaukset
Jos tilat valmistuvat eri aikaan ja ovat eri työvaiheissa, niin silloin täytyy osastoida alu-
eita.

Säilytettävät rakenteet (alakatot) suojataan muovittamalla osastointimenetelmin.

Korjaustyön kohteena oleva alue osastoidaan tiiviisti muoviseinillä muista tiloista ja
osastoitu alue alipaineistetaan kiinteistön muihin tiloihin nähden, ettei purkutyössä
syntyvä pöly ja muut haitalliset aineet pääse leviämään muihin tiloihin. Osastointi tu-
lee ulottaa joko yläpohjaan asti (ei alakaton pintaan) tai alueelle tulee tehdä myös osas-
toiva katto muovista, mikäli tilassa on alakatto, jota ei pureta. Osastointi varustetaan
3-vaiheisella sulkutunnelilla Ratu 82-0383 ohjeiden mukaisesti.

Osastoiduille alueille olevat ilmanvaihdon päätelaitteet peitetään muovilla, joka teipa-
taan tiiviisti kiinni. Valaisimet, pistorasiat, läpiviennit, pehmeät säästettävät pinnat
ym. suojataan tiiviisti kauttaaltaan muovilla. Sulkutunnelin uloin osa varustetaan ”tar-
ra-arkkimatolla”, joka vähentää rakennuspölyn kulkeutumista muihin tiloihin.

Asbestintyön suorittava urakoitsija huolehtii osastoinnista valitsemansa purkumene-
telmän vaatimalla tavalla, uusien ohjeiden mukaisesti vrt. kohta 3.2. Asbesti.

2.3 Tilojen alipaineistus ja kohdepoistot
Osastoitu tila alipaineistetaan. Alipaineistus tulee kytkeä päälle ennen purkutyön aloi-
tusta ja ylläpidetään vähintään vuorokausi loppusiivouksen jälkeen. Alipaineistuksen
tulee olla käynnissä ympäri vuorokauden.

Poistoilma puhdistetaan karkea- ja hepa-suodattimella. Alipaineistuksen toimintaa tu-
lee seurata työn aikana esim. sulkutilan muoviseinien avulla (muovin tulee olla painu-
nut osastoituun tilaan päin).

Jäteilman poistamisreittinä käytetään ikkunaa. Ikkunasta poistetaan puite, joka korva-
taan työnajaksi esim. 21 mm:n filmivanerilla + uretaanieristelevyllä (30 mm). Urakoit-
sijan on huomioitava työssä, että tiivistys on tehtävä erityisen huolellisesti.

Purkutöiden aikana ovet ja ikkunat tulee pitää ehdottomasti suljettuina, jotta alipai-
neistus toimii suunnitellusti.

Pölyävissä purkutyön vaiheissa pölyä tulee poistaa alipaineistuksen lisäksi kohdepois-
tolla, joka kohdistetaan purkukohtaan. Tämä voidaan toteuttaa esim. kohdepoistolla
varustetuilla työkoneilla.
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3 Purkutyöt

3.1 Yleistä
Ennen purkutöiden aloitusta tehdään suojaukset kohdan 2 mukaisesti.

Noudatetaan:

SisäRYL 2013 11 ”Rakennusten ja rakennusosien purkaminen”

Ratu 82-0383 ”Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku”

Ratu 82-0347, ”Asbestia sisältävien rakenteiden purku”

Ratu 82-0381, ”Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku”

Purettujen kalusteiden ja varusteiden kuljettaminen pois työmaalta tai siirto pois työ-
alueelta sekä säilytettävien varusteiden irrotus, säilytys sekä takaisinasennus kuuluvat
tilaajalle.

Purkutyöt on suoritettava purkutyötä tuntevan työnjohtajan valvomana ja huolellises-
ti, turhaa purkamista ja särkemistä sekä pölyn levittämistä tulee välttää. LVIS-laitteet
pitää inventoida ennen purkua.

Urakan purku- ja poraustöiden yhteydessä rakenteisiin mahdollisesti syntyvät vauriot
ja viat kuuluvat pääurakoitsijan korjausvelvoitteisiin.

3.2 Asbesti ja muut haitta-aineet
Työssä tulee ottaa huomioon 1.1.2016 voimaan tulleet määräykset asbestitöistä. Ennen
töiden aloitusta tulee purettaviin rakenteisiin liittyen suorittaa asbestikartoitus kaikissa
ennen vuotta 1995 rakennetuissa kiinteistöissä. Asbestikartoituksen tilaaminen suori-
tetaan tilaajan tai tilaajan edustajan toimesta, viime kädessä urakoitsijan. Asbestikar-
toituksen suorittajan tulee olla tehtäväänsä pätevöitynyt. Tilaaja maksaa kartoituksesta
aiheutuvat kulut.

Asbestikartoituksessa eritellyt asbestipurkutyöt tehdään erillisen tarjouksen mukaan.
Purkutöissä tulee noudattaa suojainten, purkumenetelmien, jne. kanssa uusien mää-
räyksien toimintaohjeita. Purkutöitä ei saa tehdä kuin asbestipurkutyöluvan omaavat
yritykset. Jokaisen asbestipurkajan tulee olla merkitty koulutuksen käyneistä asbesti-
työntekijöistä pidettyyn rekisteriin tai tällä tulee olla todistus määräysten mukaisesta
asbestipurkukoulutuksesta.

Vanhojen rakennusmateriaalien ongelmajäteselvitykset on tehtävä tarvittavassa laa-
juudessa ennen purkutöitä koskien asbestia, lyijyä, PCB:ä ja PAH-yhdisteitä.

3.3 Kalusteet ja varusteet
Tilaaja hoitaa korjattavien tilojen irtaimiston tyhjennyksen ennen urakan aloitusta.
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Urakoitsijalle kuuluu työhön liittyvät sähkö- ja LVI-putkityöt, vesikalusteiden irrotus
ja takaisinasennus.

3.4 Purettavat rakenteet
Urakkaan sisältyy mm. seuraavat purkutyöt:

Kellari kerros

o alapohjarakenne (500mm nykyisestä lattian pinnasta)

o kevyet väliseinät

o lvis-laitteet (asennetaan takaisin)

o kellarin ulkoseinien sisäpuoliset pinnoitteet kantavaan rakenteeseen asti

o kellarin kantavien seinien levyrakenteet, eristykset ja tasoitteet

o alakatot

1-2. kerros

o välipohjien pintalaatat ja onteloiden täytöt sekä muottilaudat

o kevyet väliseinät välipohjien korjausten vuoksi

o lvis-laitteet (asennetaan takaisin)

o alakatot, (konserttitilan/Fredrika-sali (118) alakatto asennetaan takaisin)

o kantavien seinien pinnoitteet alareunasta 100 mm tiivistyskorjauksia var-
ten

o ulkoseinien patterien syvennyksistä ohut tiilimuuraus ja puukuitulevyt

o kantavien seinien pinnoitteet kokonaisuudessaan vaurioituneilta osin
(alueet esitetty pohjapiirroksessa)

Ullakko kerros

o yläpohjan pintalaatta ja onteloiden täytöt sekä muottilaudat

o lvis-laitteet (asennetaan takaisin)

o kevyet väliseinät

o lahovaurioituneet yläpohjan puurakenteet

Piha

o salaojat ja sadevesien keruujärjestelmä

o kellarin seinien vierustäytöt

Kun kaikki purettaviksi määritellyt rakenteet on purettu, tarkastetaan rakenteet ja
mm. esiin tulleet välipohjaliittymät ja mahdolliset ilmavuodot. Jos rakenteen kunto
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todetaan huonoksi, niin korjaustapa muutetaan tässä esitetystä suunnittelijan toimes-
ta. Suunnitelmissa esitetyt rakenteet perustuvat osittaisiin rakenneavauksiin ja oletuk-
siin. Lopulliset ja tarkemmat rakenteet selviävät vasta purkuvaiheessa.

Työt vaiheistetaan purkuvaiheessa niin, että kosteusvaurioituneiden rakenteiden pur-
kutyöt suoritetaan purkutyön alkuvaiheessa, jotta rakennetta pystytään lämmittämään
ja tuulettamaan riittävästi (kastuneiden rakenteiden kuivatus) eikä tuuletuksen kesto
vaikuta häiritsevästi urakan kestoon.

Alapohjarakenne puretaan kokonaisuudessaan ja laatan alta puretaan syvyyteen (-)
500mm nykyisestä lattian pinnasta. Lopullinen purkusyvyys on varmistettava raken-
nesuunnittelijalta – perustusten alapuolelle ei saa purkaa.

Väli- ja yläpohjan pintalaatat puretaan ja pintalaatan alla olevat orgaaniset materiaalit
(eristeet ja muottilaudat) poistetaan ja tila puhdistetaan imuroimalla ja soodapuhal-
luksella. Purkutyöt on tehtävä kokonaisuudessaan haitta-ainepurkuna eristetilan mik-
robivaurioiden vuoksi. Pintalaatassa on vanhoja liimajäämiä, joiden haitta-
ainepitoisuus on selvitettävä ennen purkua.

Kerroksissa 1-2 olevat wc-tilojen rakenteet pyritään säilyttämään ehjinä, mikäli väli-
pohjarakenteiden pintalaatan alla olevat palkkivälit voidaan puhdistaa huolellisesti il-
man laajempaa purkua. Urakassa kuitenkin varaudutaan siihen, että wc-tilat puretaan
ja uusitaan.

Kaikki alakatot puretaan (konserttitilan alakatto asennetaan takaisin).

Kantavien seinien pintamateriaalit ja tasoitteet puretaan puhtaaseen betoni- tai muu-
hun kiviaineiseen pintaan asti 100 mm korkeuteen lattiasta. Vaurioituneissa kohdissa
koko alalta. Erityistä huomiota tulee kiinnittää hankalasti puhdistettavien kohtien
purkutyöhön, kuten lämpöjohtojen taustat sekä lattian ja seinien rajakohdat.

Kevyet väliseinät puretaan kokonaisuudessaan.

Patterien taustoilta puretaan ohut tiilimuuraus ja puukuitulevyt. Puukuitulevyt saatta-
vat sisältää PAH-yhdisteitä.

Ikkunapielet: tasoitteiden ikkunoiden pielistä.

Korjausalueen väliovet irrotetaan, pudistetaan ja asennetaan takaisin.

3.5 Jätteiden kuljetus
Purkujäte pakataan sitä mukaa, kun sitä syntyy suljettaviin jäteastioihin. Jätteet kulje-
tetaan suojatulle jätelavalle huone kerrallaan purkutöiden päätyttyä tai työpäivän päät-
teeksi. Jäteastiat imuroidaan huolella ennen niiden siirtoa pois osastoidulta alueelta.

Jätteiden ulos kuljettaminen tehdään suorinta reittiä. Jätteitä ei saa varastoida työsken-
tely- tai piha-alueilla, vaan ne on kuljetettava suoraan jätelavalle.
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3.6 Siivous
Välittömästi pölyävien työvaiheiden jälkeen tehdään tilan kaikkien pintojen imurointi.

4 Rakenteiden kuivattaminen

4.1 Rakenteiden kosteuden kuivattaminen
Kellarin säilytettävien rakenteiden ja seinien alaosien rakennekosteus mitataan, kun
pinnoitteet on purettu. Rakenteiden kuivatustarve selviää mittausten jälkeen ja toi-
menpiteet määritellään mittaustulosten perusteella. Tilaaja teettää suoritettavat raken-
nekosteusmittaukset.

Sisäilmatutkimuksessa oli havaittu kosteutta maanvastaisten seinien tutkituissa koh-
dissa.

4.2 Seinärakenteiden lämmitys ja tuuletus
Betoniin ja tiiliin imeytyneiden kosteusvaurioyhdisteiden haihduttaminen tehdään
lämmittämällä ja tuulettamalla rakennetta. Tämä työ koskee kellarin kantavia raken-
teita.

Tilojen ilmavaihtuvuuden tulee olla 6-10 krt/tunnissa, jotta rakenteista ilmaan haihtu-
vat yhdisteet saadaan poistettua myös ilmasta. Tuuletuksen aikana tiloissa voidaan
tehdä muita purkutöitä, mutta uusia pintamateriaaleja ei saa asentaa.

5 Alapohjarakenteet

Kellarikerroksen uusi alapohjarakenne on esitetty piirustuksessa RAK01 ja liittymä
kellarin seinään RAK 02.

5.1 Kapillaarikatkokerros
Kapillaarikatko 300mm, koneellisesti kerroksittain tiivistetty kapillaarikatkosepeli
#8-16. Mikäli kaivusyvyyttä joudutaan syystä madaltamaan, voidaan alapohjaraken-
netta muuttaa tilanteen mukaan ja suunnittelijan ohjeistamana.

5.2 Lämmöneristys
Solupolystyreenilevyt asennetaan saumat limittäin (100 mm + 100 mm).

5.3 Betonilaatta
Betonilaatta tehdään noin 80 mm paksuiseksi siten, että uusi laatta valetaan samaan
tasoon vanhan lattian kanssa. Betonimassan tulee olla nopeasti pinnoitettavaa betonia.
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Betonilaatan kosteuden siirtyminen sivusuuntaan ympärillä oleviin rakenteisiin este-
tään solumuovireunakaistoilla.

Laattaan asennetaan raudoitusverkko. Verkko asennetaan laatan alapinnan lähelle,
n.  30  mm  korpuilla.  Verkon  ja  sen  välikkeiden  on  kestettävä  päällä  käveleminen  ja
pysyttävä paikallaan. Lattian valuun asennetaan vesikiertoinen lattilämmitysputkisto,
katso kohta 11.

Betonin pinta hierretään koneellisesti, kun betonin pinnassa ei ole enää vettä eikä vettä
erotu pintaan hierrettäessäkään. Lattiapinnan tasaisuutta ohjaava mittaus ja
tasaisuuden korjaus tehdään hierrettäessä.

Betonipinnan haihtuvan veden määrän rajoittamiseksi ja pintakutistuman estämiseksi
valutilan ilman tulee valun aikana olla lepotilassa. Läpivetoa ei saa olla.

Sisäilman lämpötila tulee betonin kuivumisen kannalta olla noin +20 oC. Sisäilman
kosteuspitoisuus pyritään pitämään alle 50 RH% betonin kuivumisen aikana.
Kuivumisolosuhteiden mahdollistamiseksi on tarvittaessa käytettävä
kosteudenpoistokoneita.

6 Välipohjien ja yläpohjan korjaus

Katso RAK-02, DET 07.

Välipohjista ja yläpohjasta puretaan pintalaatta, jotta päästään poistamaan orgaaninen
mikrobivaurioitunut aines. Purkutyöt on tehtävä kokonaisuudessaan haitta-
ainepurkuna eristetilan mikrobivaurioiden vuoksi. Alalaatta/kaksoislaattapalkiston vä-
leissä on turvetäyttöä, rakennusjätettä ja muottilaudoitusta, jotka poistetaan ja beto-
nipinnat/ tiilipinnat puhdistetaan soodapuhalluksella. Puhdistuksen jälkeen alalaatan
yläpinta ja palkkien sivut ylitasoitetaan sementtipohjaisella ja kuituvahvistetulla tasoit-
teella. Ennen tasoituksia tehdään halkeamien injektointi, jos alalaatassa havaitaan hal-
keamia tai lohkeilua.

Puhdistettu ja tasoitettu tila täytetään rakennetyypin mukaan palkkien yläpinnan ta-
salle. Jos täyttönä käytetään kevytsoraa, on täyttötyö suoritettava alipaineistettu-
na/kohdepoistolla. Eristeen päälle laitetaan valusuojaksi suodatinkangas, jonka päälle
valetaan uusi pintalaatta rakennetyypin mukaan.
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7 Tiivistyskorjaukset rakenteisiin

7.1 Yleistä
Purkutöiden ja uuden lattiavalun jälkeen suoritetaan alapohjan ja seinien liittymien,
läpivientien ja halkeamien tiivistyskorjaukset. Liittymien ja halkeamien kautta huone-
tilaan tulevat ilmavirtaukset estetään tiivistämällä liittymät ja mahdolliset halkeamat
ilmatiiviiksi.

Purkutöiden jälkeen tilaajan edustaja tulee tarkastamaan rakenteet ennen tiivistyskor-
jausten aloitusta.

Tiivistyskorjaus suoritetaan urakkaan kuuluvana seuraavasti:

o urakka-alueen tilojen ala-, väli- ja yläpohjan kantavien seinien liittymä-
kohdat sekä ala-, väli- ja yläpohjan läpiviennit

o ulkoseinien läpiviennit, kuten ikkunaliittymät
o ulkoseinien mahdolliset halkeamat

7.2 Esityöt
2-komponenttisella nopeasti sitoutuvalla eristyslaastilla tehtävät korjaukset, pääasialli-
nen menetelmä (esim. weber.tec Superflex D2 tai vastaava).

Alusta ja kaikki tiivistettävät pinnat puhdistetaan huolellisesti rasvasta, liasta ja irto-
naisesta aineksesta. Pinnat imuroidaan hepa-suodattimella varustetulla imurilla.

Mahdolliset kolot rakenteissa täytetään polyuretaanivaahdolla, joka leikataan kuivut-
tuaan ympäröivän pinnan tasoon. Vaahdon tarkoitus on toimia alustana varsinaiselle
tiivistystyölle. Kolojen täyttö tehdään laastipaikkauksena, mikäli se on kolojen täyt-
töön paremmin soveltuva työskentelytapa.

7.3 Tiivistyskorjausten suorittaminen
Tiivistysdetaljit RAK03.

Ulkoseinien mahdolliset halkeamat korjataan laastikorjauksena, mikäli havaitaan sei-
närakenteen lävistäviä halkeamia, tulee ne korjata injektoimalla erillisen suunnitelman
mukaisesti.

Ylä-, ala- ja välipohjien tiivistykset

Tiivistykset tehdään RAK-detaljien mukaan pintalaatan valun jälkeen.

Ikkunaliittymät:

Tiivistys suoritetaan vedeneristemenetelmällä, ks. DET 06.

Ovikynnykset:
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Kaikkien kynnysten kohdalla on huomioitava, että alapohjan ja seinän tiivistys toteu-
tetaan myös näissä kohdin saumattomasti, tarvittaessa vanha puukynnys puretaan ja
uusi kynnys toteutetaan soveltuvalla ratkaisulla.

7.4 Laadunvarmistus
Tiivistystöiden valmistuttua tilaaja teettää merkkiainekokeet tiivistystyön laadunvar-
mistamiseksi. Tasoitustöitä ei saa aloittaa ennen kuin tiivistystyö on hyväksytty. Ks.
liite 2.

Tiivistystyöt aloitetaan mallihuoneella, jonka kohdalla varmistetaan merkkiaineko-
keella tiivistystöiden onnistuminen. Tiivistysten laadunvarmistus merkkiainekokein
tehdään jokaiseen kerrokseen erikseen. Ks. laadunvarmistus.

Asennettuja tiivistyksiä ei saa peittää minkään rakenteen kohdalla ennen kuin se on
tarkastettu ja hyväksytty.

8 Lattiatyöt

Tiivistystöiden jälkeen.

Lattiatyöt sisältävät:

o purettujen alueiden tasoitetyöt ja pinnoitetyöt
o pesutilojen tasoitus, vedeneristys, pintamateriaalin asennus

Käsittelyissä huomioitava:

noudatetaan tuotevalmistajien ohjeita ja kuivumisaikoja
tasoitetöistä ja pinnoitteista tehdään mallit

Lattioiden pintamateriaalit:

kellari ja aulat: keraaminen laatta (kuivapuristelaatta 300x300)
wc tilat: vedeneristys ja keraaminen laatoitus (esim. Pukkila natura 10x10)
luokkatilat: laminaatti, käyttöluokka 33/AC5 + askeläänieriste (esim. Tuplex)

Tilaaja hyväksyy ja valitsee kaikki käytettävät pintamateriaalit ja värisävyt. Materiaali-
valinnoissa tullaan huomioimaan myös niiden toimitusajat ja urakoitsijan on huomi-
oitava oikea-aikainen materiaalitilaus aikataulusuunnittelussaan.

8.1 Lattioiden tasoitetyöt
Noudatetaan SisäRYL 2013 ohjeita soveltuvin osin.

Tasoitettavan pinnan on oltava puhdas. Irtonainen betoni, rasva, lika ym. poistetaan.
Reiät ja vuotokohdat tiivistetään kohdan ”Tiivistyskorjaukset” mukaan.
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Tasoitus tehdään vesihöyryä läpäisevällä sementtipohjaisella lattiatasoitteella. Tasoit-
teen kuivumisajoissa noudatetaan valmistajan ohjeita.

Ennen lattianpäällysteen asentamista varmistetaan lattian tasaisuus.

8.2 Vedeneristys- ja laatoitustyöt
Wc-tilojen lattiat ja pesutilat kokonaisuudessaan vedeneristetään ja laatoitetaan.

Vedeneristettävän pinnan on oltava puhdas.

Vedeneristeenä käytetään 1-komponenttista vedeneristysmassaa. Kaikkien laatoituk-
sessa ja vedeneristysalustassa käytettävien tuotteiden tulee olla vedeneristeen kanssa
yhteensopivia ja yhteensopivuus on varmistettava tarvittaessa materiaalitoimittajalta.

Vedeneristeeltä vaaditaan vähintään materiaalikortissa ilmoitettu kuivakalvopaksuus.

Rakennuttajalla on urakoitsijan laadunvarmistuksen lisäksi oikeus tarkastaa vedeneris-
teen paksuus ja tartunta pistokokein, jolloin koekohtien paikkaus kuuluu urakkaan.

Vedeneristystyö tulee teettää asentajilla, joilla on voimassa oleva, VTT:n myöntämä
vedeneristäjän henkilösertifikaatti.

Seinien ja lattian liitoskohtiin ja seinänurkkiin sekä läpivientien ympärille asennetaan
materiaalitoimittajan ohjeiden mukaan vahvikekangas.

Laattojen kiinnitys märkätiloissa tehdään sementtipohjaisella kiinnityslaastilla (elasti-
suusluokka S1).

Laastin sekoitus ja käyttö tehdään valmistajan ohjeen mukaan. Laattojen kiinnittämi-
sessä käytetään materiaalitoimittajan ohjeiden mukaista kampaa laattakoosta riippuen.
Laatoilta edellytetään lattiassa vähintään 90 %:n tartuntapintaa. Rakennuttajalla on oi-
keus tarkastaa tartuntapinnat laatoitustyön aikaisilla tarkastuksilla, jolloin tarkastusten
paikkaus kuuluu urakkaan.

Laattojen saumaus saumauslaastilla, saumaleveys 3-5 mm. Laastin sekoitus ja käyttö
tehdään valmistajan ohjeen mukaan.

Lattian ja seinän rajat sekä seinien nurkat tiivistetään elastisella homesuojatulla siliko-
nilla. Silikonin väri valitaan saumausvärin mukaan. Silikonitiivistys ei saa ulottua ve-
deneristykseen asti, eikä tiivistystä saa tehdä esimerkiksi saumalaastin päälle.

Laatoitus tilaajan tai tilaajan edustajan mukaan.

8.3 Kuivien tilojen laatoitustyöt
Koko kellarikerroksen korjausalueen lattioihin sekä 1. ja 2- kerroksen aulatiloihin.
asennetaan keraaminen laatoitus.

Tilaaja tai tilaajan edustaja valitsee laatan ja värisävyn, koko noin 300 mm x 300 mm.

Alusta puhdistetaan ennen laatan asennusta tartuntaa heikentävistä aineista, lopuksi
pinta imuroidaan.
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Kuivien tilojen lattioiden laatoitus tehdään kuituvahvistetulla kiinnityslaastilla (elasti-
suusluokka S2). Laastin sekoitus ja käyttö tehdään valmistajan ohjeen mukaan.

Laattojen saumaus saumauslaastilla, saumaleveys 5 mm. Laastin sekoitus ja käyttö
tehdään valmistajan ohjeen mukaan.

Lattian ja seinän rajat sekä seinien nurkat tiivistetään elastisella homesuojatulla siliko-
nilla. Silikonin väri valitaan saumausvärin mukaan. Silikonitiivistystä ei saa tehdä esi-
merkiksi saumalaastin päälle.

Laattojen kiinnittämisessä käytetään materiaalitoimittajan ohjeiden mukaista kampaa
laattakoosta riippuen. Laatoilta edellytetään lattiassa 100 %:n tartuntapintaa. Raken-
nuttajalla on oikeus tarkastaa tartuntapinnat laatoitustyön aikaisilla tarkastuksilla, jol-
loin tarkastusten paikkaus kuuluu urakkaan.

9 Seinäpinnat

Uusien kevyiden väliseinien levypinnat tasoitetaan ja maalataan.

9.1 Seinien alaosien kapillaarikatkoinjektointi
Kellarin maanpaineseiniin ja kantaviin väliseiniin tehdään tiilirakenteen kapillaarikat-
koinjektointi porareikien kautta injektoitavalla kapillaarikatkoaineella, tuotevalmista-
jan ohjeen mukaan. Kuntotutkimusraportin mukaan kellarin ulkoseinissä havaittiin
kosteutta.

Ennen injektointia seinän alaosan tasoitteet on poistettu puhtaaseen tiilipintaan asti.

9.2 Tasoitus
Seinäpintojen tasoitustyöt koskevat pääosin seinien alaosia, joista pinnoite poistetaan
sekä mahdollisia seinien halkeamia ja muita erillisiä vauriokohtia. Kaikki seinät maala-
taan. Korjattavilla alueilla asennetaan uusi lasikuitutapetti.

Käsittelyissä huomioitava:

noudatetaan valmistajien ohjeita
maalauksista ja pinnoitteista tehdään mallit
korjattavat seinäalueet maalataan yli kokonaisuudessaan.

Noudatetaan:
SisäRYL2013 102 Tasoitetyö
RT 33-11043

Tasoitetyössä on noudatettava valmistajan ohjeita. Tasoitetyön ulkonäköluokka Ts2.

Kuivan tilan seinien tasoitus tehdään sementtisideaineisella kosteuden kestävällä hie-
notasoitteella (kestää voimakasta rasitusta, esim. weber.vetonit V+).

Märkätilojen seinät tasoitetaan märkätilatasoitteella.
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Kellarin seinien tasoitus tehdään lämpörappauksella erillisen ohjeen mukaan, DET 01.

9.3 Maalaus
Noudatetaan:

SisäRYL2013 103 Maalaus ja tapetointi
RT 29-11111 Rakennusmaalaus rajaukset

Pintakäsiteltäviltä pinnoilta poistetaan irtonainen aines, pöly, lika ja rasva.

Esikäsitellyistä pinnoista pohjamaalataan kitatut ja hiotut alueet.

Tämän jälkeen seinäpinta maalataan nurkkiin rajautuen. Maalaustyö tehdään telaa-
malla.

Maalaus tulee olla täysin peittävä ja pinnan tulee olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmu-
kainen ja tasavärinen. Maalin sideainetyyppi, värisävy ja kiilto vastaavat suunnitelmia.
Kuivakalvossa ei saa olla huokosia, kuplia, halkeamia tai muita virheitä. Työsaumat ei-
vät saa erottua toisistaan. Pintakäsittelyssä ei saa olla alustan normaalista tasaisuudesta
poikkeavaa epätasaisuutta. Valmiin pinnan ulkonäön tulee vastata vähintään Maa-
lausRyl2012 esitettyä ulkonäköluokkaa Ps2.

Käytettävät materiaalit:

Pohjamaali (tarvittaessa)

o akrylaattimaali. Esim. Remontti-Ässä, Tikkurila, tai vastaava.

o WC:t homesuojattu akrylaattimaali. Esim. Luja Yleispohjamaali, Tikku-
rila, tai vastaava.

Väli- ja pintamaali

o akrylaattimaali. Esim. Remontti-Ässä, himmeä, Tikkurila tai vastaava.

o WC:t homesuojattu akrylaattimaali. Esim. Luja, himmeä, Tikkurila tai
vastaava.

Kellarin ulkoseinät ja kantavat väliseinät maalataan silikaattimaalilla.

9.4 Vedeneristys- ja laatoitustyöt
Pesutilojen seinät vedeneristetään kokonaisuudessaan. Ks. kohta ”Lattiatyöt: vede-
neristys- ja laatoitustyöt”.

Laatoituksessa ja saumaamisessa käytetään työselostuksessa esitettyjä tuotteita.

Laattojen kiinnittämisessä käytetään materiaalitoimittajan ohjeiden mukaista kampaa
laattakoosta riippuen. Laatoilta edellytetään seinissä vähintään 75 %:n tartuntapintaa.
Rakennuttajalla on oikeus tarkastaa tartuntapinnat laatoitustyön aikaisilla tarkastuk-
silla, jolloin tarkastusten paikkaus kuuluu urakkaan.
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Seinänurkat tiivistetään elastisella homesuojatulla silikonilla. Silikonin väri valitaan
saumausvärin mukaan. Silikonitiivistys ei saa ulottua vedeneristykseen asti, eikä tiivis-
tystä saa tehdä esimerkiksi saumalaastin päälle.

Seinälaatoitus tilaajan tai tilaajan edustajan mukaan.

10 Kattopinnat

Vaurioituneista kohdista (kosteusjäljet) poistetaan pinnoitteet ja tasoitteet. Uudelleen
tasoitus katso kohta 9.2.

Homeettomaksi siivouksen jälkeen kattopinnat huoltomaalataan tarvittaessa ja asen-
netaan uudet akustiikkalevyt.

Kellarin paneelikatto korvataan akustisella alakatolla esim. Gyptone Quattro tai vas-
taava levytys. Kiinnitys suoraan puukoolaukseen valmistajan ohjeen mukaan.

10.1 Akustiikkalevyt
Akustiikkalevyt uusitaan, vanhojen levyjen liimajäänteet poistetaan mekaanisesti.

Reunamaalatut lasivilla-akustiikkalevyt esim. Ecophon Master SQ 40x600x1200 tai
40x600x600, leikattujen pintojen käsittely valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennus
olevan järjestelmän mukaisesti tai ns. lista-asennus.

10.2 Maalaus
Noudatetaan:

SisäRYL2013 103 Maalaus ja tapetointi
RT 29-11111 Rakennusmaalaus rajaukset

Pintakäsiteltäviltä pinnoilta poistetaan irtonainen aines, pöly, lika ja rasva.

Esikäsitellyistä pinnoista pohjamaalataan kitatut ja hiotut alueet.

Tämän jälkeen kattopinta maalataan nurkkiin rajautuen. Maalaustyö tehdään telaa-
malla.

Maalaus tulee olla täysin peittävä ja pinnan tulee olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmu-
kainen ja tasavärinen. Maalin sideainetyyppi, värisävy ja kiilto vastaavat suunnitelmia.
Kuivakalvossa ei saa olla huokosia, kuplia, halkeamia tai muita virheitä. Työsaumat ei-
vät saa erottua toisistaan. Pintakäsittelyssä ei saa olla alustan normaalista tasaisuudesta
poikkeavaa epätasaisuutta. Valmiin pinnan ulkonäön tulee vastata vähintään Maa-
lausRyl2012 esitettyä ulkonäköluokkaa Ps2.

Käytettävät materiaalit:

Pohjamaali (tarvittaessa)

o homesuojattu akrylaattimaali. Esim. Luja Yleispohjamaali, Tikkurila, tai
vastaava.

Väli- ja pintamaali
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o homesuojattu akrylaattimaali. Esim. Luja, himmeä, Tikkurila tai vastaa-
va.

11 Talotekniikka

Uudet asennukset: kellarin lattiaan vesikiertoinen lattialämmitys. Järjestelmän
suunnittelu ja mitoitus urakoitsijan valitseman tuotetoimittajan mukaan.

Oleva talotekniikka, joka joudutaan purkamaan korjaustöiden vuoksi, asennetaan
takaisin. Kaikki palautettava talotekniikka puhdistetaan ja kunto tarkastetaan ennen
takaisinasennuksia, mm. iv-kanavat puhdistetaan ja lämpöpatterit puleerataan.

Vanhat painovoimaisen ilmanvaihdon kanavat tukitaan, mahdollisten ilmavuotojen
varalta. Kanavat on tarkastettava ja inventoitava kohteella ennen toimenpiteitä.

12 Ikkunat

12.1 Yleistä

Ikkunoiden huoltomaalaus käsittää:

ikkunoiden huoltomaalauksen kauttaaltaan: sisä- ja ulkopuite, karmit.
huonokuntoiset lasituskittaukset uusitaan/ korjataan.

Ikkunat on oltava avattuina maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana. Ikkunoiden
ulkopuite voidaan myös irrottaa maalaustyön ajaksi. Urakoitsija vastaa ikkunoiden
avaamisista ja sulkemisista työn aikana. Ikkunoiden välykset on tarkastettava ennen
maalaustyötä, tarvittaessa ulkopuitteen karmia höylätään ikkunan toiminnan paran-
tamiseksi. Urakoitsija vastaa irrotettujen puitteiden säilytyksestä työn aikana.

Vanhojen puuikkunoiden ulkopuitteiden vanha maalikalvo poistetaan. Kaikki ikkunat
huoltomaalataan alkuperäisten sävyjen mukaisiksi. Myös sahauspinnat ja viisteet maa-
lataan. Maalauksen yhteydessä on tarkastettava ikkunoiden välykset ja puitteiden
moitteeton toiminta.

Mahdolliset muut puitteiden puuosakorjaukset tai puitteiden uusiminen tehdään lisä-
työnä.

Kellarin ikkunoiden vesipellit tiivistetään sokkeliin elastisella kitillä.

Uudisosan ikkunoiden vesipeltien kallistukset tarkastetaan ja korjataan, siten että kal-
listus on 1:3 ulospäin.
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12.2 Esikäsittelyt

Maalattavat puupinnat pestään maalipesuaineella. Pesulla poistetaan maalipinnassa
oleva lika. Jos pinnoilla on havaittavissa pieniä homevaurioita, pestään kyseiset kohdat
homeenpoistoaineella. Pestyt pinnat huuhdellaan ja kuivataan huolellisesti.

Pintojen pesun jälkeen heikosti alustassaan kiinni oleva pinnoite kaavitaan irti. Kaa-
piminen on tehtävä siten, ettei alla olevaa puuta vaurioiteta kohtuuttomasti. Ehjät, hy-
vin alustassaan kiinni olevat maalatut pinnat kaavitaan tai hiotaan mattapintaisiksi.
Pölyt poistetaan harjaamalla ja tarvittaessa puhdistusta tehostetaan puhtaalla, vedellä
kostutetulla rievulla.

Puun kosteus pitää olla alle 20 p-% ennen maalaustöihin ryhtymistä.

12.3 Ikkunoiden pintakäsittely

Ennen pintakäsittelyyn ryhtymistä on huomioitava pintakäsittelyolosuhteet. Ilman ja
pintakäsittelyaineen lämpötilan on työn ja maalin kuivumisen aikana oltava vähintään
+5 oC ja vähintään +3 oC yli kastepisteen. Pintakäsittelyä ei saa suorittaa suorassa
auringon paisteessa – urakoitsijan on huomioitava tämä työjärjestyksensä
suunnittelussa. Ilman suhteellinen kosteus saa olla enintään 80 % ja pintakäsiteltävän
puun kosteuspitoisuus saa olla enintään 20 paino-%.

Puupaljaaksi puhdistetut puupinnat pohjustetaan ensin esim. Tikkurilan Valtti-
Pohjusteella tai vastaavalla. Ennestään tehdasmaalatut pinnat pestään, pinnat karhen-
netaan kevyesti ja pohjamaalataan yhteen kertaan.
Pintamaalaus tehdään 2 kertaan peittävästi puolikiiltävällä esim. Tikkurilan Teho ik-
kunamaalilla tai vastaavalla. Ensimmäinen maalikerros ohennetaan. Maalaus tehdään
sivellintyönä vanhan maalin sävyyn.

12.4 Esi- ja pintakäsittelylle asetetut laatuvaatimukset

Valmiin työn on täytettävä vähintään seuraavat laatuvaatimukset:
Pintakäsittelyn tulee olla täysin peittävä.
Pintakäsittelyn tulee olla yleisvaikutelmaltaan yhdenmukainen ja tasavärinen.
Pintakäsittelyssä ei saa olla alustan normaalista tasaisuudesta poikkeavaa epätasai-
suutta.
Muissa tässä yhteydessä mainitsemattomista laatuun vaikuttavissa työtavoissa ja
laatuvaatimuksissa noudatetaan MaalausRyl 2012 ohjeita.

13 Salaojat ja sadevesiviemärit, pihan pintarakenteet

13.1 Yleistä
Noudatetaan MaaRYL 2010.
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Piha-alueilla huomioidaan sokkeleiden sorasaarto asemapiirustuksen mukaan. Sala-
ojat uusitaan ja perusmuurin vedeneristys tehdään. Kattosadevesien sekä pihan sade-
vesiviemäröinti tehdään piirustuksen LVI 01 laajuudelta.

Täytetyn maan mahdollisten painumien korjaaminen sisältyy takuutöihin.

13.2 Puut ja pensaat
Urakka sisältää urakkaa haittaavien puiden karsimisen sekä muun kasvillisuuden pois-
tamisen. Tilaaja hoitaa säilytettävien istutuksien siirron ennen urakan alkua.

13.3 Pihavarusteet
Urakka-alueella olevat varusteet/tarvikkeet poistetaan urakan ajaksi, ellei tilaajan
kanssa muuta sovita.

13.4 Salaojat
Salaojat rakennetaan piirustuksen LVI 01 mukaisesti.

Salaojaputki on rakenteeltaan kaksikerroksinen, tuplasalaoja. Korkeudet tulee tarkis-
taa ennen työhön ryhtymistä. Kaivannon täyttö Ratu 16-0252 -ohjekortin sekä leik-
kauspiirustuksen mukaisesti.

Urakkarajat piirustuksessa. Salaojakorot tarkennettava ennen asennusta, vähimmäis-
kaato 5 promillea.

13.5 Sadevedet
Rakennusten kattojen sekä pihan pintavedet johdetaan salaojasuunnitelmien mukai-
sesti alarinteeseen ja imeytetään maastoon suunnitelmissa esiintyvässä laajuudessa.

Kaikki salaojien ja salaojakaivojen asennus- ja kaivutyöt kuuluvat urakkaan. Kaivanto-
jen kohtien paikkaus kuuluu urakkaan. Pihan liikenne-alueet tehdään tiivistetyllä se-
pelillä.

13.6 Lämmön- ja vedeneristys
Katso DET 08 sokkelileikkaus.

Sokkelin viereen asennetaan vaakaan routaeriste. Kallistus vähintään 1:10 rakennuk-
sesta poispäin.

Maanpaineseinän pintaan asennetaan salaojittava kosteus- ja lämmöneristyslevy
(esim. Fuktisol tai vastaava) anturan alapinnasta valmiin maanpinnan tasoon. Perus-
muurilevy alusta, asennus ja kiinnitys valmistajan ohjeiden mukaisesti.

13.7 Maantäyttö
Salaojituskerros sekä seinän vierustäyttö (kaivanto) tehdään kokonaan kapillaarikato-
kosepelillä KaS #5-32. Tiiveysvaatimus >90% (MaaRYL 2010, taulukot 2232: T1-T4)
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Täytöissä tulee noudattaa suurta huolellisuutta siten, että salaojaputkiin ei synny ve-
den virtausta haittaavia painumia ja putkilinjat pysyvät suorina sekä korkeusasemat
oikeina. Koneellista tiivistystä ei saa tehdä ennen kuin linjojen päällä on vähintään 300
mm täyttöä.

Täytön ja tiivistyksen aikana ei saa vaurioittaa lämmöneristeen pintaa.

13.8 Sokkelin vierustat
Sokkeleiden vierustat sorastetaan hiekka, nurmi ja istutusalueilla (500 mm leveydeltä)
ja >100 mm paksuudelta (tiivistettynä) murskesoralla, raekoko # 8-32 mm, jonka pääl-
le tehdään olevan mallin mukainen kiveys.

Sorakaista rajataan nurmi-, hiekka- yms. alueesta puulla. Nurmikon ja sorakaistan vä-
liin asennetaan ruskea painekyllästetty puu, joka kiinnitetään maahan lyötyihin puisiin
painekyllästettyihin tolppiin. Tolpan yläpinta tulee olla alle vaakapuun puolenvälin.
Ks. piirustukset RAK 03.

Sokkelinvierustan uusi päällyste tehdään rakennuksen ulkoseinästä poispäin viettäväk-
si 1:20 kaltevuudessa.

Oleva valaistus asennetaan takaisin.

13.9 Pintarakenteet
Urakan aikana vaurioituneet piha-alueet korjataan seuraavasti. Vahingoittuneet
(mahdolliset painumat) nurmikko-, piha-alueet tai kasvillisuus on korjattava entiseen
kuntoon. Asfalttipihan painumat korjataan kuuma-asfalttipaikkauksella, betoni- yms.
laatoitukset pestään puhtaiksi laastijäämistä.

Sorapiha: pintarakenne tiivistettyä kivituhka #0-16, kerrosvahvuus 0,2-0,15m.

Nurmikko. Käytetään lannoitetulla nurmikkomultaa, kerroksen paksuus tiivistettynä
0,2m. Multa tasoitetaan lapiolla ja haravalla. Pinta tiivistetään nurmijyrällä. Mahdolli-
set painumat täytetään ja kummut tasoitetaan.

Ennen siementämistä pinta haravoidaan vielä kevyesti. Siemeniä levitetään noin 2,5 - 3
kg/100 m2. Jos maa on päässyt kuivumaan, se kastellaan ennen kylvöä ja pinta riko-
taan haravalla. Kylvämisen jälkeen siemenet peitetään kevyesti haraamalla (1-2 cm sy-
vyys). Lopuksi siemenet jyrätään kevyesti uudelleen. Takuuaikana nurmikon hoitovas-
tuu siirtyy taloyhtiölle.

14 Vesikatto

14.1 Vesikourujen ja syöksyjen korjaukset
Vesikourujen jatkot ja liitokset sekä liittymät syöksyihin tiivistetään esim. Enkopur
(RoofTech) tai vastaavalla tiivistysmassalla. Valmistajan ohjeen mukaan.
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Syöksyt kuvataan ja pinnoitetaan tarvittaessa.

Pinnoitettavien pintojen on oltava puhtaat, kuivat sekä rasvattomat ja öljyttömät. Hil-
seilevät, irralliset ja hauraat osat sekä mahdolliset vanhojen maalikerrosten jäänteet
jne. on poistettava ennen tiivistämistä.

14.2 Ylösnostot ja läpiviennit
Peltikatteen ylösnostot tiivistetään seinärakenteeseen, katso DET 09.

Vanhat kittaukset uusitaan elastisella kitillä. Samoin kaikki peltikatteen läpivientien
kittaukset uusitaan.

15 Laadunvarmistus

15.1 Urakoitsijan laadunvalvonta
Urakoitsija ja aliurakoitsijat tarkastavat itse suoritusvelvollisuuksiinsa kuuluvien töi-
den laadun sekä korjaavat mahdolliset puutteet ja virheet ennen tilaajalle tapahtuvaa
osatarkastusta, käyttöönottoa ja luovutusta.

Urakoitsijan on valvottava oman ja aliurakoitsijoiden työnjohdon sekä -tekijöiden
osaamista ja työsuoritusta. Eri työvaiheiden suunnitteluun, oikeaan ajoitukseen ja työ-
suoritusten laatuun on kiinnitettävä erityistä huomiota. Aliurakoitsijoiden on esitettä-
vä työvaihesuunnitelmat urakoitsijan ja pääurakoitsijan sekä tarvittaessa valvojan hy-
väksyttäväksi. Urakoitsijan on valvottava hankintojen ja eri rakennusvaiheiden kelvol-
lisuutta ja työsuoritusta, jotta sopimuksen mukainen laatu kaikilta osin saavutetaan
sovittuun aikaan mennessä.

15.2 Vaihtoehtoiset tuotteet
Korjaustöissä käytettävät materiaalit ja työmenetelmät on esitetty tässä korjaus-
työselostuksessa. Materiaalien tulee olla M1-luokiteltuja.

Mikäli urakoitsija haluaa käyttää muita kuin työselostuksessa mainittuja materiaaleja,
on materiaalien vastaavuuden osoitusvelvollisuus urakoitsijalla ja materiaalit on esitet-
tävä testi- ja tutkimustuloksineen ja ominaisuuksineen suunnittelijan ja tilaajan hy-
väksyttäviksi. Korvaavien tuotteiden tulee vastata täysin työselityksessä määriteltyä
tuotetta tai käsittelyä, esim. tiivistyskorjauksen onnistumisen tekninen dokumentointi.

Kaikista käytettävistä materiaaleista tulee työmaalla olla kirjallinen suomenkielinen
käyttöohje sekä käyttöturvallisuusseloste.

Materiaalien varastoinnissa, sekoituksessa, levityksessä ja käyttöolosuhteissa on nou-
datettava materiaalitoimittajan kirjallisia ohjeita.

15.3 Urakkaan kuuluvat laadunvarmistuskokeet
Kaikista laadunvarmistustoimenpiteistä tulee laatia allekirjoitettu pöytäkirja.
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Urakoitsijan tulee tehdä tarpeen mukaan muita laadunvarmistuskokeita, jotka ovat
tarpeen hyvän ja laadukkaan lopputuloksen aikaansaamiseksi.

Urakoitsijan on työjärjestyksessään otettava huomioon laadunvarmistuskokeiden vaa-
timat odotusajat. Urakoitsijan on ilmoitettava tilaajalle vähintään kaksi vuorokautta
ennen tulevista työvaihekatselmuksista.

Kaikissa pintakäsittelytöissä alustan esikäsittely ja välikäsittelyt tarkastetaan yhteisesti
valvojan ja urakoitsijan toimesta ennen päälle tulevia käsittelyjä. Tarkastukset eivät
vähennä urakoitsijan vastuuta käsittely-yhdistelmien loppulaadusta.

Urakoitsijan tulee jatkuvasti silmämääräisesti seurata toteutuvien käsittelyjen laatua ja
verrata sitä hyväksyttyihin malleihin. Mikäli pinnoissa esiintyy laatutason alituksia, on
työ välittömästi keskeytettävä ja syyt poikkeamiin selvitettävä.

Laadunvarmistuskokeita tehdään valvojan kanssa sovittavista kohdista seuraavasti.
Laadunvarmistuskokeiden kustannuksista vastaa tilaaja, paikkaustyöt sisältyvät urak-
kaan.

Kellarin seinärakenteiden kunnon ja kosteustilanteen kartoitus, kun purkutyöt on
tehty (tilaajan edustaja)
Tiivistyskorjauksen laadunvarmistuskoe merkkiaineella mallihuoneessa ja pisto-
kokein muissa tiloissa. (tilaajan edustaja)
Uusien betonilattioiden päällystettävyyden arviointimittaukset, rakenteellinen
kosteusmittaus (urakoitsija tekee betonin kuivumisen seurantamittaukset ja tilaa-
jan edustaja tekee päällystettävyyden arviointimittauksen)

Työtä ei saa jatkaa ennen kuin laadunvarmistuskokeista on saatu hyväksytyt tulokset.
Urakoitsijan on varauduttava aikataulusuunnittelussaan laadunvarmistuskokeiden ai-
heuttamiin viivästyksiin.

Työvaihetarkastukset:

osastointi ja alipaineistus
purkutyön laajuus
seinätasoitteen poistot
alapohjan sorastus, lämmöneristys ja raudoitukset
alapohjan ja seinien liittymien tiivistyskorjaukset, kaikissa kohdissa
väli ja yläpohjarakenteen purku ja puhdistus
seinätasoitukset
vedeneristykset
laatoitukset
lattiapäällysteen asennus
maalaus
alakattorakenteiden ja akustiikkalevyjen asennus
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Tiivistyskorjaukset:

Tiivistyskorjausten onnistuminen varmennetaan tilaajan toimesta merkkiainekokeella
huonetiloittain ja rakennusosittain, jotka on tiivistetty.

Tiivistettyjä kohtia ei saa peittää ennen merkkiainekokeita. Merkkiainekokeen yhtey-
dessä osoitetaan urakoitsijalle tiivistystyön kohdat, jotka mahdollisesti vaativat kor-
jausta.

Rakenteiden kuivaukset: Rakenteita ei saa päällystää ennen hyväksyttyjä mittaustu-
loksia.

Rakenteiden kuivuudesta tulee varmistua porareikä- tai näytepalamittauksin ennen
niiden uudelleen päällystystä. Mittaukset tulee tehdä rakenteen arvostelusyvyydeltä
sekä pintaosasta ja rakenteiden tulee saavuttaa uusien pintamateriaalien vaatimukset.

16 Siivous ja jälkityöt

Urakoitsijan tulee työn aikana kiinnittää huomiota työmaan yleiseen siisteyteen.

Urakoitsija huolehtii työstä syntyvien jätteiden lajittelusta. Urakoitsija siivoaa kaikki
rakennustyöstä syntyvät roskat ja jätteet ja kuljettaa ne jätteenkäsittelylaitokselle tai
kaatopaikalle. Urakoitsija vastaa kaatopaikkamaksuista. Ajo-/ kävelytiet ja urakoitsijan
käyttöön annettu alue on rakennustyön ajan pidettävä niin siistinä, ettei rakennuttajal-
le ja naapureille aiheudu kohtuutonta haittaa.

Työn jälkeen urakoitsijan käyttämät alueet ja tilat on urakoitsijan kunnostettava enti-
seen kuntoon. Vahingoittuneet nurmikko- tai piha-alueet on korjattava entiseen kun-
toon.
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16.1 Siivous
Kun purkutyöt on tehty ja uusi alapohjalaatta on valmistunut ja rakenneliittymien tii-
vistykset on tehty, tilat siivotaan homeettomaksi siivouksen periaatteita noudattaen,
joka tarkoittaa, että kaikki pinnat imuroidaan hepa-suodattimella varustetulla imurilla
ja tämän jälkeen kaikki pinnat pyyhitään nihkeäpyyhinnällä. Homeettomaksi siivous
suoritetaan työterveyslaitoksen homeettomaksi siivouksen ohjeistuksen mukaisesti.

Mikäli tilat valmistuvat eriaikaan, tulee huolehtia, että likaiselta puolelta ei kulkeudu
ilmaa puhtaalle puolelle.

Homeettomaksi siivous teetetään erikseen alaan erikoistuneella urakoitsijalla. Urakoit-
sijan tulee yhteistyössä tilaajan kanssa mahdollistaa siivouksen suoritus oikeaan aikaan
ja huomioida tämä omassa työaikataulussaan.

Lopuksi, kun kaikki työt ovat valmistuneet suoritetaan vielä huolellinen siivous kaik-
kiin tiloihin.

Homeettomaksi siivous on tilaajan hankinta, mikä alistetaan pääurakkaan.

Turussa 25.1.2017

RTC Vahanen Turku Oy

Joni Soisalo, RI (Amk) Markus Järvinen, RI (Amk)
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TIIVISTELMÄ
Tutkimuskohteena oli Laitilan keskustassa sijaitseva Kustaa Hiekan lukutupa. Suojeltu rakennus on raken-
nettu  vuonna  1937  ja  siinä  on  toiminut  aiemmin  mm.  Laitilan  kirjasto.  Nykyiseen  käyttöönsä,  Vakka-
Suomen Musiikkiopiston opetustiloiksi, rakennus on saneerattu vuosina 2006 - 2008, jolloin kiinteistön au-
makaton tiilikate uusittiin ja asennettiin koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä toiseen ja kolman-
teen kerrokseen (maanpäälliset kerrokset 1 ja 2) ja rakennettiin pieni laajennusosa hissin sijoittamiseksi. Sa-
malla alkuperäisen sisäänkäynnin katosta korotettiin toisen kerroksen porrastasanteelle saakka. Tilojen eri-
koistarpeet huomioiden, rakennuksen 1. ja 2. kerroksen ilmankosteutta säädellään tuloilmaa kosteuttamalla.
Kellarikerroksessa on erillinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Rakennus on tiilirunkoinen (kahden kiven muu-
raus) ja maanvaraisesti anturoille perustettu. Remonttien yhteydessä kellaritilojen maanvastaiset seinät on
lisäeristetty sisäpuolelta ja levytetty kipsilevyllä. Rakennuksen sadevesijärjestelmä on uusittu tiilikatteen sa-
neerauksen yhteydessä. Väli- ja yläpohjassa on turve-eristys.

Vuonna 2008 valmistuneen remontin jälkeen kiinteistössä on sattunut ainakin kolme merkittävää vesivuo-
toa. Vuonna 2013 räystäskourun vuodon korjaustoimissa pääsisäänkäynnin puoleisen pohjoisnurkan julkisi-
vurappaus on uusittu koko korkeudeltaan. Talvella 2014 vintin iv-konehuoneen lattiakaivo tukkeentui ja
kostuttimen viemäröintivesi kasteli alapuolisia tiloja. Kevättalvella 2016 vettä valui uudissiiven eteiseen to-
dennäköisesti kattopellin ylösnoston epätiiveyskohdasta. Kustaa Hiekan lukutuvassa on epäilty olevan si-
säilmaongelmaan viittaavia tekijöitä, minkä vuoksi Vakka-Suomen Musiikkiopiston toiminta on siirretty
väliaikaisesti pois rakennuksesta.

Tässä tutkimuksessa merkittävimmät sisäilmaa heikentävät tekijät ovat kellarikerroksen kosteusvauriot ala-
pohjassa, maanvastaisissa ulkoseinissä ja väliseinissä; ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa välipohjien laho-
ja mikrobivauriot; räystäsvuodoista ja ilmanvaihtokonehuoneen vesivahingosta aiheutuneet mikrobivauriot
seinä-, katto- ja lattiapinnoissa; sekä yläpohjan laho- ja mikrobivauriot. Lisäksi rakennuksen vinttitilassa,
kellarikerroksessa ja paikoin ulkoseinien vierustoilla aistittiin PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua.

Kellarikerroksessa todettiin laajoja kosteusvaurioita alapohjassa, maanvastaisissa sisäpuolelta eristetyissä
ulkoseinissä ja väliseinissä. Korkeat rakenteiden kosteudet ovat aiheutuneet maaperästä perustusten ja ala-
pohjan kautta nousevasta kosteudesta, jota on edesauttanut salaojien ja sadevesiviemäröintien puutteet, mm.
salaojat ja sadevedet on johdettu samoihin kaivoihin ja putkia on tukkeutunut ja painunut kasaan laajalti.
Olemme suositelleet salaojien ja sadevesiviemäröinnin uusimista, maanvastaisten seinien ulkopuolen vede-
neristystä sekä kellaritiloille kattavaa korjausta, jossa mm. uusitaan alapohja kokonaisuudessaan ja puretaan
sisäpuoliset levyrakenteet. Jos tiiliset maanvastaiset seinät todetaan mikrobivaurioituneiksi, voi niiden kor-
jaaminen olla mahdotonta.

Ulkoseinien patterisyvennysten kohdalla havaittiin PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua ja ainakin yhdeksi ha-
jun lähteeksi paljastui seinän tiilimuurauksen sisällä oleva pikipintainen puukuitulevy. Olemme suositelleet
harkitsemaan levyn poistoa rakenteesta ja joka tapauksessa ilmavuotojen estämistä ulkoseinärakenteesta si-
säilmaan.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen lattiat (välipohjat) ovat paikoitellen mikrobivaurioituneita ja toisen kerrok-
sen välipohjassa todettiin lisäksi muutamassa kohdassa lahoa. Välipohjan kantava rakenne ei selvinnyt var-
muudella lähtötietojen ja tehtyjen rakenneavausten perusteella, vaikka todennäköinen rakenne on betonia.
Välipohjien kautta tapahtuu ilmavuotoa sisäilmaan, jolloin eristetilan epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäil-
maan. Olemme suositelleet välipohjien kattavaa korjausta, jonka yhteydessä eristeet ja muottilaudat poiste-
taan ja rakenneliittymät tiivistetään.

Yläpohjassa todettiin lahoa ulkoseinän vierellä satunnaisesti valituissa avauskohdissa. Yläpohjan eristeen
todettiin lisäksi mikrobivaurioituneen. Ilmanvaihtokonehuoneen kohdalla yläpohjassa todettiin edelleen
kosteutta aiemmin tapahtuneen vesivahingon jäljiltä. Olemme suositelleet yläpohjalle kattavaa korjausta,
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jonka yhteydessä yläpohjan eristeet uusitaan ja saadaan kartoitettu lahovaurioiden laajuus ja uusittua puura-
kenteet tarpeelliselta osin. Yläpohjan kautta todettiin tapahtuvan myös ilmavuotoja sisäilmaan, joten rakenne
tulee myös tiivistää. Rakennuksen räystäskourut ja syöksytorvet on upotettu rakenteiden sisään ja olemme
suositelleet niiden uusimista niissä havaittujen puutteiden vuoksi.

Aiemmin tehtyjen selvitysten perusteella ja nyt otettujen mikrobinäytteiden perusteella käytetyt sisäpintojen
tasoitteet mikrobivauriotuvat kosteudesta, joten olemme suositelleet kaikkien kastuneiksi tiedettyjen tasoit-
teiden uusimista.

Aulatiloissa havaitulle kemikaalimaiselle hajulle ei löytynyt selkeää mitattavaa syytä, mutta aistinvaraisen
tarkastuksen perusteella on syytä epäillä, että hajulähde on käytetty muovimatto. Muovimatto tulee uusitta-
vaksi välipohjien korjausten myötä. Korjauksissa on huomioitava myös se, että lattian tasoitekerrosten välistä
löytyi musta kerros, joka on todennäköisesti asbestia sisältävää vanhaa pikiliimaa. Lähtötietoina olleessa as-
bestikartoituksessa oli todettu pikiliiman sisältävän asbestia. Yhdessä välipohjan tarkastusporauksessa todet-
tiin myös kerrosten välissä massakerros, josta on syytä myös selvittää, sisältääkö se asbestia.

Ilmanvaihdon osalta olemme suositelleet mm. kanavistojen ja koneiden puhdistusta ja ilmavirtojen säätöä
nykyistä käyttötarkoitusta vastaaviksi rakenteille tehtävien korjausten jälkeen. Ilmanvaihdon kostutusjärjes-
telmän toiminnasta ja toimintaperiaatteesta ei saatu varmuutta, joten sen varmistaminen tulee tehdä myös
samassa yhteydessä. Kellarikerroksen ilmanvaihdon todettiin ottavan osin raitisilmaa epäpuhtaasta portaan
alustilasta ja myös puhaltavan osan jäteilmasta samaan alustatilaan. Tämä tilanne tulee korjata.
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1 Kuntotutkimuksen yleistiedot
1.1 Kohde ja tilaaja

Kohde Kustaa Hiekan lukutupa

Tilaaja Laitilan kaupunki
Tekninen toimi
PL 25
23801 Laitila

Tilaajan yhteyshenkilö  Eva Ervanko, rakennusinsinööri

1.2 Tekijä ja ajankohta

Tutkimuksen tekijät RTC Vahanen Turku Oy
Ratapihankatu 53 C
20100 TURKU
p. 0207 698 618
s-posti etunimi.sukunimi@vahanen.com

Timo Hautalampi, FM
Mari Lehtonen-Najtre, FT, rakennusterveysasiantuntija
Mika Reiman, rkm, rakenteiden kosteudenmittaaja
Heli Teivainen, RI (AMK), rakennusterveysasiantuntija

Yhteyshenkilö Mari Lehtonen-Najtre, p. 044 7688 239

Kohteen kenttätutkimukset suoritettiin elo - marraskuussa 2016.
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1.3 Tutkimuksen tavoite ja rajaus

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Vakka-Suomen Musiikkiopistona ja aiemmin
Laitilan kirjastona toimineen kiinteistön rakenteissa esiintyvät ja sisäilman laatuun
vaikuttavat kosteusvauriot ja muut sisäilman laatua heikentävät tekijät sekä esittää
toimenpide- ja korjaustapaehdotuksia havaittujen ongelmien poistamiseksi.

1.4 Tutkimusmenetelmät ja vertailuarvot

Rakenneavaukset
Avauksia tehtiin, jotta päästiin tarkastamaan rakennekerroksia ja niiden kuntoa sekä
kosteusvauriokohdissa mahdollisten vaurioiden ja kosteuslähteiden tarkastamiseksi.
Rakennekerroksia tarkastettiin sekä porareikien kautta sekä laajemmista rakenneker-
roksiin avatuista aukoista. Laajemmat rakenneavaukset ja niiden paikkaukset teki ti-
laajan edustaja.

Pintakosteuskartoitus
Kenttätutkimuksissa käytettiin aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä mittalaitetta
Gann Hydrotest LG2. Kivirakenteissa käytettiin sähkönjohtavuuteen perustuvaa pin-
takosteusilmaisinta LB 70, jonka antamalla lukemalla ei ole yksikköä. Mitattaessa saatu
tulos on suunta antava. Asteikko muodostuu lukemista 0...170. Pintakosteusilmaisin
kuvaa rakenteen kosteutta enimmillään noin 2-3 cm syvyyteen asti. Ilmaisimesta saatu
lukema riippuu myös tarkasteltavasta materiaalista.

Ilman kosteusmittaus ja viiltomittaus
Ilman ja lattian pintarakenteiden alla olevaa kosteustilannetta selvitettiin rakenteen ly-
hytkestoisen suhteellisen kosteuden mittausmenetelmällä. Lattian pintarakenteen alla
vallitsevan ilman suhteellisen kosteuden mittaus tehtiin ns. viiltomittauksena, jossa
lattiapinnoitteeseen tehdään viilto halutulle kohdalle ja lattiapinnoite irrotetaan mitta-
pään vaatimalta matkalta alustastaan. Viiltoon asennetaan Vaisala Oy:n valmistama
HMP42 -kosteus- ja lämpötilamittapää. Tehty viilto sekä viillon ja mittapään rajapinta
tiivistetään Mal–kitillä siten, että tehty viilto on täysin vesihöyryntiivis. Mittapään an-
netaan tasaantua päällysteen alla vallitseviin olosuhteisiin vähintään 15 minuuttia.
Mittauksissa käytettiin Vaisala HMI41 -lukulaitetta. Mittauksissa käytetyt kosteus- ja
lämpötilamittapäät on kalibroitu Vahanen Oy:n mittapäiden kalibrointijärjestelmällä
1.6.2016.

Rakennekosteuden mittaus porareikämenetelmällä
Tutkittaviin materiaaleihin porattiin kuivamenetelmällä 16 mm poranterällä reikä, jo-
hon  asennettiin  ulkomitaltaan  16  mm  paksu  holkki.  Porareiän  ja  putken  liitos  sekä
putken suu tiivistettiin höyrytiiviiksi. Ennen holkin asennusta reikä puhdistettiin huo-
lellisesti porauspölystä reikään mahtuvalla suuttimella. Porauksen jälkeen reiän annet-
tiin tasaantua yli 72 tuntia. Mittausanturien asennuksen jälkeen anturin annettiin ta-
saantua yli tunnin ajan putkessa vallitseviin olosuhteisiin ennen mittaustulosten lu-
kemista.
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Betonirakenteiden ja tiiliseinän suhteellisen kosteuden mittauksissa käytettiin Vaisala
Oy:n valmistamia HMP44 -kosteus- ja lämpötilamittapäitä. Sisäilman suhteellisen kos-
teuden ja lämpötilojen mittaukset tehtiin samalla kalustolla. Mittauksissa käytetyt kos-
teus- ja lämpötilamittapäät on kalibroitu Vahanen Oy:n mittapäiden kalibrointijärjes-
telmällä 1.6.2016.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden näytteet kerättiin huoneilmasta Tenax TA-
Carbograph 5TD-adsorbenttiyhdistelmäputkeen. Kerätyt yhdisteet analysoitiin kaasu-
kromatografisesti, käyttäen termodesorptiota ja massaselektiivistä ilmaisinta. Yhdis-
teiden pitoisuudet ilmoitetaan mikrogrammoina yhdistettä kuutiometrissä ilmaa
(µg/m³). Näytteet analysoi Työterveyslaitos.

Sosiaali- ja terveysministeriön keväällä 2015 antaman Asumisterveysasetuksen (STM
545/2015) mukaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella lasketun ko-
konaispitoisuuden (TVOC) toimenpideraja huoneilmassa on 400 μg/m³. Vastaavasti
yksittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden
toimenpideraja-arvo huoneilmassa on 50 μg/m³. Havaituista yksittäisistä VOC-
yhdisteistä 2-etyyli-1-heksanolin toimenpideraja-arvo on 10 μg/m³ (STM 545/2015).
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tulkinnassa kokonaispitoisuuksia (TVOC) olen-
naisempia ovat ne yksittäiset yhdisteet, jotka viittaavat poikkeavaan lähteeseen tai jot-
ka voivat aiheuttaa oireilua pieninäkin pitoisuuksina. Tästä syystä VOC-pitoisuuksia
on aina tarkasteltava tapauskohtaisesti. Työterveyslaitoksen tulkinnan mukaan, vaikka
yhteispitoisuus olisi pieni, mutta yksittäisen yhdisteen pitoisuus alkaa olla tuloksissa
selvästi vallitseva, 20-30 µg/m3-tasolla, on yhdisteen päästölähde syytä jäljittää tar-
kemmin ja ryhtyä korjaaviin toimenpiteisiin.
Mikrobinäytteet materiaalista
Rakenteista, joista halutaan arvioida niissä mahdollisesti esiintyvä mikrobikasvu, otet-
tiin materiaalinäytteet. Otetut näytteet viljeli (25 °C, 7-14 vrk) ja analysoi Työterveys-
laitos tai Turun yliopiston Aerobiologian laboratorio. Kasvatuksen jälkeen syntynei-
den pesäkkeiden määrät laskettiin ja sienet tyypitettiin.

Analyysissä käytetty mikrobikasvun runsauden mukainen asteikko (- ei
kasvua / (+) yksittäinen pesäke / + vähän kasvua / ++ kohtalainen kas-
vu  /  +++ runsas  kasvu  /  ++++ erittäin  runsas  kasvu  /  Y  ylikasvu)  on
vain suuntaa antava.

Pölynäyte tuloilmakanavistosta
Tuloilmakanavistoon kertyneestä pölystä otettiin näyte nurinpäin käännettyyn Minig-
rip-pussiin. Näytteen pölykoostumuksen analysoi Työterveyslaitos elektronimikro-
skoopilla. Näytemenetelmälle ei ole olemassa vertailuarvoja.

Painesuhteet ja ilmavuotojen tutkiminen merkkisavulla
Rakennuksen ja rakenteiden ilmavirtauksia sekä rakennuksen painesuhteita tarkastel-
tiin merkkisavun avulla.

Hetkellisiä painesuhteita mitattiin myös manometrilla Swema Air 3000.



Kuntotutkimusraportti 9 (59)
Kustaa Hiekan lukutupa, Laitila
Sisäilma- ja kosteustekninen
kuntotutkimus
12.12.2016

VAHANEN TURKU nwww.vahanen.com n p. 0207 698 618
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku n y-tunnus 1643714-3

Ilmavuotojen tutkiminen merkkiainekokeella
Rakennuksessa tapahtuvia hallitsemattomia ilmavuotoja tutkittiin merkkiainekokeen
avulla. Merkkiainekaasuna käytettiin vedyn (5 %) ja typen seosta. Mahdollisia ilma-
vuotokohtia tutkittiin merkkiaineanalysaattorilla Inficon Sensistor XRS9012.

Ilmanvaihto
Poistoilmavirtoja mitattiin manometrilla Swema Air 3000 ja termoanemometrianturil-
la SWA031 sekä näihin liitetyillä Kimo-anemometritorvilla K35 ja K75. Tuloilmavirto-
ja mitattiin manometrilla SA 3000.

2 Kiinteistön yleistiedot
2.1 Kohteen kuvaus

Tutkimuskohteena oli Laitilan keskustassa sijaitseva Kustaa Hiekan lukutupa. Suojeltu
rakennus on rakennettu 1937 ja siinä on toiminut aiemmin mm. Laitilan kirjasto. Ny-
kyiseen käyttöönsä, Vakka-Suomen Musiikkiopiston opetustiloiksi, rakennus on sa-
neerattu vuosina 2006 - 2008, jolloin kiinteistön aumakaton tiilikate uusittiin ja asen-
nettiin koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä toiseen ja kolmanteen ker-
rokseen (maanpäälliset kerrokset 1 ja 2) ja rakennettiin hissin sijoittamista varten pie-
ni laajennososa hissin sijoittamiseksi. Samalla alkuperäisen sisäänkäynnin katosta on
korotettu toisen kerroksen porrastasanteelle saakka. Tilojen erikoistarpeet huomioi-
den, rakennuksen 1. ja 2. kerroksen ilmankosteutta säädellään tuloilmaa kosteuttamal-
la.

Rakennus on tiilirunkoinen (kahden kiven muuraus) ja maanvaraisesti anturoille pe-
rustettu. Remonttien yhteydessä kellaritilojen maanvastaiset seinät on lisäeristetty si-
säpuolelta ja levytetty kipsilevyllä. Rakennuksen sadevesijärjestelmä on uusittu tiilikat-
teen saneerauksen yhteydessä.

Rakennuksessa on kaksi maanpäällistä kerrosta ja avoin vinttitila, jossa sijaitsee iv-
konehuone. Toinen iv-konehuone on kellarissa ja se palvelee ainoastaan kellarikerrok-
sen Kansalaisopiston kuvataiteen opetustiloja. Tilojen lattiapinnat ovat musiikki-,
näyttely- ja työtiloissa laminaattia, muualla muovimattoa. 1. ja 2. kerroksen muovi-
matto on puukuvioitua. Myös kellarin maanvarainen alapohjalaatta on pinnoitettu
muovimatolla, joka on paikoin selvästi irronnut alustastaan.

Vuonna 2008 valmistuneen remontin jälkeen kiinteistössä on sattunut ainakin kolme
merkittävää vesivuotoa. Vuonna 2013 räystäskourun vuodon korjaustoimissa pää-
sisäänkäynnin puoleisen pohjoisnurkan julkisivurappaus on uusittu koko korkeudel-
taan. Talvella 2014 vintin iv-konehuoneen lattiakaivo tukkeentui ja kostuttimen vie-
märöintivesi kasteli alapuolisia tiloja. Kevättalvella 2016 vettä valui uudissiiven etei-
seen todennäköisesti kattopellin ylösnoston epätiiveyskohdasta.

Kustaa Hiekan lukutuvassa on epäilty olevan sisäilmaongelmaan viittaavia tekijöitä,
jonka johdosta Vakka-Suomen Musiikkiopiston toiminta on siirretty väliaikaisesti
pois rakennuksesta.
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2.2 Käytössä olleet asiakirjat

· Pohjapiirrokset kellari, 1. ja 2. kerros, vintti

· Kopioita pienurakkasopimuksista (2006)

o Tiilikatteen uusiminen ja sadevesijärjestelmän saneeraus, Rakennus-
Leivo Oy.

o Julkisivun rappaussaneeraus, Vakka-Suomen Rappauspalvelu Oy.

o Sisäpuoliset maalaus-, tapetointi- ja tasoitetyöt, Pyhämaan Maalaus ja
Tapetointi.

· Tarkastuskertomus, Lukutuvan sisäilma-asiat. Uudenkaupungin kaupungin
Ympäristöterveys, 9.12.2015.

o Käyttäjät ovat ilmoittaneet hajusta, kosteudesta ja vesivuodoista. Tar-
kastuksen yhteydessä todettu vesivuotojälkiä ja kemikaalimaista hajua.
Jatkotoimenpiteiksi on esitetty havaittujen kosteusjälkien mahdollisen
mikrobikasvuston määritystä, syöksytorvien kunnon tarkastamista ja
ilmanvaihdon toiminnan ja kanavistojen puhtauden arviointia.

· Sisäilmanäytteenotto 26.1. – 27.1.2016, Carpe Classis Oy, Työnro 21046. Ra-
portti päivätty 28.1.2016.

o Testausseloste, Ilmanäyte 6-vaiheimpaktiokerääjällä, Kustaa Hiekan lu-
kutupa. (KustaaHiekanLukutupa_ILMA_Carpe_270116). TYYK, Ae-
robiologian yksikkö, 11.2.2016.

o Rakennuksen sisäilmasta on otettu neljä ilmanäytettä 6-
vaiheimpaktorilla. Näytetulokset eivät selvästi viittaa mikrobikasvuun
rakennuksessa mutta ilmanäytteissä esiintyy jonkin verran kosteusvau-
rioissa tavattavia, pääasiassa Aspergillus-sukuisia homelajeja, joiden
esiintymistä voidaan pitää poikkeuksellisena.

· Tutkimusraportti, Kustaa Hiekan lukutupa, Baumedi Oy (raportti päivätty
27.5.2016).

o Testausseloste, materiaalinäytteen suoraviljely, Kustaa Hiekan lukutu-
pa. (KustaaHiekanLukutupa_MAT_Baumedi_210416), TYYK, Aero-
biologian yksikkö, 4.5.2016.

§ Vesivuotojen vauriokohdista otetuissa materiaalinäytteissä ha-
vaittiin aktiivista mikrobikasvua tiloissa 118, 211 ja 218.

o Testausseloste 2016-8216, Materiaalien FLEC ja PAH tutkimukset,
Kustaa Hiekan lukutupa. Metropolilab 24.l5.2016.
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§ Tiloista on otettu muovimattojen materiaalinäytteitä niistä
haihtuvien kemikaalien määrittämiseksi, sekä yksittäinen näyte
pikisivelyn PAH-yhdistepitoisuuden mittaamiseksi. Mattonäyt-
teistä kaksi on muista poikkeavia mutta emittoituvan pitoisuu-
den avulla ei voi arvioida pitoisuuksia sisäilmassa. Pikisivelyn
PAH-yhdistepitoisuus ei anna aihetta jätteen erityissijoitteluun
saneeraustilanteessa.

· Raportti viemärien tv-kuvauksesta, Raision Pesuhuolto, 22.11.2016

o Kiinteistön salaojajärjestelmä on liitetty sadeveden keräysjärjestelmään.

o Sadevesi- ja salaojaputkisto on suurelta osin painunut ja tukkeutunut.

2.3 Lähtötiedot

Vakka-Suomen musiikkiopiston henkilökunnan edustajan ja tilaajan edustajan ha-
vaintoja saatiin ennen varsinaisia tutkimuksia tehdyssä kiinteistön katselmoinnissa
22.8.2016.

· Tilojen käyttäjät ovat havainneet tiloissa pistävää, kemikaalimaista hajua ja ko-
keneet ilmanvaihdon toimivan puutteellisesti. Kemikaalimainen haju paikan-
tuu 1. ja 2. kerroksen aulatiloihin, jossa kummassakin on puujäljitelmäkuvioi-
nen muovimatto.

· Yleisin käyttäjien sisäilmaperäiseksi arvioima oire oli päänsärky, mutta satun-
naisesti tiloissa käyvällä herkistyneellä henkilöllä sisäilmaperäinen oireilu on
ollut äkkinäistä ja voimakasta.

· Viimeisimmän remontin jälkeen kiinteistössä on sattunut mm. iv-
konehuoneen viemärikaivon tukkeutumisesta ja rännikourujen epätiiveydestä
johtuneita vesivuotoja.

3 Ulkopuoli
3.1 Havainnot

Rakennus sijaitsee tasamaalla ja rakennuksen kulkuväylät ovat pääosin soraa. Itä-,
pohjois- ja eteläsivujen sokkelinvierus on ladottu noin puolen metrin levyisesti seula-
pääkivillä. Läntisen julkisivun sokkelivierus on soraa. Rakennuksen pääsisäänkäynti
sijaitsee Kirkkokadun puoleisella itäisellä julkisivulla ja sen suojana on sisääntulokatos.
Esteetöntä kulkua varten rakennettu hissilaajennos ja pieni, rappukäytävään johtava
sisäänkäynti sijaitsevat rakennuksen takapihalla (länsisivu). Vanhaa sisäänkäyntiä on
korotettu toisen kerroksen hissiaulan rakentamiseksi.
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Kuva 1 ja 2. Yleiskuva rakennuksesta ja sokkelialueesta itä- ja länsisuunnasta. Vanhaa
sisäänkäyntiä on korotettu toisen kerroksen tasolle hissiaulan rakentamiseksi.

Rakennuksen kattovedet johdetaan maahan vesikaton räystäsrakenteen sisällä olevien
räystäskourujen ja julkisivuun upotettujen syöksytorvien kautta betonisiin sadevesi-
kaivoihin. Myös sisääntulokatoksen räystäskouru on upotettu katoksen räystäsraken-
teeseen. Lisäsiiven peltikattojen vedet johdetaan räystäskouruissa ja syksytorvissa
muovisiin rännivesikaivoihin. Sadevedet purkautuvat pääosin syöksytorven alla ole-
viin sadevesikaivoihin tai suoraan vierustan sorastukselle ja siitä valumavetenä kau-
empana olevaan sadevesikaivoon. Ympäröivä maanpinta ei selkeästi johdata pintavesiä
kauemmaksi rakennuksesta.

Kuvat 3 ja 4. Sadeveden ohjaus vanhassa rakennuksen osassa sekä laajennososa.

Osaan betonikaivoista on kertynyt paljon veden mukana kulkeutuneita lehtiä ja muuta
vedenkulkua hankaloittavaa roskaa sekä sokkelinvierustan seulapääkiviä.  Piha-alueen
tarkastuksessa havaittiin sadevesikaivoissa salaojaputkien päitä, joiden olemassaolosta
tilaajalla ei ollut varmuutta.

Rakennuksen sadevesi- ja salaojajärjestelmän kunto kuvautettiin tilaajan toimesta
marraskuussa 2016. Kuvauksessa havaittiin rakennuksen salaojien olevan yhteydessä
sadevesikaivoihin. Putkistojen tarkastelussa havaittiin putkien painumista ja muo-
donmuutoksia koko järjestelmän osalta. Sisäänkäynnin eteläpuolella olevassa kaivossa
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on runsaasti kiviä. Tämän lisäksi kasvien juuret ovat tukkineet putkia. Kaikkia putkia
ei voitu kuvata niiden huonon kunnon takia.  Kuvauksesta on erillinen raportti.

Kuva  5  ja  6. Sadevesikaivojen siisteys ja salaojaputkien yhdistyminen sadevesijärjes-
telmään.

3.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Rakennuksessa on anturaperustus ja maanvarainen pohjalaatta. Kellarikerros on puo-
littain maanpinnan alapuolella. Puutteellinen pintavedenohjaus altistaa rakennuksen
kosteudelle, josta havaittiin viitteitä kellarin maanvastaisten seinien ja alapohjan tut-
kimuksissa (Kts. osiot ”4 Alapohja” ja ”5 Ulkoseinät ja maanvastaiset seinät”).

Suosittelemme rakennuksen sadevesi- ja salaojajärjestelmien uusimista voimassaolevat
rakennusmääräykset huomioiden. Uusinnan yhteydessä rakennuksen maanalaiset osat
on vedeneristettävä.

4 Alapohja
4.1 Rakenteet

Käytössä olleen alkuperäisen rakenneleikkauksen osan mukaan rakennuksessa on
maanvarainen anturoille perustettu alapohja.

Rakennuksessa on betoninen alapohja, jonka rakenne varmistettiin Ø 16 mm pora-
reikien kautta. Tehtyjen porausten perusteella alapohjan rakenne ylhäältä alas on:

Alapohja tilan 013 kohdalta (avaus R1)

· muovimatto
· tasoite
· betoni 70 mm
· muovi
· pohjamaa (hiekka)
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Alapohja aulatilan 012 kohdalta (avaus R3)

· muovimatto
· tasoite
· betoni 65 mm
· EPS 35 mm
· pohjamaa (hiekka)

4.2 Havainnot

Kellarikerroksen lattioissa on pääosin 2008 remontin yhteydessä asennetut muovima-
tot. Lämmönjako/iv-huoneen lattia on maalattua betonia. Tilassa 012 muovimatto oli
monin paikoin selvästi irti alustastaan.

Alapohja kartoitettiin pintakosteusilmaisimella ja kohonneita pintakosteusilmaisimen
arvoja todettiin laajoilla alueilla tiloissa 010, 011, 013, 014, 016, 017 ja 018. Tämän li-
säksi paikallisia kohonneita pintakosteusarvoja havaittiin aulatilassa 012 lämmönjako-
huoneen (tila 016) ja siivoukeskuksen (tila 017) kynnysalueella, tilan 018 vastaisen
kantavan seinän juurella sekä porraskäytävään johtavalla kynnysalueella.

Kohonneiden pintakosteusarvojen alueet on esitetty viitteellisesti liitteen 1 pohjapiir-
roksessa. Huoneiden 012, 013 ja 018 kohdalla kosteudet tarkastettiin pinnoitteen alta
tehtävin viiltokosteusmittauksin. Samalla maton kiinnittyminen ja mattoliiman koos-
tumus ja kunto arvioitiin aistinvaraisesti. Viiltokosteusmittausten tulokset on esitetty
oheisessa taulukossa 1 ja mittapisteet liitteen 1 pohjapiirroksessa.

Taulukko 1. Alapohjan viiltokosteusmittaustulokset kellarikerroksen tiloista 013, 012 ja
018 1.9.2016.

Mitta-
piste

Mittauskohta Syvyys Suhteellinen
kosteus

Lämpötila Kosteus-
sisältö

Anturi

(mm) (%) (°C) (g/m3) nro.
V1 013 0 97 19,9 16,6 42/2

sisäilma 67 20,0 11,5 42/1
V2 012 0 79 21,2 14,7 42/3

sisäilma 67 19,9 11,5 42/2
V3 018 0 97 19,4 16,3 42/1

sisäilma 68 19,6 11,4 42/2
ulkoilma Kylmäpihjala, Rauma

(Foreca)
88 16,1 12,1 -

Alapohjan suhteellisen kosteuden todettiin olevan muovimaton alla korkea alueilla,
joilla pintakosteudenilmaisimellakin todettiin viitteitä kosteudesta (mittapisteet V1 ja
V3). Mittapisteessä V2 ei koholla olevaa suhteellista kosteutta todettu, vaikka pinta-
kosteudenilmaisimella todettiinkin kohonneita pintakosteuden arvoja.

Tilassa 013, jossa oli havaittavissa muovimaton irtoamista (mittapiste V1), ja matto-
liima oli saippuoitunutta ja haisevaa. Myös mittapisteessä V3 maton kiinnittyminen
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alustaan oli heikkoa, mutta samanlaista liiman saippuoitumista ei havaittu. Tilojen ais-
tinvaraiset havainnot ja sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) on käsitelty
raportin osiossa ”9 Sisätilat”.

Kuvat 7 ja 8. Viiltokosteusmittaus luokkatilan 013 muovimaton alta osoitti alapohjan
suhteellisen kosteuden olevan korkea ja mattoliiman koostumuksen saippuoitunutta.

Alapohjaan tehtiin kaksi porausta (R1 ja R3) rakenteen selvittämiseksi. Porauskohdik-
si valikoitiin kohta, jossa pintakosteusilmaisin antoi poikkeuksellisen korkeita lukemia
(R1) ja kohta, jossa arvot eivät olleet koholla (R3). Kummassakin porauskohdassa ala-
pohjassa oli noin 70 mm paksu betonilaatta. Betonilaatan alla tilan 012 porauskohdas-
sa R3 oli 35 mm paksu EPS eristekerros ja sen alapuolella hienojakoinen ja aistinvarai-
sesti arvioituna kostea pohjahiekka. Tilan 013 porauskohdassa R1 eristekerroksen ti-
lalla oli muovikalvo. Tilan 013 porauksen yhteydessä havaittiin todennäköisesti van-
hasta vedeneristeestä peräisin olevaa PAH-yhdisteitten hajua.

Merkkisavulla, ilmanvaihdon toimiessa normaalisti, ei todettu selkeitä ilmavuotoja
alapohjan ja seinien liittymistä. Alapohjan kautta tapahtuvia ilmavuotoja tutkittiin
tarkemmin merkkiainekokeella tilassa 013 (MA1), jossa merkkiainetta laskettiin ala-
pohjan alle. Tutkimus suoritettiin ensin ilmanvaihdon ollessa normaalitoiminnalla ja
sen jälkeen tilan alipaineisuutta tehostettiin oviaukkoon sijoitetulla sulkuovella ja ka-
navapuhaltimella. Ilmanvaihdon toimiessa normaalisti huone oli noin 1 Pa alipainei-
nen alapohjan suhteen ja tehostetulla alipaineella noin 7 Pa. Ilmanvaihdon toimiessa
normaalisti todettiin paikallista ilmavuotoa viereisen huonetilan 014 puolella olevasta
koteloinnista sekä pistemäisesti huoneeseen 015 rajautuvan väliseinän alta. Tehoste-
tulla alipaineella ilmavuotoa todettiin laajasti alapohjan liittymistä ulkoseinään ja väli-
seinään sekä ulkoseinän levyverhouksessa olevista pistorasioista. Tehostetulla alipai-
neella tilassa aistittiin voimakas PAH-yhdisteiden haju, jota oli aiemmin aistittu mm.
alapohjan porauksen yhteydessä sekä levytetyn ulkoseinän pistorasian kohdalla.
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Kuvat 9 ja 10. Alapohjasta todettiin ilmavuotoa huonetilaan merkkiainemenetelmällä
ulko- ja väliseinien liittymistä sekä levytetyn ulkoseinän pistorasiasta.

4.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Kellarikerroksen alapohjassa todettiin laajalti kosteutta, joka johtuu alapohjan puut-
teellisesta lämmön- ja vedeneristyksestä ja sen seurauksena maaperästä kapillaarisesti
ja diffuusiovoimalla nousevasta kosteudesta. Alapohjan kosteus on vaurioittanut latti-
oiden muovimaton ja mattoliiman. Tilojen sisäilmassa havaittiin viitteitä kohonneista
haihtuvien orgaanisten yhdisteitten (VOC) pitoisuuksista. Analyysitulokset johtopää-
töksineen on esitetty tämän raportin kohdassa ”9 Sisätilat”. Korkea kosteus mahdollis-
taa myös lattian pintamateriaalien ja tasoitteiden mikrobivaurioitumisen.

Alapohjan kautta todettiin tapahtuvan ilmavuotoja sisäilmaan ulko- ja väliseinien liit-
tymien sekä levyrakenteiden läpivientien ja kotelointien kautta. Ilmavuotojen mukana
sisäilmaan kulkeutuu todennäköisesti mikrobiperäisiä epäpuhtauksia maaperästä ja
tämän lisäksi ilmavuotojen mukana todettiin sisäilmaan kulkeutuvan myös PAH-
yhdisteiden hajua. PAH-yhdisteiden haju viitaa vanhoihin vedeneristeisiin, joita ei
kuitenkaan pystytty paikantamaan tehdyissä tutkimuksissa. Hajua kuitenkin aistittiin
sekä alapohjassa että maanvastaisissa seinissä.

Suosittelemme, että kellaritilat korjataan kokonaisuutena huomioiden alapohjan lisäk-
si mm. maanvastaiset seinät, väliseinät ja ulkopuolen kosteudenhallinta. Suositamme
alapohjan ensisijaisena korjaustapana koko rakenteen uusimista. Alapohjan betoni-
laatta poistetaan ja sen yhteydessä rakennuksen alusmaa vaihdetaan karkearakeisem-
maksi kosteuden kapillaarisen nousun estämiseksi. Uudelleen valettavan laatan alle li-
sätään tarpeellinen lämmön- ja vedeneristekerros.

Vähimmillään kellarikerroksen alapohjasta tulee poistaa lattiapinnat tasoitteineen ja
tämän jälkeen estää ilmavuodot alapohjasta tiivistämällä alapohjan liittymät ja läpi-
viennit. Uudeksi pintamateriaaliksi tulee valita kosteutta kestävä ja vesihöyryä läpäise-
vä pintamateriaali.

Osana rakennuksen ulkopuolista kosteudenhallintaa, kiinteistön sadevesijärjestelmä ja
salaojaputkisto erotetaan toisistaan ja uusitaan toimivaksi (Kts. osio ”3 Ulkopuoli”).
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5 Ulkoseinät ja maanvastaiset seinät
5.1 Rakenne

Ulkoseinät
Käytössä olleen alkuperäisen rakenneleikkauksen osan mukaan rakennuksessa on
massiivitiiliulkoseinät.

Maanpäällisten kerrosten ulkoseiniin tehtiin 6 kpl porauksia rakenteen varmista-
miseksi. Rakenteen kokonaispaksuus on noin 500 mm.  Havaintojen perusteella ulko-
seinän rakenne vaihteli ja oli sisältä ulos:

Ensimmäisen ja toisen kerroksen ulkoseinä (R12, R23):

· lasikuitutapetti
· rappaus
· punatiili 130 mm x 2
· laasti 40 mm
· punatiili
· rappaus

Toisen kerroksen ulkoseinä pohjoispäädyssä (R27):

· lasikuitutapetti
· rappaus ja punatiili 270 mm
· koksinkuona 110 mm
· punatiili
· rappaus

Ensimmäisen kerroksen ulkoseinä ikkunoiden alla patterisyvennyksissä (R11, R24):

· maali
· rappaus
· 130 mm punatiili
· laasti + koksinkuona 20 mm
· punatiili
· rappaus
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Toisen kerroksen ulkoseinä pohjoispäädyssä ikkunoiden alla patterisyvennyksissä
(R28):

· maali
· rappaus
· punatiili 130 mm
· pieni ilmarako
· pikipintainen huokoinen puukuitulevy
· punatiili
· rappaus

Maavastaiset seinät
Käytössä olleen alkuperäisen rakenneleikkauksen osakopion mukaan rakennuksen
maanvastaisissa seinissä on sisäpuolella tiilimuuraus ja ulkopuoli on todennäköisesti
betonia. Remontissa vuonna 2008 seinät on sisäpuolelta lisäeristetty ja levytetty.

Maanvastaisiin seiniin tehtiin 2 kpl porauksia rakenteen varmistamiseksi. Havaintojen
perusteella maanvastaisten seinien rakenne oli sisältä ulos:

Maanvastainen seinä (R13, R15):

· kipsilevy
· höyrynsulkumuovi
· mineraalivilla ja puukoolaus 20 mm
· rappaus
· punatiili 130 mm x 2
· betoni

5.2 Havainnot

5.2.1 Ulkopuoli

Rakennuksen rappaus on uusi ja hyväkuntoinen. Sokkelit ovat maalattua betonia. Pai-
kattuja sokkelikohtia on uudisosan ja vanhan osan rajalla. Kuistin yläpuolella on rap-
pauksessa kattovesien aiheuttamia valumajälkiä.

Räystäskourut sijaitsevat räystään sisällä ulkoseinälinjalla ja syöksytorvet sijaitsevat ul-
koseinärakenteen sisällä. Vuonna 2008 rakennetun hissilaajennuksessa räystäskourut
ja syöksytorvet kulkevat ulkoseinärakenteen ulkopuolella. Rakennuksen julkisivurap-
paus on uusittu vuonna 2008 tehdyssä peruskorjauksessa ja sitä on jouduttu uusimaan
paikallisesti räystäskourujen vesivuotojen takia. Hissisiiven puoleisen seinustan ylä-
osassa näkyy edelleen korjaamattomia vesivuotojälkiä.
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Kuvat 11 ja 12. Pihanpuoleisen julkisivun etelänurkan ja kadunpuoleisen julkisivun
pohjoisnurkan rappausta on paikattu katon räystäskourujen vuotoja korjattaessa.

Uudisosan ja vanhan osan liittymässä havaittiin räystään sisällä olevan sadevesikourun
vuotamisesta aiheutuneita valumajälkiä. Uudisosan ikkunapeltien kallistus oli virheel-
linen ja sadevesi ohjautuu ikkunapuitteisiin.

Kuva 13 ja 14. Räystäiden vuodosta johtuvia valumajälkiä uudisosan ja vanhan osan
rajalla, pihanpuoleisen (länsi) julkisivun yläosassa.

Rakennuksen kellarikerros on puolittain maanpinnan alapuolella. Kellarikerroksen ik-
kunoiden vesipellit ovat osin epätiiviitä sivujen ylösnostoiltaan. Rakennuksen ikkunat
on käsitelty osiossa ”6 Ikkunat”.

5.2.2 Sisäpuoli

Ulkoseinät ovat sisäpuolelta rapattuja ja kellaritiloissa lisäeristettyjä (puukoolaus ja 20
mm mineraalivilla sekä kipsilevytys). Pintamateriaalina kaikissa seinäpinnoissa on la-
sikuitutapetti.

Kellarikerroksen ulkoseinien alaosien kipsilevypinnoissa todettiin paikallisesti kohon-
neita pintakosteusarvoja pintakosteusilmaisimella tiloissa 013, 014 ja 018. Pintakos-
teusmittauksessa poikkeaviksi todettujen alueiden sijainti on merkitty liitteenä olevaan
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kellarin pohjakuvaan. Huoneissa 013 ja 018 irrotettiin jalkalistat pohjois- ja eteläsei-
nustoilta ja levyrakenteiden alaosat kartoitettiin piikkikosteusmittarilla. Alaosien kos-
teuksien todettiin olevan paikoin koholla.

Seinärakenteen tarkastuksessa (R2) tilan 013 ulkoseinän lisäeristetilassa mitattiin hie-
man kohonneita suhteellisen kosteuden lukemia. Maanvastaisen seinän sisäpuolista
levytystä avattiin tiloista 013 (R13) ja 015 (R15). Tilan 013 avauskohdassa havaittiin
kosteuteen viittaavia jälkiä levytyksen taustapinnan alareunassa. Seinän koolauspuissa
havaittiin piikkimittarilla poikkeavaa kosteutta, koolauksessa värimuutoksia (R15) ja
eristevillassa tummentumaa. Tämän lisäksi rakenteessa todettiin selkeä mikrobikas-
vustoon viittaava haju.

Kuvat 15 ja 16. Maanvastaisen ulkoseinän levytystä avattiin huonetilasta 013 (R13).
Kipsilevyn takaisessa koolauksessa ja eristeessä havaittiin materiaalin tummumista sekä
mikrobiperäistä hajua.

Maanvastaisten seinien kosteus mitattiin porareikämenetelmällä huonetiloista 013 ja
015.  Mittapisteet on esitetty kellarin pohjakuvassa liitteessä 1 ja mittaustulokset taulu-
kossa 2.
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Taulukko 2. Kellarikerroksen maanvastaisten ulkoseinien eritetilan kosteusmittaus se-
kä maanvastaisten seinien (MVS) rakennekosteusmittaukset (Poraus 21.9.16 ja mittaus
26.9.16.).

Mitta-
piste

Mittauskohta Syvyys Suhteellinen
kosteus

Lämpötila Kosteus-
sisältö

Anturi

(mm) (%) (°C) (g/m3) nro.
R2

(1.9.16)
013, MVS eristetila 20 77 20,3 13,6 42/3

sisäilma
(1.9.16)

013 - 68 19,9 11,6 42/3

P1 013, MVS 20 85 18,9 13,7 44/1
120 100 16,0 13,9 44/7
250 91 15,3 11,9 44/5

sisäilma
(26.9.16)

013 - 59 20,1 10,3 42/3

P4 015, MVS 30 89 19,6 14,6 44/3
120 98 17,1 14,4 44/4
250 97 16,4 13,6 44/8

sisäilma
(26.9.16)

015 0 59 19,6 10,1 42/2

ulkoilma
(26.9.16)

piha-alue - 78 17,0 11,2 44/3

Kellarin maanvastaisten kiviseinien kosteusmittauksissa rakenteen suhteellisen kos-
teuden todettiin olevan kauttaaltaan korkea.

Rakennuksen ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa ulkoseinät ovat rapattuja tiilisei-
niä, jotka on päällystetty pääosin lasikuitutapetilla. Ulkoseinien sisäpinnat ovat hyvä-
kuntoisia, eikä niissä havaittu vauriojälkiä. Toisen kerroksen luokkatilan 214 ulkosei-
nän vanhan korvausilmaluukun alapuolella havaittiin vanhoja, kuivuneita valumajäl-
kiä. Seinäpinnat kartoitettiin pistokokein pintakosteusilmaisimella ja kohonneita kos-
teusarvoja todettiin ainoastaan porrashuoneessa ja uudisosan tuulikaapissa. Porras-
huoneen ulkoseinän kosteus mitattiin porareikämittauksena ja siinä todettiin kohon-
nutta kosteutta.

Taulukko 3. Ensimmäisen ja toisen kerroksen välisen porrashuoneen ulkoseinän ra-
kennekosteusmittaus (poraus 17.10.16 ja mittaus 25.10.16).

Mitta-
piste

Mittauskohta Syvyys Suhteellinen
kosteus

Lämpötila Kosteus-
sisältö

Anturi

(mm) (%) (°C) (g/m3) nro.
P7 porrashuone, US 30 83 13,1 9,5 44/13

40 87 11,6 9,1 44/12
sisäilma porrashuone - 32 17,5 4,8 44/12
ulkoilma piha-alue - 59 6,9 4,6 44/12
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Tilan 118 pääsisäänkäynnin puoleisella sivulla ikkunapenkin maali kupruili. Saman-
laista maalipinnan kupruilua havaittiin myös rehtorin toimistohuoneen ikkunapieles-
sä (tila 116). Rehtorin huoneen ikkunapielen maalista ja tasoitteesta otettu mikrobi-
näyte (N2) sisälsi vaurioon viittaavan määrän elinkykyisiä homesienien itiöitä. Käytös-
sä olleiden lähtötietojen perusteella 118 ja 218 ulkoseinien sisäpinnat ovat mikrobi-
vaurioituneet räystäskourun vuodon seurauksena. Havaintojen perusteella myös huo-
neen 218 (mu-pe) ikkunapielet ovat kastuneet vuodon seurauksena.

Kuvat 17 ja 18. Maalipinnan vaurioita huoneiden 116 ja 118 ikkunapielien maalipin-
noissa.

Ulkoseinien patterisyvennysten rappauspinnoissa ja ikkunapenkkien liittymissä sei-
niin havaittiin monin paikoin koloja, joiden kautta todettiin virtaavan ilmaa huoneti-
lan suuntaan. Ilmavuotoa todettiin myös paikoin patterisyvennysten kohdalla lattian
ja seinän liittymästä. Ilman mukana aistittiin tulevan PAH-yhdisteiden hajua. Ulko-
seinien kautta tapahtuvia ilmavuotoja tarkasteltiin myös merkkiainemenetelmällä
Fredrika-salin 118 pohjoissivulla (MA4). Merkkiainekoe tehtiin ilmanvaihdon toi-
miessa normaalisti, jolloin huonetila oli noin 2 Pa alipaineinen ulkoseinään nähden.
Merkkiainekaasua laskettiin ulkoseinän ilmarakoon patterisyvennyksen kohdalta.
Kaasun todettiin leviävän sivusuunnassa vain pienelle alueelle. Ilmaa todettiin virtaa-
van ulkoseinästä huonetilaan patterisyvennyksen seinärappauksen ja ikkunapenkin
liittymän pienien kolojen kautta, patterisyvennyksen levytetyn lattian ja ulkoseinän
liittymästä, ikkunan alareunan seinäliittymistä ja paikallisesti välipohjan ja ulkoseinän
liittymästä.
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Kuvat 19 ja 20. Patterisyvennysten kohdalla todettiin ilmavuotoja ulkoseinästä. Ikku-
napenkkien alla olevista koloista virtasi ilmaa huoneeseen.

Kuvat 21 ja 22. Ulkoseinän ja välipohjan liittymästä todettiin tapahtuvan ilmavuotoa
ulkoseinästä huoneilmaan. Huoneesta 116 irrotettiin patterin alustan levyrakennetta ja
havaittiin pieni rako nurkassa välipohjan betonin ja ulkoseinän välissä.

Ulkoseiniin rakenteen tarkastusta varten tehdyissä porauksissa todettiin patterisyven-
nysten kohdalla tiilirakenteen sisällä pikipintainen levy, jonka todettiin haisevan erit-
täin voimakkaasti PAH-yhdisteiltä. Vastaavaa hajua todettiin myös porauksissa, joissa
ei havaittu levyä eikä muutakaan materiaalia, joka sisältäisi pikeä.

5.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Kellarin maanvastaisissa seinissä todettiin korkeaa suhteellista kosteutta, jota toden-
näköisesti kulkeutuu rakenteeseen sekä seinärakenteen että perustusten kautta maape-
rästä. Rakenteiden vedeneristykset ovat puutteelliset. Salaojien olemassa olosta ei ollut
tutkimusta tehtäessä tietoa, mutta myöhemmin saatiin tieto siitä, että rakennuksen sa-
devedet ja salaojat on johdettu samoihin kaivoihin. Seinän sisäpuolinen eristys ja levy-
tys sekä rappaus ovat vaurioituneet kosteudesta.

Suosittelemme ulkopuolen kosteusrasituksen pienentämistä pintavesijärjestelmän uu-
simisella ja rakenteiden kosteudeneristyksellä sekä maanvastaisten seinien sisäpintojen
levyrakenteen, lisäeristyksen ja koolausten sekä rappauspinnan poistoa. Suosittelem-
me, että kellaritilat korjataan kokonaisuutena huomioiden maanvastaisten seinien li-
säksi mm. alapohja, väliseinät ja ulkopuolen kosteudenhallinta (Kts. osio ”3 Ulkopuo-
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li” ja ”4 Alapohja”). On mahdollista, että maanvastaisista seinärakenteista ei saada lii-
allista kosteutta kokonaan poistettua, jolloin tulee arvioida, voidaanko korjausten on-
nistumista parantaa myös uusien pintamateriaalien valinnoilla. Tiiliseinän mikrobi-
vaurioitumista tulee arvioida tasoitteiden poiston jälkeen otettavilla mikrobinäytteillä.
Kokemusten perusteella pahoin kastuneet vanhat tiiliseinät ovat hankalia korjata.

Ensimmäisen kerroksen tiloissa 118 ja 116 havaittiin ikkunapielien maali- ja tasoite-
pinnan lohkeilua, mikä todennäköisesti johtuu rakenteen pintalämpötilan vaihtelusta.
Tilan 116 ikkunapielen maalista ja tasoitteesta otetun materiaalinäytteen viljelytulok-
set viittasivat mikrobivaurioon materiaalissa. Ikkunapielet, joiden tasoitteet lohkeile-
vat, tulee puhdistaa tiilipintaan asti ja uusia materiaalit kosteutta kestäviksi ja vesi-
höyryä läpäiseviksi.

Lähtötietojen mukaan pohjoisnurkan räystäskourun vuodon seurauksena huoneiden
118 ja 218 ulkoseinät ovat kastuneet myös sisäpuolelta ja seinien sisäpintojen rappaus-
ten on todettu mikrobivaurioituneen. Kastuneiden alueiden sisäpintojen rappaukset
tulee poistaa tiilipintaan asti ja sen jälkeen arvioida tiiliseinien mikrobivauriot ja mah-
dolliset korjausmenetelmät kellarikerroksen seinien tavoin.

Ulkoseinien tiilirakenteen sisällä on vaihtelevia eristekerroksia, joista osan todettiin
haisevan voimakkaasti PAH-yhdisteille. Seinien kautta todettiin tapahtuvan ilmavuo-
toja sisäilmaan ja PAH-yhdisteiden hajua aistittiin seinien vierustoilla. Ilmavuodot ul-
koseinistä sisäilmaan tulee estää tiivistämällä epätiiviit kohdat ja liittymät. Suositte-
lemme, että ulkoseinien tiiveyteen liittyvät korjaukset toteutetaan kokonaisuutena vä-
lipohjille suositeltujen korjausten yhteydessä. Ilmasta kerättyjen VOC-näytteiden ei
todettu sisältävän PAH-yhdisteisiin viittaavaa naftaleenia, minkä vuoksi ulkoseinära-
kenteiden ilmavuotojen estäminen voi olla riittävä toimenpide PAH-yhdisteiden suh-
teen. Korjaustapaa päätettäessä on harkittava patterisyvennysten pikilevyjen poistoa ja
rakenteen tiivistämistä ilmatiiviiksi erillisen suunnitelman mukaan, jolla estetään
PAH-yhdisteitten mahdollinen kulkeutuminen huonetiloihin. Ilmavuodot ulkoseinä-
rakenteesta huoneilmaan tulee estää, koska niiden mukana huoneisiin kulkeutuu haju-
ja ja epäpuhtauksia.

6 Ikkunat
Rakennuksen ikkunat ovat 2-puitteiset ja 2-lasiset puuikkunat. Ikkunoita on huolto-
maalattu vuonna 2008 tehdyssä remontissa. Uudissiiven ikkunat vastaavat rakennuk-
sen vanhimpien osien ikkunoita.

6.1.1 Havainnot
Ikkunoiden ulkopuitteiden maalipinnat olivat kunnoltaan heikkoja ja hilseilevää maa-
lia näkyi laajasti. Ulkopuitteiden kulmarautojen todettiin myös ruostuneen paikoin.
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Kuvat 23 ja 24. Ikkunoiden ulkopuitteiden maalipinnat olivat heikossa kunnossa ja
ikkunoiden välitilassa näkyi merkkejä vuotovedestä tai kosteuden tiivistymisestä.

Ikkunoiden ja ulkoseinän liittymät olivat paikoin halkeilleita ja ikkunoiden lasivälissä
havaittiin paikoitellen vuotoveden ja kosteuden tiivistymisen aiheuttamia jälkiä ja
puitteen tummumista. Porrashuoneen toisen ja kolmannen kerroksen ikkunoissa ha-
vaittiin kosteusjälkiä, jotka ovat aiheutuneet todennäköisesti yläpuolisesta räystäs-
kourun vuodosta.

Kuvat 25 ja 26. Porrashuoneen ikkunoissa on yläpuolisen räystäskourun vuotojen jäl-
kiä.

Kuvat 27 ja 28. Räystäskourun vuotojen aiheuttamia jälkiä havaittiin hissisiiven vie-
reisen korkean julkisivun yläosassa. Vuotovesi valuu julkisivua alas ja kastelee ikkuna-
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rakenteita, joiden vesipeltien kallistus on virheellinen ohjaten sadeveden ikkunaraken-
teen.

Uudisosan ikkunapeltien kallistus on väärä ohjaten sadeveden ikkunapuitteisiin. Kel-
larikerroksen ikkunoiden vesipeltien liittymä sokkeliin on epätiivis.

Kuva 29 ja 30. Kellarikerroksen ikkunat ovat puuosiltaan hyväkuntoiset, mutta sijait-
sevat lähellä maanpintaa. Ikkunoiden vesipeltien liittymä sokkelirakenteeseen on epätii-
vis.

6.1.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset
Rakennuksen ikkunat ovat kellarikerroksen ikkunoita lukuun ottamatta maalipinnoil-
taan huonokuntoisia. Ensimmäisen ja toisen kerroksen ikkunoiden välitiloissa on
merkkejä vuotovedestä ja kosteuden tiivistymisestä. Ikkunoiden vesipeltien kallistus
on riittämätön ja ohjaa sadeveden ikkunapuitteisiin.

Kellarikerroksen ikkunat ovat hyväkuntoisia mutta niiden vesipeltien liittymä sokke-
liin on puutteellinen.

Ikkunat tulee huoltokorjata, jolloin puitteet ja karmit huoltomaalataan sekä tehdään
tarvittavat puuosakorjaukset. Kastuneiden puuosien vaurioitumista tulee arvioida ja
tarvittaessa uusia niitä. Vaihtoehtoisesti voidaan harkita ikkunoiden uusimista, jos se
on mahdollista kiinteistön erityispiirteet huomioiden.

Uudisosan vesipeltien kallistus tulee korjata siten, että sadevesi poistuu tehokkaasti ik-
kuna-alueelta.

Kellarikerroksen ikkunoiden liittymä sokkeliin tulee tiivistää.
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7 Yläpohja ja vesikatto
7.1 Rakenne

Vuoden 2006 pienurakkasopimuksen työselostuksen ja yläpohjan rakenneavausten
(R41, R42, R43 ja R44) perusteella yläpohjan rakenne ylhäältä alas on:

· betonikattotiili
· alusrimat
· bitumialushuopa
· umpilaudoitus
· puiset kattokannattajat
· ullakkotila
· palopermanto 50 – 80 mm betoni
· tervapaperi
· alalaattajärjestelmä ja turvepehku (havaintojen perusteella turvetta noin 300 mm,

ei ilmarakoa)

Käytössä olevista asiakirjoista tai suoritetuista rakenneavauksista ei voinut varmuudel-
la todentaa kantavan rakenteen materiaalia.

Kuvat 31 ja 32. Rakennuksen lämmittämättömällä vintillä sijaitsevat käytöstä poiste-
tut kirjavarastot sekä 1. ja 2. kerrosta palvelevan ilmanvaihtojärjestelmän iv-
konehuone.

7.2 Havainnot

Rakennuksen betonitiilinen vesikate on saadun tiedon mukaan uusittu vuonna 2008.
Kate on hyväkuntoinen ja rikkoutuneita tiiliä ei havaittu. Paikoitellen, varsinkin ra-
kennuksen kulmissa, tiilien havaittiin hieman liikkuneen. Vesikatteen läpiviennit vai-
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kuttivat tiiviiltä. Hormien yläpäät on suojattu metalliverkoilla, mutta piipunhatut
puuttuvat.

Tiilien alla oleva bitumihuopa toimii aluskatteena. Aluskatehuopa on kiinnitetty räys-
täskourun pellitykseen, paikoin huovan ja pellityksen välisessä liittymässä todettiin
epätiiveyttä.

Räystäskoru sijaitsee ulkoseinien kanssa samalla linjalla ja räystään ulkoreuna kallistaa
rakennuksen suuntaan. Räystäskourujen kaadot syöksyjen suuntaan olivat havaintojen
mukaan pienet. Räystäskourussa havaittiin runsaasti lehtiä ja muuta roskaa ja kaikkien
syöksytorvien kohtien todettiin olevan tukkeessa. Räystäspellityksen ulkoreunalla to-
dettiin olevan seisovan veden aiheuttamia jälkiä. Räystäsalueiden kattotiilien alla ole-
vissa ruodelaudoissa havaittiin veden aiheuttamia jälkiä.

Räystään ulkopuolella betonirakenteen maalipinnassa havaittiin paikoin kosteuden ai-
heuttamia jälkiä. Jäljet osuvat kourujen pellitysten jatkopaikkoihin, joissa oli havaitta-
vissa ruostetta ja vanhoja massauksia. Kourun sisäpuolen massaus oli irti pellistä.
Syöksytorvien kohtiin on jälkeenpäin asennettu lisäpeltejä, joiden reunat on kitattu
elastisella massalla alkuperäiseen pellitykseen. Myös näiden massaukset vaikuttivat
epätiiviiltä. Talotikkaiden yläpää on kiinnitetty pellityksen läpi räystäsrakenteeseen,
kiinnikkeet olivat ruosteessa. Tällä kohdalla myös ulkoseinän yläosan maalipinnassa
oli havaittavissa veden aiheuttamia jälkiä.

Syöksytorvissa on sähköinen lämmityskaapeli, joka osaltaan pienentää syöksyn auk-
koa. Lämmityskaapelien läpiviennit, jotka on tuotu ullakkotilan puolelta räystäspellistä
läpi, olivat puutteellisesti tiivistetty. Syöksyjen tukkeumat avattiin yläpäästään tutki-
muksen yhteydessä.

Kattoturvatuotteissa ja niiden kiinnityksissä ei havaittu puutteita.

Kuvat 33 ja 34. Rakennuksen betonitiilivesikate on hyväkuntoinen, sisäpuoliset räys-
täskourut olivat täynnä roskaa ja pellitysten saumat epätiiviitä.
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Kuvat 35 ja 36. Räystäskourujen syöksyjen kohdat olivat tukkeutuneet roskasta. Räys-
täskourujen saumakohdat olivat paikoin ruosteessa ja niiden elastiset massaukset olivat
irronneet.

Kuvat 37 ja 38. Vanhojen piippujen yläpäät ovat sadevesille avoinna. Lintujen pääsy
on estetty metalliverkoin.

Kuvat 39 ja 40. Talotikkaiden yläpään kiinnitys on tehty räystäsrakenteeseen pellityk-
sen läpi. Räystään alapuolella on kosteuden aiheuttamia jälkiä.

Pääsisäänkäynnin päällä on maalaamaton rivipeltikate, jossa on myös sisäpuoliset
räystäskourut. Peltikatteessa ei havaittu puutteita. Pellityksen seinää vasten olevat ylä-
reunan kittaukset ovat kovettuneet ja niiden tiiveys on puutteellinen. Kourujen kallis-
tukset syöksyjä kohden ovat hyvin pienet. Kourut olivat tutkimuksen aikana puhtaat.
Peltikatteen alapuolista rakennetta ei päästy tarkastamaan.
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Takapihan puolella olevan kuistin sisäänkäynnin, hissin ja tuulikaapin kohdalla vesi-
katteena on maalaamaton rivipeltikate, jossa on ulkopuoliset räystäskourut. Kuistin
kohdalla peltikatteen seinälle nostetun pellin yläreunasta puuttuu elastiset kittaukset.
Tuulikaapin kohdalla vesikatteen seinälle nostettujen pellitysten yläreunat on massattu
elastisella massalla, joka on todennäköisesti silikonia. Liittymää on tiivistetty aiemmin
todettujen vesivuotojen jälkeen. Tuulikaapin sisäpuolella, ulkoseinän nurkka-alueella
havaittiin kohonneita pintakosteuslukemia.

Peltikatteen alusrakennetta ei päästy tarkastamaan.

Kuvat 41 ja 42. Pääsisäänkäynnin vesikatteessa ei havaittu puutteita. Katteen seinää
vasten olevan pellityksen yläreunassa havaittiin epätiiveyttä ja sen kiinnitys seinään
puutteellinen.

Takapihan puolella olevan kuistin sisäänkäynnin, hissin ja tuulikaapin kohdalla vesi-
katteena on maalaamaton rivipeltikate, jossa on ulkopuoliset räystäskourut. Kuistin
kohdalla peltikatteen seinälle nostetun pellin yläreunasta puuttuu elastiset kittaukset.
Tuulikaapin kohdalla vesikatteen seinälle nostettujen pellitysten yläreunat on massattu
elastisella massalla, joka on todennäköisesti silikonia. Liittymä on tiivistetty aiemmin
todettujen vesivuotojen jälkeen. Tuulikaapin sisäpuolella, ulkoseinän nurkka-alueella
havaittiin kohonneita pintakosteuslukemia.

Peltikatteen alusrakennetta ei päästy tarkastamaan.

Kuvat 43 ja 44. Takapihanpuoleisen kuistin sisäänkäynnin kohdalla vesikatteen seinää
vasten nostetun pellin yläreuna ei ole vesitiivis.



Kuntotutkimusraportti 31 (59)
Kustaa Hiekan lukutupa, Laitila
Sisäilma- ja kosteustekninen
kuntotutkimus
12.12.2016

VAHANEN TURKU nwww.vahanen.com n p. 0207 698 618
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku n y-tunnus 1643714-3

Kuvat 45 ja 46. Takapihanpuoleisen tuulikaapin vesikatteen seinää vasten nostetun
pellin yläreuna on tiivistetty elastisella massalla.

Kuvat 47 ja 48. Uudisosan tuulikaapin ulkoseinän sisäpinnassa havaittiin kohonneita
arvoja pintakosteudenilmaisimella (ympyröity alue ulkoseinässä). Tuulikaapin peltika-
ton ja ulkoseinän liittymä on tiivistetty silikonilla.

Vesikatteen alusrakennetta tarkastettiin ullakkotilan puolelta. Katon umpilaudoituk-
sessa havaittiin ulkoseinälinjoilla ja kattoluukun alareunan kohdalla tummentumaa,
muilta osin aluslaudoituksessa ei havaittu kosteuden aiheuttamia jälkiä. Vinttitilassa ei
havaittu tuuletusluukkuja tai -aukkoja. Vintin tuuletus tapahtuu rakenteen epätiiveys-
kohtien kautta ja on puutteellinen.

Kuvat 49 ja 50. Vesikatteen aluslaudoituksessa havaittiin ulkoseinälinjalla ja katto-
luukun ympärillä tummentumaa.
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Vesikaton aluskatteena toimivan bitumihuovan alapuolisessa umpilaudoituksessa ei
havaittu muita merkkejä vesivuodoista. Kirjavaraston (tila 313) pääsisäänkäynninpuo-
leisella sivustalla havaittiin kipsilevytyksen ulkopinnalla kuivuneita valumajälkiä, joi-
den aiheuttaja ei selvinnyt. Tämän lisäksi valumajälkiä havaittiin ilmanvaihtokone-
huoneen oviseinässä, kohdassa josta tilassa sattuneen vesivahingon vuotovesi pääsi
purkautumaan alakerran tiloihin. Palopermannossa, ilmanvaihtokonehuoneen edus-
talla on nähtävissä vesivuodon aiheuttama jo kuivunut, mutta muuta lattiaa tummem-
pi laikku.

Kuva 51 ja 52. Kirjavaraston kipsilevyseinän ulkopinnalla havaittiin vanhoja valuma-
jälkiä, joiden aiheuttaja ja aiheutumisen ajankohta ovat epäselviä. Vesivuoto on tum-
mentanut iv-konehuoneen edustan palopermantoa.

Vinttitilaan rajautuvan yläpohjan palopermanto on 50 – 80 mm paksu ja paikoin mu-
rentunut. Palopermantoon tehtiin neljä rakenneavausta. Kaksi avauksista (R41 ja R42)
tehtiin permannon keskiosiin ja kaksi ulkoseinien vierelle (R43 ja R44). Ilmanvaihto-
konehuoneen edustan (R41) täyttöaineksessa havaittiin selkeä mikrobikasvustoon viit-
taava haju. Muiden avausten turvetäytössä hajua ei havaittu. Kaikkien avausten turve-
täytöstä otettiin materiaalinäyte niiden sisältämien mikrobien määrittämiseksi. Kaikki
näytteet (N17, N18, N19 ja N20) sisälsivät vaurioon viittaavia määriä aktinomykeette-
jä, joiden esiintyminen oli runsainta ilmanvaihtokonehuoneen edustan vesivuotoalu-
eella. Toisen kerroksen aulatilan katosta, ilmanvaihtokonehuoneen vuotoalueen ala-
puolelta tehdyssä kosteusmittauksessa todettiin kohonnutta kosteutta.

Vintin kattorakenteita kannattavat puuosat näyttivät hyväkuntoisilta näkyvillä osin.
Palopermantoon tehdyissä rakenneavauksissa todettiin kuitenkin palopermannon alla
lahoa satunnaisesti valituissa kohdissa. Yläpohjan kantava rakenne ei selvinnyt asiakir-
joista tai yläpohjan rakenneavauksista.
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Kuvat 53 ja 54. Palopermannon alla on noin 300 mm paksu turvetäyttö. Iv-
konehuoneen edustan täyttöaineksessa (R41) havaittiin mikrobiperäistä hajua ja mik-
robikasvustoa. Ulkoseinän vierustalle tehdyissä avauksissa havaittiin palopermannon
betonivalun sisällä olevien vesikattokannattajien lahoamista (R43).

Taulukko 3. Yläpohjan kosteusmittaus (Poraus 17.10.16 ja mittaus 25.10.16.)

Mitta-
piste

Mittauskohta Syvyys Suhteellinen
kosteus

Lämpötila Kosteus-
sisältö

Anturi

(mm) (%) (°C) (g/m3) nro.
P6 2. krs aula, yläpohja 30 82 20,0 14,12 44/12

sisäilma 2. krs aula - 27 20,6 4,74 44/12
ulkoilma piha-alue 54 6,9 4,2 44/12

Toisen kerroksen alakattoa avattiin henkilökunnan taukotilaa 219 lukuun ottamatta
joka huoneesta yläpohjan alapinnan tarkastamiseksi. Yläpohjan liittymä ulkoseinään
on tiivistetty tasoitemassalla. Yläpohjan alapinnan tasoitteessa on runsaasti hiushalkei-
lua. Suurempia halkeamia havaittiin huonetiloissa 215 ja 216.

Vinttitilaan tehtiin merkkiainekoe (MA11) yläpohjan eristetilan ja 2. kerroksen oles-
kelutilojen välisten ilmayhteyksien selvittämiseksi. Tutkimushetkellä yläpohjan ontelo
oli rakennuksen normaalilla ilmanvaihtoteholla mitattaessa 8Pa alipaineinen vinttiti-
laan nähden. Syöttökohdan M11 alapuoleisen tilan 217 alipaineisuutta tehostettiin
sulkuovella ja kanavapuhaltimella, jolloin merkkiainetta havaittiin kulkeutuvan 2. ker-
rokseen yläpohjan halkeamien kautta. Yläpohjan tiiviin turvetäytön takia, kaasu ei le-
vinnyt laajalle vaan sitä havaittiin ainoastaan lähellä syöttökohtaa.

7.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Korkean osan vesikatolla havaittiin ruodelaudoissa kattotiilien epätiiviistä ladonnasta
johtuvia vesijälkiä. Räystäskourujen todettiin olevan epätiiviitä ja vesikatteen alla ole-
van bitumihuovan liityntä räystäskouruun on epätiivis. Tämän lisäksi useat ränni-
kourut olivat tukkeutuneet ja räystäskourujen kallistus oli vedenohjauksen kannalta
puutteellinen.
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Räystäsalueen epätiiveys aiheuttaa osaltaan ulkoseinän yläosassa ja vintin räystäsalu-
een puurakenteissa havaittavia kosteusvaurioita. Tukkeutuneet ja ruostuneet syöksy-
torvet altistavat ulkoseinän kosteusvaurioille. Vinttitilan puutteellinen tuuletus voi ai-
heuttaa myös havaittuja räystäsalueen kosteusjälkiä, koska ilman kosteus voi tiivistyä
kylmiin pintoihin.

Suosittelemme rakennuksen räystäskourujen, syöksytorvien ja näihin liittyvien pelli-
tysten uusimista vesivuotojen estämiseksi. Kattotiilien alapuolisen bitumikatteen kiin-
nitys räystäskouruun tulee korjata vesitiiviiksi. Kourujen puhdistus tulee suorittaa jat-
kossa kiinteistön huoltoluonteisena toimenpiteenä vähintään kerran vuodessa.

Vinttitilan tuuletusta tulee parantaa avaamalla tilaan tuuletusrakoja/-luukkuja.

Yläpohjan turvetäytössä havaittiin vaurioon viittaavaa aktinomykeettikasvustoa, joka
on runsainta iv-konehuoneen edustan vanhalla viemärivuotoalueella. Vinttitilan puu-
rakenteissa havaittiin palopermannon sisällä olevissa osuuksissa lahovaurioita. Ylä-
pohjan eristetilasta on ilmayhteys 2. kerroksen huonetiloihin alapinnan halkeamien ja
muiden epätiiveyskohtien kautta. Vaurioituneesta yläpohjan eristeestä voi kulkeutua
epäpuhtauksia sisäilmaan.

Vintin palopermanto ja yläpohjan mikrobikasvuinen turvetäyttö tulee poistaa. Kattoa
kannattavien puurakenteiden lahoamisen laajuus tulee selvittää ja rakenne uusia tar-
vittavilta osin. Purkutöiden jälkeen yläpohjan kantava rakenne selviää ja sen mahdolli-
sesti vaatimat korjaustoimet huomioidaan korjaussuunnittelussa suunnitelmia täyden-
tämällä. Joka tapauksessa yläpohjan kautta sisäilmaan tapahtuvat ilmavuodot tulee es-
tää tiivistämällä yläpohjan liittymät, läpiviennit ja halkeamat.



Kuntotutkimusraportti 35 (59)
Kustaa Hiekan lukutupa, Laitila
Sisäilma- ja kosteustekninen
kuntotutkimus
12.12.2016

VAHANEN TURKU nwww.vahanen.com n p. 0207 698 618
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku n y-tunnus 1643714-3

8 Välipohjat ja väliseinät
8.1 Rakenteet

8.1.1 Välipohjat

Käytössä olleen alkuperäisen rakenneleikkauksen osakopion mukaan rakennuksen vä-
lipohjassa on ala- ja yläpinnassa betoniset laatat ja välissä eristekerros. Välipohjien ra-
kenne tarkastettiin 5 kohdasta merkkiainekokeiden yhteydessä sekä 10 kohdasta ra-
kenneavauksin. Käytössä olleiden asiakirjojen tai rakenneavausten perusteella välipoh-
jien kantavan rakenteen materiaalia ei voitu varmuudella todentaa.

Tehtyjen havaintojen perusteella rakenne vaihtelee eri kohdissa ja on ylhäältä alas:

Ensimmäisen kerroksen välipohja (avaukset R29, R30, R31 ja R32):

· laminaatti ja askeläänimatto tai muovimatto
· tasoite
· betoni 70 mm
· tervapaperi
· laudoitus 20 mm
· eriste (turve, sammal, betonimurut tms.) yli 200 mm
· (betoni, ei tarkastettu)

Ensimmäisen kerroksen välipohja poikkesi muista avauskohdista huoneen 118 (R33)
kohdalla siten, että betonilaatan alla oli kutterinlastua, jonka jälkeen lauta ja turve-
eriste.

Ensimmäisen kerroksen aulan lattian merkkiainekoetta (R10) varten tehdyn porauk-
sen yhteydessä havaittiin välipohjan laudoituksen pinnalla massakerros, jonka mah-
dollinen asbestipitoisuus tulee tarkistaa.

Kuvat 55. Ensimmäisen kerroksen aulassa havaittiin välipohjan laudoituksen päällä
vaalea massakerros, jonka asbestipitoisuus tulee varmentaa.
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Toisen kerroksen välipohja (avaukset R34, R35, R37, R38 ja R40):

· laminaatti ja askeläänimatto tai muovimatto
· tasoite
· musta liima (ei avauksessa R37)
· tasoite
· betoni 100 tai 120 mm
· laudoitus 20 mm
· tyhjä tila 280 tai 300 mm
· (betoni, ei tarkastettu)

Toisen kerroksen välipohja henkilökunnan taukotilan ulkoseinän keskikohdalla
(merkkiainekoekohta MA5):

· muovimatto
· betoni 110 mm
· eriste (kutterilastu, betonimuru) 300 mm
· (betoni, ei tarkistettu)

8.1.2 Väliseinät

Käytössä olleen alkuperäisen rakenneleikkauksen osan ja tehtyjen havaintojen perus-
teella rakennuksen alkuperäiset väliseinät ovat tiiltä. Kellarikerroksessa kantavat väli-
seinät on koolattu, eristetty ja levytetty. Lisäeristetyn ja levytetyn kantavan väliseinän
rakenne on (R14, R16):

· pinnoite (maali + lasikuitutapetti)
· kipsilevy
· puukoolaus ja 70 mm lasivilla
· rappaus
· tiili

Uudet väliseinät ovat lasikuitutapetoitua kipsilevyä. Uuden väliseinän rakenne on
(avaus R39, 2. krs):

· pinnoite (maali + lasikuitutapetti)
· kipsilevy
· puukoolaus ja 70 mm lasivilla
· kipsilevy
· pintamateriaali

Tämän lisäksi osa ensimmäisen ja toisen kerroksen vanhoista kantavista tiiliväliseinis-
tä on levytetty ja lisäeristetty ainakin osin akustisin perustein (ei avauksia).
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8.2 Havainnot

8.2.1 Välipohjat

Välipohjien lattiamateriaalina on pääosin laminaatti. Käytävillä ja muutamassa yksit-
täisessä huonetilassa on muovimattoa. Wc-tilojen lattioissa on keraamiset laatat. En-
simmäisen kerroksen katoissa on pääosin alaslasketut mineraalivilla-alakatot ja kella-
rikerroksen katossa on panelointi. Toisen kerroksen katto on käsitelty kohdassa ”7
Yläpohja ja vesikatto”.

Ensimmäisen kerroksen lattiaan tehtiin viisi avausta välipohjan rakenteen ja kunnon
tarkastamiseksi. Avaukset tehtiin huoneeseen 116 (R29), käytävälle 111 (R30), jousi-
luokkaan 115 (R31) ja pääsisäänkäynnin aulaan 114 (R32). Huoneen 116 ulkoseinän
viereen tehdyssä avauksessa ja käytävälle 111 rakennuksen keskelle tehdyssä avaukses-
sa aistittiin mikrobiperäistä hajua, muissa avauksissa ei vastaavaa hajua havaittu. Käy-
tävän 111 avauksessa aistittiin myös PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua. Aulan 114 ja
Fredrika-salin 118 avauksissa havaittiin pikisively ulkoseinän sisäpinnassa välipohjan
sisällä. Välipohjan eristeistä otettiin mikrobinäytteet jokaisesta avauskohdasta. Sisään-
tuloaulan 114 ja Fredrika-salin 118 avauksista otettujen mikrobinäytteiden (N9 ja
N10) viljelytulokset viittasivat mikrobikasvustoon eristeessä. Näytteissä tavattiin koh-
talaisesti tai runsaasti kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä. Muiden näytteiden
(N5, N7 ja N8) viljelytulokset eivät viitanneet mikrobikasvustoon. Natiivitarkastelun
perusteella eristeessä saattaisi esiintyä mikrobikasvua, mutta lähde ei välttämättä ole
rakennuksessa, vaan eristemateriaalissa itsessään. Lisäksi huoneesta 116 ja aulasta 111
otettiin mikrobinäytteet tervapaperista (näytteet N4 ja N6). Näytteiden viljely- ja na-
tiivitarkastelun tulokset eivät viitanneet mikrobikasvustoon. Avauskohdissa ei havaittu
puumateriaalin lahoamista.

Ensimmäisen kerroksen lattian merkkiainekokeissa merkkikaasua syötettiin väli-
pohjan eristetilaan 16 mm porareiästä. Kokeet tehtiin ulkoseinän viereen tuloaulassa
114 (MA9) ja kantavan väliseinän viereen kahdessa kohtaa käytävää 111 (MA8 ja
MA10). Merkkikaasun todettiin leviävän välipohjan ontelossa vain pienelle alueelle ja
tunkeutuvan huonetilaan vain paikallisesti lähimmästä seinä-lattia liittymästä. Run-
saimmat merkkiainepäästöt havaittiin ulkoseinien ja välipohjan liittymässä.
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Kuvat 56 ja 57. Välipohjan avauspaikat ensimmäisen kerroksen Fredrika-salissa 118 ja
tuloaulassa 114, joissa välipohja on turvetäyttöinen. Ulkoseinän vierustan tiilimuu-
rauksen nurkka-alueella sekä sisääntuloterassin betonissa havaitaan merkkejä bitumi-
sivelystä.

Ensimmäisen kerroksen kipsilevyrakenteisiin putkikotelointeihin tehtiin avauksia tu-
loaulassa 114 (R18) ja Fredrika-salissa 118 (R17). Avausten perusteella havaittiin väli-
pohjan läpivientien (R18) ja rakenneliittymien (R17) olevan epätiiviitä, joka mahdol-
listaa epäpuhtauksien kulkeutumisen välipohjista huonetiloihin. Tämän lisäksi suu-
remmat putkiläpiviennit on tiivistetty mineraalivillalla, mistä voi irrota mineraalivilla-
kuituja huoneilmaan.

Kuvat 58 ja 59. Huonetilojen kotelointeja avatessa havaittiin välipohjan rakenneliit-
tymien (R17) ja läpivientien (R18) epätiiveyttä. Suurten läpivientien tiivistys mineraali-
villa mahdollistaa mineraalivillakuitujen pääsyn huonetiloihin.

Ensimmäisen kerroksen alakattoa avattiin joka huoneesta välipohjan alapinnan tar-
kastamiseksi. Välipohjan ja ulkoseinän liittymäkohtien todettiin olevan tasoitteella tii-
vistettyjä. Kipsilevyisten väliseinien liittymiä välipohjaan ei ole tiivistetty. Välipohjan
läpiviennit, kuten sähkövedot ja lampunkannakkeet, ovat epätiiviitä. Välipohjassa ei
havaittu halkeilua. Työhuoneen 116 oven yläpuolisessa välipohjassa havaittiin vanhoja
vuotojälkiä. Rakennekosteusmittauksessa huoneen 116 välipohjassa ei havaittu ko-
honnutta kosteutta eikä vuotojälkien kohdalta otettu kattotasoitenäyte (N3) sisältänyt
elinkykyisiä mikrobeja.
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Kuvat 60 ja 61. Välipohjassa havaitaan vanhoja, epätiiviitä läpivientejä (jousiluokka
115). Huoneen 116 välipohjassa on kuivuneita vesivuotojälkiä. Ulkoseinän liityntä väli-
pohjaan on tiivistetty, mutta väliseinän liittymä välipohjaan on tiivistämätön.

Taulukko 4. Välipohjan kosteusmittaus (Poraus 17.10.16 ja mittaus 25.10.16.)

Mitta-
piste

Mittauskohta Syvyys Suhteellinen
kosteus

Lämpötila Kosteus-
sisältö

Anturi

(mm) (%) (°C) (g/m3) nro.
P5 Työhuone 116, väli-

pohja
30 38 21,1 6,94 44/13

sisäilma 2. krs aula - 27 20,6 4,74 44/12
ulkoilma piha-alue 54 6,9 4,2 44/12

Toisen kerroksen lattiaan tehtiin 5 avausta välipohjan rakenteen ja kunnon tarkas-
tamiseksi. Avaukset tehtiin huoneen 214 ulkoseinän nurkkaan (R34), luokan 217 ulko-
seinän vierustalle (R35), luokan 218 ulkoseinän ja väliseinän liittymään (R37), eteisau-
laan 211 (R38) sekä henkilökunnan taukotilan 219 ulkoseinän nurkkaan (R40).
Avauksissa ei havaittu mikrobiperäistä hajua. Tiloissa 214 (R34), 217 (R35), 218 (R37)
ja 219 (R40) välipohjan puu- ja eristeaineessa havaittiin mikrobikasvuun viittaavia
määriä kosteusvaurioissa tavattavia aktinomykeettejä (N11, N13, N14, N16). Välipoh-
jan ontelon vanhoissa muottilaudoissa havaittiin pitkälle edenneitä lahovaurioita ti-
loissa 211, 217 ja 219. Lahon aiheuttaja määritettiin henkilökunnan taukotilasta 219
(R40) otetusta näytteestä (L1) ja sen todettiin olevan katkokääpä. Turun yliopiston
kasvimuseon asiakirja näytteen määrityksestä on tämän raportin liitteenä 4.
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Kuvat 62 ja 63. Toisen kerroksen lattian välipohjaonteloa ei ole ensimmäisen kerroksen
tapaan täytetty turpeella (luokka 218). Lattiatasoitteen alla on mustaa, todennäköisesti
asbestipitoista liimaa yhtenäisenä kerroksena (luokka 214).

Kuvat 64 ja 65. Välipohjan laudoitus (luokka 217) ja puurakenteet (taukotila 219)
ovat suurelta osin mustuneita ja lahoja. Taukotilan kohdalla välipohjan puurakenteissa
ja tiilimuurauksessa havaittiin valkoista sienirihmastoa.

Toisen kerroksen lattian merkkiainekokeissa merkkikaasua syötettiin välipohjan
eristetilaan 16 mm porareiästä. Kokeet tehtiin ulkoseinän viereen henkilökunnan tau-
kotilassa 219 (MA5) ja kantavan väliseinän viereen aulassa 211 (MA6). Kaasu ei levin-
nyt laajalle välipohjan ontelossa, vaan merkkiainetta huonetiloihin havaittiin tulevan
vain lähellä syöttöpaikkaa, pistemäisesti välipohjan ja seinien liittymistä sekä välipoh-
jan epätiiviistä läpivienneistä.

Toisen kerroksen kipsilevyrakenteisiin putkikotelointeihin tehtiin avauksia tiloissa 216
(R19) ja 218 (R20). Ilmanvaihtohormeja sisältävässä koteloinnissa ei havaittu epätiivii-
tä läpivientejä tai ilman liikettä rakenteiden läpi (R19). Sähkö- ja tietoliikennevetoja si-
sältävän koteloinnin läpiviennit väli- ja yläpohjaan ovat täysin tiivistämättömiä ja läpi-
vienneissä havaittiin runsasta, tarkastushetkellä yläpohjaan suuntautuvaa, ilmavirtaa
(R20).
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Kuvat 66. Toisen kerroksen huonetilojen kotelointeja avatessa havaittiin paikoin väli-
pohjan läpivientien epätiiveyttä ja runsasta yläpohjaan suuntautuvaa rakenteet läpäi-
sevää ilmavirtaa (R20).

8.2.2 Väliseinät

Kantavien ja lisäeristettyjen väliseinien rakenne ja kunto tarkastettiin kellarin työti-
loista 013 (R14) ja 015 (R16). Rakenneavauksissa ei havaittu puu- tai kivirakenteiden
poikkeavaa kosteutta.

Taulukko 5. Kellarikerroksen väliseinien (VS) rakennekosteusmittaus (Poraus 21.9.16
ja mittaus 26.9.2016).

Mitta-
piste

Mittauskohta Syvyys Suhteellinen
kosteus

Lämpötila Kosteus-
sisältö

Anturi

(mm) (%) (°C) (g/m3) nro.
P2 013, VS 30 60 19,6 10,2 44/10

120 70 19,0 11,4 44/6
200 75 18,7 12,1 44/9

sisäilma
(26.9.16)

013 - 59 20,1 10,3 42/3

P3 015, VS 30 64 19,0 10,4 44/2
120 77 18,9 12,4 42/1

sisäilma
(26.9.16)

015 0 59 19,6 10,1 42/2

ulkoilma
(26.9.16)

piha-alue - 78 17,0 11,2 44/3

Molempien tilojen rakennusmateriaaleissa havaittiin merkkejä ilmavirroista, värimuu-
toksia ja huoneen 015 väliseinäavauksessa mikrobiperäistä hajua. Huoneen 013 väli-
seinän lisäeristeestä otetussa näytteessä (N1) havaittiin vaurioon viittaavaa homekas-
vustoa.
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Kuvat 67 ja 68. Väliseinien rakenneavaukset tiloissa 013 ja 015. Kummankin avaus-
kohdan materiaaleissa havaittiin värimuutoksia. Rakenteissa ei havaittu kosteutta.

Kevyen, levyrakenteisen väliseinän rakenne ja kunto tarkastettiin aulan 211 puolelta
inva-wc:n seinän alaosasta. Kohdan yläpuolella on tapahtunut saadun tiedon mukaan
aiemmin ilmanvaihtokonehuoneen vesivuoto, joka on kastellut myös väliseinää. Sei-
nän eristevillan toisella puolella, kipsilevyn pinnalla havaittiin selkeää mikrobikasvus-
toa (R39). Mikrobivaurioituneen kipsilevyn pinnassa sekä alakoolauspuussa näkyi
kuivuneita vesivuotojälkiä. Rakenteessa ei havaittu kohonnutta kosteutta piikkikos-
teusanturilla.

Kuvat 69 ja 70. Toisen kerroksen aulatilan ja inva-wc:n välisen levyseinän sisällä ha-
vaittiin kuivuneita vuotojälkiä ja mikrobikasvustoa.

Kevyitten väliseinien ja välipohjien liittymiä ei ole tiivistetty mikä mahdollistaa mine-
raalivillakuitujen pääsyn huonetiloihin sekä huonontaa vierekkäisten tilojen äänieris-
tystä.

8.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

8.3.1 Välipohjat

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen välipohjat (lattiat) ovat turvetäyttöiset.
Nurkka-alueilla sekä tuloaulan katokseen rajautuvassa välipohjassa havaitaan merkke-
jä pikisivelystä. Eristemateriaali on mikrobikasvuston vaurioittamaa avauskohdissa tu-
loaulassa ja Fredrika-salissa. Muissa tiloissa ei havaittu selkeää viitettä eristemateriaa-
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lin aktiivisesta mikrobikasvusta. Välipohjien eristetilasta kulkeutuu huonetiloihin il-
mavirtoja epätiiviiden rakenneliittymien ja uusien sekä vanhojen läpivientien sekä
mahdollisten halkeamien kautta. Ilmavirtausten mukana saattaa huoneilmaan kulkeu-
tua rakenteista erilaisia epäpuhtauksia ja hajuja.

Suosittelemme, että ensimmäisen kerroksen välipohja avataan kauttaaltaan ja ontelois-
ta poistetaan kaikki eloperäinen materiaali. Näytteenotolla on korjattavaa aluetta vai-
kea rajata ja osittaisesta korjauksesta jäisi suuri riski siitä, että kosteusvaurioituneita
alueita jää korjaamatta.

Toisen kerroksen välipohjan ontelo on ensimmäisestä kerroksesta poiketen pääasias-
sa eristämätön. Ontelorakenne on altistunut ensimmäistä kerrosta suuremmille läm-
pötilavaihteluille ja mahdolliselle kosteuden kondensoitumiselle. Betonilaatan alapuo-
liset puurakenteet ovat paikoitellen pitkälle lahonneita. Välipohjan onteloiden satun-
naista orgaanista rakennusjätettä ja laudoituksen jäännöksiä sisältävä täyteaines on
laajasti mikrobivaurioitunut (mm. aktinomykeetit). Välipohjan ontelosta on ilmayh-
teys huonetiloihin epätiiviiden rakenneliittymien sekä uusien ja vanhojen huonosti tii-
vistettyjen läpivientien kautta. Ilmavuotojen mukana saattaa kulkeutua sisäilmaan eri-
laisia epäpuhtauksia ja hajuja.

Suosittelemme, että toisen kerroksen välipohja avataan kauttaaltaan ja onteloista pois-
tetaan kaikki eloperäinen materiaali.

Molempien välipohjien korjaukset tulee tehdä erillisen suunnitelman mukaan. Kor-
jauksissa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että kaikki vaurioitunut materiaali
tulee poistettua ja että ulkoseinien kautta tapahtuvat mahdolliset ilmavirtaukset tule-
vat myös tiivistettyä.

Ennen korjausten suunnittelua on suositeltavaa tehdä välipohjiin muutamia suuria ra-
kenneavauksia, jotta voidaan varmistua välipohjan kantavasta rakenteesta sekä siitä
kaikki korjaussuunnittelussa olennaiset asiat tulee huomioitua.

8.3.2 Väliseinät

Rakennuksen kellarin kantavien väliseinien lisäeristeessä havaittiin mikrobikasvua,
mikrobiperäistä hajua ja materiaalien värimuutoksia. Suosittelemme kellarikerroksen
levyrakenteiden ja lisäeristyksen purkamista ja seinäpintojen puhdistamista puhtaa-
seen tiilipintaan saakka.

Suosittelemme, että kellaritilat korjataan kokonaisuutena huomioiden maanvastaisten
seinien lisäksi mm. alapohja, väliseinät ja ulkopuolen kosteudenhallinta.

Toisen kerroksen käytävän kevyt väliseinä on vaurioitunut ilmanvaihtokonehuo-
neen vesivuodosta ja siinä havaittiin selvää mikrobikasvua. Rakenne tulee uusia.
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9 Sisätilat
9.1 Havainnot

9.1.1 Aistinvaraiset havainnot

Kellarikerroksen sisätiloissa havaittiin selkeää PAH-yhdisteitten hajua. Haju voimis-
tui alapohjan läpiporausten sekä jalkalistojen irrotuksen yhteydessä ja paikantui ulko-
seinien ja alapohjan liittymiin. PAH-yhdisteitten haju oli pysyvää ja voimakkainta
porraskäytävän wc-tilassa, jonka takaseinässä on kulkuaukko portaitten alustilaan.
Tämän lisäksi portaiden alustilassa ja WC:ssä havaittiin mikrobiperäistä hajua. Wc-
tilan vesijohtojen läpiviennit viereiseen aulatilaan 012 ovat tiivistämättömiä mutta
merkkisavutarkastelussa tilassa ei havaittu tapahtuvan selkeää ilmavirtaa viereisiin ti-
loihin. Tilan merkkiainetutkimuksessa (MA2) merkkiainekaasun ei todettu kulkeutu-
van porraskäytävään, kellarikerrokseen tai ylempiin kerroksiin.

Kuvat 71 ja 72. Kellarinkerroksen wc-tilassa havaittiin voimakasta PAH-yhdisteitten
ja mikrobien hajua. Haju oli voimakkainta portaitten alustilassa, jonne pääsi wc:n kul-
kuluukusta.

Kellarikerroksen tilojen pääasiallisin käyttötarkoitus on kuvataiteen opetus ja siitä joh-
tuen tiloissa säilytetään kohtalaisia määriä erilaisia, esimerkiksi maalauksessa ja valo-
kuvien kehityksessä käytettäviä kemikaaleja. Em. kemikaalien tuoksun lisäksi kellari-
kerroksessa havaittiin makeahko, muovimattojen vaurioitumiseen liitettävä tuoksu.
Tämän lisäksi tilan 013 muovimatto oli laajoilta alueilta irronnut alustastaan. Kellari-
kerroksen muilla pinnoilla ei havaittu merkkejä materiaalien vaurioista tai kohonnees-
ta kosteudesta.

Ilmankulkeutumista kellarikerroksesta ylempään ensimmäiseen kerrokseen tutkittiin
tilassa 018 suoritetulla merkkiainekokeella MA3. Tilaan päästettyä merkkiainekaasua
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havaittiin vain pistemäisesti yläpuolella sijaitsevassa Fredrika-salissa 118 nurkan kote-
loinnin epätiiviin välipohjan ja ulkoseinän liittymän (R17) kautta.

Ensimmäisen kerroksen aulassa havaittiin voimakasta muoviperäiseksi arvioitua ke-
mikaalimaista hajua, jota havaittiin myös muissa rakennuksen tiloissa, joiden lattia-
pinnoitteena oli käytetty muovimattoa. Tämän lisäksi Fredrika-salissa 118 havaittiin
eristevillan tuoksua. Tilan 116 yläpuolisessa välipohjassa havaittiin vesivuotojälkiä.
Ulkoseinissä ja ikkunoissa havaitut tekijät on esitetty osiossa ”5 Ulkoseinät ja maan-
vastaiset seinät” ja ”6 Ikkunat”.

Toisen kerroksen aulatilassa havaittiin muovimattoperäiseksi arvioidun hajun lisäksi
yläpohjan vauriojälkiä, jotka on esitetty osiossa ”7 Yläpohja ja vesikatto”. Vesivau-
riojälkiä havaittiin aulan lisäksi huoneen 218 ulkonurkassa, kohdassa jonka ulkoseinän
rappaus on uusittu räystäskourun vesivuodon jälkeen.

9.1.2 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Rakennuksessa havaittujen kellarikerroksen muovimattovaurioiden sekä ensimmäisen
ja toisen kerroksen kemikaalimaisen hajun takia valikoitujen huonetilojen sisäilmasta
otettiin näytteet sisäilman haihtuvien kemikaalien (VOC) määrittämiseksi. Näytteen-
otossa pyrittiin saamaan viitteitä myös tiloissa mahdollisesti esiintyvien kaasumaisten
PAH-yhdisteiden (naftaleeni) olemassaolosta.

Taulukossa 6 on esitetty kohteessa kerättyjen VOC-yhdisteiden sisäilma-analyysien
tulokset. Näytteenkeräykseen tutkimuksissa käytettiin Tenax TA-adsorbenttia. Taulu-
kossa tulokset on esitetty yhdisteen omalla vasteella laskettuina. Tolueeniekvivalent-
teina lasketut yksittäisten yhdisteiden pitoisuudet on esitetty sulkujen sisällä. Haihtu-
vien orgaanisten yhdisteiden summakonsentraatiot (TVOC) on laskettu tolueeniekvi-
valentteina.

Taulukon punainen väri tarkoittaa Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysase-
tuksen 545/2015 toimenpideraja-arvojen ylitystä. Taulukon vihreä väri tarkoittaa Työ-
terveyslaitoksen käyttämän viitearvon ylitystä ”Työterveyslaitos, Kooste toimistoympä-
ristöjen epäpuhtaus- ja olosuhdetasosta (rakennuksissa, joissa on koneellinen ilman-
vaihto), joiden ylittyminen voi viitata sisäilmasto-ongelmiin, 10.6.2016”. Taulukon
harmaa väri tarkoittaa tieteellisessä julkaisussa yhdisteelle raportoidun hajukynnyksen
ylitystä.
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Taulukko 6. Tunnistettujen VOC-yhdisteiden sisäilma-analyysien tulokset.
Yhdiste VOC

2. krs
219

[μg/m3]

VOC
1. krs
115

[μg/m3]

VOC
1. krs

111 aula
[μg/m3]

VOC
kellari

012 aula
[μg/m3]

Alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt
n-nonaani 1
n-dekaani 3
n-undekaani 0,7

Aromaattiset hiilivedyt
bentseeni 0,5
tolueeni 0,8 0,8 2 2
m-/p-ksyleenit 0,5 0,5 1 1
o-ksyleeni 0,5
1,2,4-trimetyylibentseeni 0,5

Terpeenit ja niiden johdannaiset
α-pineeni 0,6 0,9 1 6
β-pineeni 1
3-kareeni 0,6 0,9 1

Alkoholit
1-butanoli 0,7 1 2 4
2-metyyli-1-propanoli 0,6
2-etyyli-1-heksanoli 2 2 1 12 (10)
C9-alkoholit 7
propyleeniglykoli 6 7 6 27
fenoli 2 2 3 1

Alkoholi- ja fenolieetterit
2-butoksietanoli 1
2-fenoksietanoli 0,9
2-(2-etoksietoksi)etanoli 1 1 0,7 6
2-(2-butoksietoksi)etanoli 3 2 2 5

Aldehydit ja ketonit
n-pentanaali 0,6 1
n-heksanaali 2 2 2 4
n-oktanaali 0,6 0,5 0,7 2
n-nonanaali 0,7 0,8 2 2
n-dekanaali 0,6 0,8
bentsaldehydi 1 0,9 0,8 2
2-furfuraali 1 0,7 0,6
asetoni 2 2
asetofenoni 0,9 0,5

Esterit ja laktonit
n-butyyliasetaatti 0,5
2-(2-butoksietoksi)etyyliasetaatti 0,5 0,8 0,5
TXIB 2 2 1



Kuntotutkimusraportti 47 (59)
Kustaa Hiekan lukutupa, Laitila
Sisäilma- ja kosteustekninen
kuntotutkimus
12.12.2016

VAHANEN TURKU nwww.vahanen.com n p. 0207 698 618
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku n y-tunnus 1643714-3

Yhdiste VOC
2. krs
219

[μg/m3]

VOC
1. krs
115

[μg/m3]

VOC
1. krs

111 aula
[μg/m3]

VOC
kellari

012 aula
[μg/m3]

Orgaaniset hapot
etikkahappo 16 12 8 17
propaanihappo 2 2 2 3
pentaanihappo 1 1 1 2
heksaanihappo 4 4 4 6
TVOC 30 30 30 90

Kaikille tutkitusta näytteestä analysoiduille haihtuville orgaanisille yhdisteille ei ole
kirjallisuudessa määritetty hajukynnystä. Analyyseissä mitattiin kuitenkin hajukyn-
nyksen ylittäviä yhdistepitoisuuksia, joten kaikissa tutkituissa tiloissa on selvästi mitat-
tavia hajuja.

Kellarin aulasta otetun VOC-yhdisteiden sisäilmanäytteen (VOC4) 2-etyyli-1-
heksanolipitoisuus ylittää Asumisterveysasetuksen mukaisen toimenpidearvon. Ko-
honneen 2-etyyli-1-heksanolipitoisuuden yleisin lähde on mattoliima tai PVC-
muovituotteet. Kellarin aulasta otetun VOC-yhdisteiden sisäilmanäytteen pitoisuudet
ylittivät TTL:n käyttämät viitearvot n-dekaanin, 1-butanolin, n-oktanaalin ja bentsal-
dehydin osalta. Alifaattisen hiilivetyjen, kuten n-dekaanin yleisimmät sisäilmalähteet
ovat pakokaasut sekä öljyt. 1-butanoli on yleinen liuotin, mutta sen esiintyminen si-
säilmassa on useissa tutkimuksissa yhdistetty myös muovimattoliimoihin. Aldehydit,
kuten n-oktanaali ja bentsaldehydi, ovat yleisiä yhdisteitä hajusteissa ja pesuaineissa.
Niitä on todettu vapautuvan sisäilmaan myös muovituotteista.

Muiden tutkittujen tilojen osalta mitatut yksittäiset pitoisuudet alittavat niille asetetut
toimenpideraja-arvot sekä viitearvot.

Kaikkien tutkittujen tilojen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden summakonstentraati-
oita (TVOC) voidaan kokemustemme mukaan pitää normaaleina ja ne alittavat niille
asetetut toimenpideraja-arvot sekä viitearvot.

9.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

9.2.1 Aistinvaraiset havainnot

Tiloissa tehdyt aistinvaraiset havainnot liittyvät pääasiassa huomioihin tiloissa havai-
tuista PAH-yhdisteisiin sekä mikrobi- ja kemikaalilähteisiin viittaavista hajuista, joi-
den olemassaoloon saatiin selvennyksiä rakenteiden tutkimusten yhteydessä. Toimen-
pidesuositukset kunkin rakenneosan suhteen on esitetty niistä kertovissa osioissa.

Ensimmäisen kerroksen aulan välipohjassa sekä toisen kerroksen välipohjien avauksis-
sa havaittiin mahdollisesti asbestipitoisia materiaaleja, joiden haitta-aineselvitys on
tehtävä ennen korjaustoimien aloitusta.
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Rakennukseen tulee teettää kattava haitta-ainetutkimus ennen korjauksiin ja laajem-
piin avauksiin ryhtymistä.

9.2.2 Sisäilman haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Kellaritiloissa havaittiin Asumisterveysasetuksen toimenpiderajat ylittävä määrä 2-
etyyli-1-heksanolia, mikä kertoo muovimaton sekä mattoliiman vaurioitumisesta. Kel-
laritilojen käyttötarkoitus ja toiminnot huomioiden, tuloksia muiden kemikaalien
osalta voidaan pitää tavanomaisina. Ensimmäisen ja toisen kerroksen VOC-näytteiden
tulokset ovat tavanomaisia, mutta tästä huolimatta havaitun kemikaalimaisen hajun
todennäköisin lähde on lattian muovimatto. Näytteissä ei havaittu viitteitä kaasumai-
sena sisäilmassa esiintyvistä PAH-yhdisteistä.

Suosittelemme muovimattojen vaihtamista koko kiinteistön osalta, mikä toteutuu joka
tapauksessa muiden suositeltujen korjausten yhteydessä, ks. kohdat ”4 Alapohja” ja ”8
Välipohjat ja väliseinät”.

Jos korjaustoimien aikana tullaan poistamaan tai paljastamaan PAH-yhdistepitoisia
materiaaleja, niiden haitta-aineselvitys on tehtävä tarpeellisten purkutoimien ja henki-
lösuojausten sekä jätteen loppusijoituksen määrittämiseksi.

10 Ilmanvaihto
10.1 Järjestelmä

Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Ensimmäisen ja
toisen kerroksen tiloja palveleva ilmanvaihtokone sijaitsee ullakkokerroksen ilman-
vaihtokonehuoneessa ja kellarikerrosta palveleva kone kellarikerroksen lämmönjako-
huoneessa. Kellarikerroksen ilmanvaihtokone kanavistoineen on asennettu vuonna
2011. Muiden tilojen ilmanvaihtojärjestelmä on uusittu vuonna 2007 tehdyssä sanee-
rauksessa.

10.2 Havainnot

10.2.1 Ilmanvaihtokoneet

Ullakon ilmanvaihtokonehuoneessa sijaitsevan tulo- ja poistoilmanvaihtokoneen
vaikutusalue on rakennuksen ensimmäinen ja toinen kerros.

Kone  on  Fläkt  Woodsin  vuonna  2007  valmistama  ja  se  on  tyypiltään  Sting.  Puhal-
linosa on suorakäyttöinen kammiopuhallin. Koneessa on pyöriväkennoinen lämmön-
talteenotto ja sen pussisuodattimet ovat luokkaa EU7. Tuloilmakone on varustettu ve-
sikiertoisella patterilla, kiertovesipumpulla ja säätöventtiilein.

Koneiden sisäpinnat ovat peltiä ja äänenvaimentimissa on pinnoitettua mineraalivil-
laa. Poistoilmakoneeseen johtavissa runkokanavissa havaittiin melko runsaasti pölyä.
Tuloilmakoneeseen on asennettu Devatecin valmistama höyrystävä kostutusjärjestel-
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mä Electro Vap MC (ELMC8). Kostutuslaitteisto oli tutkimusten aikana käytössä. Ko-
neessa olevalla kiertokytkimellä oli asetettu halutuksi suhteelliseksi kosteudeksi noin
80 %. Höyry tuodaan koneessa olevalle kostuttimelle kostutinlaitteesta letkulla. Ko-
neen kostutinyksikössä on viemäröinti, jolla kostuttimeen kertynyt ylimääräinen kos-
teus poistetaan.

Kostutusyksikköä ei pystynyt tarkastamaan, koska kanavistossa ei ole kostuttimen
kohdalla tarkastusluukkua. Ilmanvaihtokoneen alla on säilytyksessä kovalevyjä, jotka
ovat selkeästi kosteusvaurioituneita. On mahdollista, että levyjen vaurioituminen on
johtunut kostuttimen viemäröinnin liitoksesta, jonka havaittiin olevan löysällä tutki-
muksen aikana tai aiemmin tapahtuneesta ilmanvaihdon kostutusjärjestelmän vesiva-
hingosta. Saadun tiedon mukaan kostutusyksikön vedenpoiston (johdettu lattiakai-
voon) tukkeutuminen on aiheuttanut kosteusvaurioita mm. toisen kerroksen käytäväl-
lä.

Koneen suunnitteluilmavirrat eivät ole tiedossa, mutta koneen ohjausautomatiikan
ohjaimesta oli luettavissa, että tuloilmavirran asetusarvo oli 830 l/s ja poistoilmavirran
950 l/s. Automatiikalta oli luettavissa mitatuksi tuloilmavirraksi 827 l/s ja poistoilma-
virta 961 l/s. Laitteistoon kiinteästi asennetuista mittalaipoista ja koneeseen kiinnite-
tyn laskentakaavan mukaan laskien tuloilmavirraksi mitattiin ulkoista manometria
käyttäen 710 l/s ja poistoilmavirraksi 700 l/s.

Kuvat 73 ja 74. Ison ilmanvaihtokoneen puhaltimet ovat suorakäyttöisiä. Kostutusyk-
sikön alla on kosteusvaurioituneita kovalevyjä.

Ilmanvaihtokonehuoneen lattialle on varastoitu uusia suodattimia. Laatikkojen ala-
osissa olevien kosteusjälkien perusteella laatikot ovat kastuneet.

Kellarikerroksen tiloja palveleva IloxAirin valmistama tulo- ja poistoilmakone on
vuodelta 2011. Koneessa on tulo- ja poistopuolella karkeasuodattimet ja tulopuolella
lisäksi hienosuodatin, jonka suodatusaste on F7. Karkeasuodattimet eivät asettuneet
tiiviisti paikoilleen.
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Laitteistossa on ohituspelti, jolla lämmöntalteenoton ristivirtauskenno voidaan ohit-
taa, kun lämmöntalteenottoa ei ole tarpeen käyttää. Koneessa on vesikiertoinen tu-
loilman lämmityspatteri.

Koneessa ei havaittu merkkejä kosteuden pääsystä koneeseen. Koneen pinnoilla ha-
vaittu pölymäärä oli pieni.

Ilmanvaihtokoneen raitisilmaritilä sijaitsee pääportaan sokkelin pohjoispäässä. Rai-
tisilmakanava ei liity tiiviisti ritilään. Tuloilmaa otetaan tällöin myös portaan alla ole-
vasta maapohjaisesta tilasta. Koneen jäteilma puhalletaan vastaavasti epätiiviillä kana-
voinnilla osin portaan alle ja osin portaan eteläsivusta ulkoilmaan.

Kuvat 75 ja 76. Portaan alla oleva tila on maapohjainen ja tilassa on orgaanista mate-
riaalia maapohjaa vasten. Raitisilmakanavaa ei ole liitetty raitisilma-aukkoon tiiviisti,
joten tuloilmaa tulee osin myös portaan alta.

Kellarikerroksen wc:ssä 011 on pieni kanavapuhallin, jolla poistetaan ilmaa wc:stä.
Kellarin varastotiloissa 019 ja 020 on alkuperäisen painovoimaisen ilmanvaihdon
venttiileitä käytössä.
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10.2.2 Kanavistot ja päätelaitteet

Tulo- ja poistoilmakanavat on rakennettu teräslevykanavista (kierresaumaputkea ja
kanttikanavaa). Varsinkin poistoilmakanavistossa havaittiin melko runsaasti pölyä se-
kä ilmanvaihtokoneen lähellä runkokanavassa että huoneen poistoventtiilin kohdalla.

Kuvat 77 ja 78. Vasen kuva on otettu huoneen 118 poistoilmakanavasta ja oikea pois-
toilmakanavasta ilmanvaihtokonehuoneesta.

Ilmanvaihdon päätelaitteet on pääosin uusittu vuonna 2007 tehdyssä ilmanvaihdon
saneerauksessa ja ne ovat hyväkuntoisia. Tuloilmapäätelaitteet ovat mallia KTS (Fläkt-
Woodsin valmistamia) tai liityntälaatikkoon TAK asennettuja tuloilmaelimiä (RC-
linjan valmistamia). Poistoilmaelimet ovat pääosin mallia KSO (Fläkt-Woodsin val-
mistamia).

Tuloilmanvaihtokanavistosta otettiin neljä pölynäytettä, joiden koostumus määritet-
tiin elektronimikroskoopilla. Näyteitä otettiin huoneiden 218, 118, 115 ja 012 tuloil-
makanavasta ennen päätelaitetta. Kaikki näytteet sisälsivät pääasiassa karkeaa ulkoil-
mapölyä (kivieines-, hiekka- ja siitepölyä). Huoneen 118 näytteessä tavattiin lisäksi
pieni määrä (arviolta 5 – 10 paino-%) lasikuituja.

Kellarikerroksen poistoilmaventtiilit on sijoitettu huonetiloihin, mutta tuloilma tuo-
daan aulaan 012, josta se jaetaan siirtoilmaventtiileiden kautta huonetiloihin.

10.2.3 Tulo- ja poistoilmavirrat

Rakennuksen ilmanvaihtosuunnitelmia ei ollut käytettävissä tutkimusta tehtäessä. Mi-
tattuja ilmavirtoja verrattiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 (Raken-
nusten sisäilmasto ja ilmanvaihto) tilakohtaisiin suositusilmavirtoihin. Esimerkiksi
luokkatiloissa on suositeltu ilmavirta 3 l/s/m2, toimistohuoneissa 1,5 l/s/m2 ja taukoti-
loissa 5 l/s/m2. Yleisön käyttämien wc-tilojen ilmavirtasuositus on 30 l/s/paikka. Ope-
tustilojen suositeltu ilmavirta on 6 l/s henkilöä kohti. Oheisessa taulukossa on esitetty
mitatut tulo- ja poistoilmavirrat, rakentamismääräyskokoelman lattiapinta-aloista las-
kettu ulko- tai siirtoilmavirtasuositus sekä luokkatiloissa mitatun tuloilmavirran mu-
kaan laskettu maksimihenkilömäärä. Huoneissa, joissa on poistoilmaelimet ja ilmaa ti-
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laan tuodaan siirtoilmana ympäröivistä tiloista, on maksimihenkilömäärä laskettu mi-
tatusta poistoilmavirrasta.

Mittauksia tehtäessä tilat olivat lievästi alipaineisia (0 – 4 Pa) ulkoilmaan verrattuna.

Taulukko 7. Mitatut tulo- ja poistoilmavirrat, lattiapinta-alaperusteinen ulko- tai siir-
toilmavirtasuositus sekä henkilömäärä, jolle opetustilojen ilmanvaihto on riittävä
(6 l/s/m2).

Tila
Poistoilma-

virta, mi-
tattu (l/s)

Tuloilma-
virta, mi-
tattu (l/s)

Ulko- tai
siirtoilma-
virta suosi-

tus

iv:n riittä-
vyys

(l/s) (hlö)

KELLARIKERROS

012 Aula - 118
013 Graafinen tila/luokka 48 - 96 8
017 Varasto 7 - 3
018 Graafinen tila/luokka 63 - 115 11
1. KERROS

111 Käytävä 15 16 69

112 Wc 32 - 30

113 Asiakaspalvelu - 19 8

114 Sis. Tuloaula - 43 60

115 Opetustila 91 84 108 14
116 Työhuone 18 11 19

117 Wc 28 - 30

118 Näyttely 204 230 237

2. KERROS

212 Varasto 5 - 2
213 Inva Wc 29 - 30
214 Luokka 44 68 55 11
215 Luokka 26 27 43 5
216 Luokka 36 28 55 5
217 Luokka 32 33 51 6
218 Työhuone/luokka 47 42 99 7
219 Taukotila 87 90 115
220 Wc 24 - 30
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Kellarikerroksen graafisten tilojen poistoilmavirrat ovat pieniä luokkatilojen suosi-
tusilmavirtoihin verrattuna. Luokkatilojen ilmavirta on riittävä 8 – 11 henkilölle.

Ensimmäisen kerroksen opetustilan ilmavaihto on hieman suositusarvoa pienempi ja
se on riittävä 14 henkilölle. Työhuoneen ilmavirta on suositusarvon tuntumassa. Näyt-
telytilan ilmanvaihto on suositusten mukainen. Wc-tilojen poistoilmavirrat ovat suosi-
tusarvojen tuntumassa. Aula- ja käytävätilojen tuloilmavirrat ovat suositusarvoja pie-
nempiä.

Toisen kerroksen luokkatilan 214 tuloilmavirta on noin 25 % suositusilmavirtaa suu-
rempi, mutta tilan poistoilmavirta on selvästi tuloilmavirtaa pienempi. Muissa opetus-
tiloissa mitatut ilmavirrat ovat selvästi pinta-alaperusteista suositusarvoa pienempiä.
Ilmavirta näissä tiloissa on riittävä 5 – 7 henkilölle. Taukotilan ilmavirrat ovat hieman
suositusilmavirtoja pienempiä. Wc-tilojen poistoilmavirrat ovat suositusarvojen tun-
tumassa.

Kaikkien mitattujen varastotilojen ilmanvaihto täyttää rakentamismääräyskokoelman
suositukset.

10.3 Johtopäätökset

10.3.1 Ilmanvaihtokoneet

Ilmanvaihtojärjestelmien keskimääräinen tekninen käyttöikä on LVI-01-10424 -
kortiston mukaan 20 - 25 vuotta. Kiinteistön ensimmäisen ja toisen kerroksen ilman-
vaihtojärjestelmällä on teknistä käyttöikää jäljellä vielä noin 15 vuotta ja kellaritilojen
järjestelmällä 20 vuotta.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen tiloja palvelevassa koneessa olevan höyrystävän kos-
tutusjärjestelmän toimintaa ei tarkastettu, koska koneessa ei ole tarkastusluukkua kos-
tutusyksikön vieressä.

Kostutuksen asetusarvoksi asetettu kosteus oli 80 %, joka on hyvin korkea. Kostutus-
järjestelmän toimintaperiaate ei täysin selvinnyt tutkimuksen yhteydessä. Huonetilois-
ta mitatut ilman suhteelliset kosteudet olivat tavanomaisia. Suosittelemme järjestel-
män toimintaperiaatteen ja toiminnan selvittämistä. Rakentamismääräyskokoelmassa
on suositeltu, että huoneilmaa tulisi kostuttaa vain painavista syistä, jos sisäilman kos-
teus ylittää 7 g H2O/kg kuivaa ilmaa. Tämä vastaa normaalissa huoneenlämpötilassa
(21 °C) suhteellista kosteutta 45 %. Mikäli tiloissa käytettävät soittimet vaativat tätä
suurempaa ilmankosteutta, tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että ilmankos-
teus ei pääse tiivistymään viileiden rakenteiden pintaan (esimerkiksi ikkunat). Suosit-
telemme lähtökohtaisesti kostutuksen asetusarvon pienentämistä, koska 80 % suhteel-
linen kosteus on niin suuri, että ilman kosteus saattaa kondensoitua ilmanvaihtokana-
van seinämiin tai huonetilojen viileämpiin pintoihin.

Suosittelemme myös kostutusyksikön ja sen viemäröinnin tarkastamista mahdollisten
vesivuotojen vuoksi. On myös suositeltavaa varmistua siitä, että kostutusyksikön vie-
märöinti ei pääse jatkossa tukkeutumaan. Kostutusjärjestelmässä olevan kosteusantu-
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rin kalibrointi on myös suositeltavaa tarkastaa järjestelmän toiminnan varmistamisek-
si.

Uusia ilmanvaihdon suodattimia säilytetään ilmanvaihtokonehuoneen lattialla ja laa-
tikoissa oli kosteusjälkiä. Suosittelemme, että suodattimet säilytetään suljetuissa laati-
koissa esimerkiksi hyllyillä, jotta käyttämättömät suodattimet eivät vaurioidu ennen
niiden asennusta. Kastuneet suodattimet tulee hävittää laatikkoineen. Koneen alla oli
kosteusvaurioituneita kovalevyjä, jotka on suositeltavaa poistaa.

Ilmanvaihtokoneen kiinteistä mittalaipoista ulkoisella manometrilla mitatut kokonai-
silmavirrat olivat noin 15 – 25 % pienempiä, kuin automatiikalta luetut ilmavirrat.
Suosittelemme tarkastamaan automatiikassa ilmavirtoja mittaavien antureiden toi-
minnan ja automatiikkaan syötettyjen muunnoskertoimien oikeellisuuden.

Suosittelemme koneiden puhdistusta suositellun ilmanvaihtokanavien nuohouksen
yhteydessä.

Kellarikerroksen tiloja palveleva ilmanvaihtokone ottaa raitisilman ja puhaltaa jäteil-
man rakennuksen pääportaan alla olevaan maanvastaiseen tilaan eri päissä olevan sä-
leikön viereen. Kanavia ei ole johdettu tiiviisti ulkoilmaan ritilöiden kohdalla, jolloin
on vaarana, että esimerkiksi tuloilman mukana kulkeutuu erilaisia hajuja ja epäpuh-
tauksia portaan alla olevasta tilasta ja maapohjasta. Suomen rakentamismääräysko-
koelman mukaan ulkoilmalaitteet on sijoitettava niin, että rakennukseen tuleva ul-
koilma on mahdollisimman puhdasta. Ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentävän
rakenteen tai rakennusosan kautta. Suosittelemme, että sekä raitisilma- että jäteilma-
kanavistoa muutetaan niin, että ne johdetaan suoraan ulkoilmaan.

Osassa kellarikerroksen tiloja on alkuperäisen painovoimaisen ilmanvaihdon venttii-
leitä käytössä ja wc:ssä on erillinen kanavapuhallin, joka ei käy jatkuvatoimisesti.
Suomen rakentamismääräyskokoelman mukaan painovoimaista ja koneellista ilman-
vaihtoa ei saa yhdistää siten, että ilman virtaussuunnat huonetilojen välillä ja kanavis-
toissa voivat muuttua suunnitellusta. Suosittelemme, että kaikkiin tiloihin asennetaan
koneellinen ilmanvaihto ja painovoimainen ilmanvaihto otetaan pois käytöstä asian-
mukaisesti.

10.3.2 Kanavistot ja päätelaitteet

Ilmanvaihtokanavistossa ei havaittu puutteita ja päätelaitteet on uusittu lähivuosien
aikana. Varsinkin poistoilmakanavissa havaittiin silmämääräisessä tarkastelussa run-
saasti pölyä. Tuloilmanvaihtokanavistosta otettiin neljä pölynäytettä. Kaikki näytteet
sisälsivät pääasiassa karkeaa ulkoilmapölyä (kiviaines-, hiekka- ja siitepölyä), joiden
pitäisi suodattua käytettyihin suodattimiin. Tulokset viittaavat suodattimien ohivuo-
toon. Huoneen 118 näytteessä tavattiin lisäksi pieni määrä (arviolta 5 – 10 paino-%)
lasikuituja.

Suosittelemme kanaviston, päätelaitteiden ja koneiden nuohousta. Ilmavirrat tulee
säätää nuohouksen jälkeen. Suosittelemme, että nuohoustyön yhteydessä varmistutaan
siitä, että järjestelmässä ei ole lähteitä, joista voisi vapautua mineraalikuituja tuloil-
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maan, vaikka tuloilmakanavistosta otetuissa näytteissä havaittiin mineraalikuituja vain
pieniä määriä. Suodattimien asennusten tiiveydestä tulee varmistua samassa yhteydes-
sä. Nuohous ja säätö tulee tehdä vasta suositeltujen rakenteellisten korjausten jälkeen.

10.3.3 Tulo- ja poistoilmavirrat

Rakennuksen ilmanvaihtosuunnitelmia ei ollut käytettävissä tutkimusta tehtäessä, jo-
ten mitattuja ilmavirtoja ei voitu verrata suunnitteluarvoihin. Mitattuja ilmavirtoja
verrattiin Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 (Rakennusten sisäilmasto
ja ilmanvaihto) tilakohtaisiin suositusilmavirtoihin.

Valtaosassa opetustiloja ovat mitatut ilmavirrat rakentamismääräyskokoelman suosi-
tusarvoja pienempiä. On mahdollista, että tiloihin on suunniteltu normaaleja opetusti-
loja pienempiä ilmavirtoja, koska tilojen henkilökuorma on tavanomaisia luokkatiloja
pienempi. Kellarikerroksen graafisten tilojen ilmanvaihto on riittävä 8 – 11 henkilölle.
Ensimmäisen kerroksen opetustilan ilmavaihto on hieman lattiapinta-alaan perustu-
vaa suositusarvoa pienempi ja se on riittävä 14 henkilölle. Toisen kerroksen luokkati-
lan 214 tuloilmavirta on noin 25 % suositusilmavirtaa suurempi, mutta tilan poistoil-
mavirta on selvästi tuloilmavirtaa pienempi. Muissa toisen kerroksen opetustiloissa
mitatut ilmavirrat ovat selvästi pinta-alaperusteista suositusarvoa pienempiä. Ilmavirta
näissä tiloissa on riittävä 5 – 7 henkilölle.

Ilmanvaihtojärjestelmän nuohouksen jälkeen tulee ilmavirrat säätää. Mikäli ilman-
vaihtosuunnitelmia ei edelleenkään löydetä, tulee ilmavirrat määrittää uudelleen. Mi-
käli suunnitelmat löydetään, tulee varmistua siitä, että käyttötilanne on suunnitellun
kaltainen.

11 Yhteenveto suositelluista toimenpiteistä
Seuraavassa on esitetty pääpiirteittäin toimenpiteet, joihin tehdyn tutkimuksen perus-
teella on tarvetta.

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä tulee valita käytettävät
työmenetelmät Ratu-ohjekortin 82-0383 mukaan (Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden
rakenteiden purku).

Asbestia sisältävät materiaalit tulee purkaa asbestipurkuna. Jos rakennukseen ei ole
teetetty asbesti- ja haitta-ainekartoitusta, tulee sellainen teettää ennen korjauksiin ja li-
säselvityksiin ryhtymistä.

Tarvittavat korjaukset edellyttävät huolellista suunnittelua ja myös töiden valvontaan
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Suosittelemme, että korjauksessa käytetään suun-
nittelijoita ja valvojia, joilla on kokemusta sisäilmakorjauksista. Tiivistyskorjausten
onnistuminen on suositeltavaa varmistaa merkkiainetekniikalla.
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11.1 Lisätutkimukset

· Kellarin ja ylempien kerrosten kastuneiden tiiliseinien korjattavuuden arviointi
mikrobinäytteillä (kohta 5).

o Kokemusten perusteella pahoin kastuneet vanhat tiiliseinät ovat hanka-
lia korjata.

· Yläpohjan ja välipohjien kantavien rakenteiden selvitys (kohdat 7 ja 8).

· Rakennukseen tulee teettää kattava haitta-ainetutkimus ennen korjauksiin ja
laajempiin avauksiin ryhtymistä (kohta 9).

11.2 Toimenpiteet

· Korjauksissa huomioitavaa:

o Ensimmäisen kerroksen aulan välipohjassa sekä toisen kerroksen väli-
pohjien avauksissa havaittiin mahdollisesti asbestipitoisia materiaaleja,
joiden haitta-aineselvitys on tehtävä ennen korjaustoimien aloitusta.

o Rakenteissa havaittiin PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua useassa koh-
dassa, joten PAH-yhdisteitä sisältävienmateriaalien olemassaolo on to-
dennäköistä.

· Rakennuksen sadevesi- ja salaojajärjestelmien uusiminen ja maanalaisten osien
vedeneristys (kohta 3).

· Kellarikerroksen kattava korjaus (kohdat 3, 4, 5 ja 8)

o Suositamme alapohjan ensisijaisena korjaustapana koko rakenteen uu-
simista.

o Vähimmillään kellarikerroksen alapohjasta tulee poistaa lattiapinnat ta-
soitteineen ja tämän jälkeen estää ilmavuodot alapohjasta tiivistämällä
alapohjan liittymät ja läpiviennit. Uudeksi pintamateriaaliksi tulee vali-
ta kosteutta kestävä ja vesihöyryä läpäisevä pintamateriaali.

o Maanvastaisten ulkoseinien levytysten, koolausten ja lisäeristysten sekä
tasoitteiden poisto ja sen jälkeen tiilirakenteen mikrobivaurioiden arvi-
ointi rakenteen korjattavuuden kannalta.

o Väliseinen levyrakenteiden ja lisäeristyksen purkaminen ja seinäpinto-
jen puhdistaminen puhtaaseen tiilipintaan saakka.

· Ikkunapielien lohkeilevien tasoitteiden poisto puhtaaseen tiilipintaan asti ja
materiaalien uusiminen kosteutta kestäviksi ja vesihöyryä läpäiseviksi. (kohta
5).
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· Ulkoseinien sisäpuoliset kosteusvauriokorjaukset (kohta 5).

o Huoneet 118 ja 218.

o Rappauksen poiston jälkeen arvioida tiiliseinien mikrobivauriot ja
mahdolliset korjausmenetelmät kellarikerroksen seinien tavoin.

· Ulkoseinien sisäpuoliset korjaukset (kohta 5).

o Ilmavuodot ulkoseinistä sisäilmaan tulee estää tiivistämällä epätiiviit
kohdat ja liittymät.

o Suosittelemme, että ulkoseinien tiiveyteen liittyvät korjaukset toteute-
taan kokonaisuutena välipohjille suositeltujen korjausten yhteydessä.

o Korjaustapaa päätettäessä on harkittava patterisyvennysten pikilevyjen
poistoa ja rakenteen tiivistämistä ilmatiiviiksi.

· Ikkunoiden huoltokorjaus (kohta 6).

o Samalla uudisosan vesipeltien kallistus tulee korjata ja kellarikerroksen
ikkunoiden liittymä sokkeliin tiivistää.

· Korkean vesikaton toimenpiteet (kohta 7).

o Räystäskourujen, syöksytorvien ja näihin liittyvien pellitysten uusimi-
nen sekä bitumikatteen ja räystäskourun liittymän tiivistämien.

o Vinttitilan tuuletuksen parantaminen.

· Yläpohjan korjaukset (kohta 7).

o Vintin palopermanto ja yläpohjan mikrobikasvuinen turvetäyttö tulee
poistaa.

o Kattoa kannattavien puurakenteiden lahoamisen laajuus tulee selvittää
ja rakenne uusia tarvittavilta osin.

o Purkutöiden jälkeen yläpohjan kantava rakenne selviää ja sen mahdolli-
sesti vaatimat korjaustoimet huomioidaan korjaussuunnittelussa suun-
nitelmia täydentämällä.

o Joka tapauksessa yläpohjan kautta sisäilmaan tapahtuvat ilmavuodot
tulee estää tiivistämällä yläpohjan liittymät, läpiviennit ja halkeamat.

· Välipohjien korjaukset (kohta 8).

o Ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohjien avaus kauttaaltaan ja on-
teloista poistetaan kaikki eloperäinen materiaali.

o Samalla tulee huolehtia myös siitä, että ulkoseinien kautta tapahtuvat
mahdolliset ilmavirtaukset tulevat myös tiivistettyä.

o Kantavan rakenteen varmistus.
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· Toisen kerroksen käytävän kevyen väliseinän uusimien mikrobivaurioiden
vuoksi (kohta 8).

· Ilmanvaihdon kostutusjärjestelmän toimenpiteet (kohta 10).

o Suosittelemme kostutusjärjestelmän toimintaperiaatteen ja toiminnan
selvittämistä.

o Suosittelemme lähtökohtaisesti kostutuksen asetusarvon pienentämistä
nykyisestä.

o Suosittelemme myös kostutusyksikön ja sen viemäröinnin tarkastamis-
ta mahdollisten vesivuotojen vuoksi.

o On myös suositeltavaa varmistua siitä, että kostutusyksikön viemäröinti
ei pääse jatkossa tukkeutumaan.

o Kostutusjärjestelmässä olevan kosteusanturin kalibrointi on myös suo-
siteltavaa tarkastaa järjestelmän toiminnan varmistamiseksi.

· Ilmanvaihdon suodattamien säilytyksen parantaminen ja kastuneiden suodat-
timien hävittäminen (kohta 10).

o Suosittelemme, että suodattimet säilytetään suljetuissa laatikoissa esi-
merkiksi hyllyillä.

· Ilmanvaihtokoneen alla olevien kosteusvaurioituneiden kovalevyjen hävittä-
minen (kohta 10).

· Ilmanvaihdon automatiikan ilmavirtoja mittaavien antureiden toiminnan tar-
kastus ja automatiikkaan syötettyjen muunnoskertoimien oikeellisuuden tar-
kastus (kohta 10).

· Kellarikerroksen tiloja palvelevan ilmanvaihtokoneen raitisilma- ja jäteilmaka-
navistojen muutokset siten, että ne johdetaan suoraan ulkoilmaan (kohta 10).

· Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihdon asentaminen kaikkiin kellarikerroksen
tiloihin ja painovoimaisen ilmanvaihdon ottaminen pois käytöstä asianmukai-
sesti (kohta 10).
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· Ilmanvaihtokanavien, päätelaitteiden ja koneiden nuohous ja ilmavirtojen sää-
tö (kohta 10).

o Suosittelemme, että nuohoustyön yhteydessä varmistutaan siitä, että
järjestelmässä ei ole lähteitä, joista voisi vapautua mineraalikuituja tu-
loilmaan.

o Suodattimien asennusten tiiveydestä tulee varmistua samassa yhteydes-
sä.

o Nuohous ja säätö tulee tehdä vasta suositeltujen rakenteellisten korjaus-
ten jälkeen.

o Mikäli ilmanvaihtosuunnitelmia ei löydetä, tulee ilmavirrat määrittää
uudelleen. Mikäli suunnitelmat löydetään, tulee varmistua siitä, että
käyttötilanne on suunnitellun kaltainen.

Turussa 12.12.2016

RTC Vahanen Turku Oy

Mari Lehtonen-Najtre Timo Hautalampi
FT, rakennusterveysasiantuntija FM

Liitteet 1 Pohjapiirros
2 Materiaalinäytteiden testausseloste, (12.10.2016) Työterveyslaitos
3 Materiaalinäytteiden testausselosteet, (18.11.2016 ja 25.11.2016) Turun yliopisto
4 Lahottajan määritys, Turun yliopisto / kasvimuseo
5 Pölyn koostumus / Analyysivastaus (14.9.2016), Työterveyslaitos
6 Sisäilman VOC-yhdisteet (2.9.2016), Työterveyslaitos















 

 
TESTAUSSELOSTE 

materiaalinäyte, Valvira, suoraviljely 

1 / 12 
 
 
 

 KustaaHiekanLukutupa_VALMAT_RTC_251016 
pc-seloste, pessi, 07/2016  

 

 

 
Tilaaja: RTC Vahanen Turku Oy/Mari Lehtonen-Najtre 

Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku  
Laskutus: c/o Vahanen-yhtiöt, laskutus, Viite TUR3236/2 
Toimitusosoite: mari.lehtonen-najtre@vahanen.com 

 
Selosteen sisältö: materiaalinäytteitä 9 kpl (suoraviljely, Valvira 8/2016) 
Selosteen sisältö: materiaalinäytteitä 6 kpl (natiivitarkastelu) 
Näytetiedot:  
Kohde: Kustaa Hiekan lukutupa, Laitila 
Näytteenottaja: RTC Vahanen Turku Oy/Mari Lehtonen-Najtre 
Näytteenottopvm: 25.10.2016 , näytteet saapuneet 27.10.2016 
Näytteet:  lab.tunniste 

Näyte N3. R29, 1. krs., työhuone 116, katto (kattotasoite) Au673 
Näyte N4. R29, 1. krs., työhuone 116, välipohja (tervapaperi) Au674 
Näyte N5. R29, 1. krs., työhuone 116, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au675 
Näyte N6. R30, 1. krs., aula 111, välipohja (tervapaperi) Au676 
Näyte N7. R30, 1. krs., aula 111, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au677 
Näyte N8. R31, 1. krs., jousisali 115, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au678 
Näyte N9. R32, 1. krs., tuloaula 114, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au679 
Näyte N10. R33, 1. krs., Fredrika-Sali 118, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au680 
Näyte N11. R34, 2. krs., luokka 214, välipohjan ontelo, muottilauta ym. vp. roska (puu,  

muu aines) 
Au681 

 
Analyysi:  
Menetelmä: Suoraviljely; Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV Asumisterveysasetuk-

sen pykälä 20 (8/2016) mukainen menetelmä.  
Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta ja se selvittää vain käytetyillä 
elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Menetelmä sisältää viljelyyn perustuvan 
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion. Viljely tehdään Valviran 
ohjeen mukaisesti, mutta kahdelle rinnakkaiselle maljalle kullakin alustalla ja tulokset 
ilmoitetaan pesäkemääriltään runsaammalta maljalta. 

Viljelypvm: 31.10.2016 / OT 
Elatusalustat: Tryptoni-hiivauuteglukoosi¬alusta (THG, Asumisterveysohje, 2003); mesofiiliset bakteerit, 

aktinomykeetit eli sädesienet 
2 % mallasuuteagar (M2, Asumisterveysohje, 2003); mesofiiliset sienet 
Rose Bengal mallasuutealusta (Hagem, Reiman, 1999) ; mesofiiliset sienet 
Dikloranglyseroli-18-alusta (DG-18, Asumisterveysohje, 2003); kserofiiliset sienet 

Kasvatusolosuhteet: Kasvatuslämpötila 25 °C; kasvatusaika 7 vrk (bakteeri- ja sienipesäkkeiden määräarvio), sienien 
määritys 7-14 vrk, aktinomykeettipesäkkeiden määräarvio 14 vrk 

Analysoijat: Sirkku Häkkilä, Tuija Häkkilä, Raisa Ilmanen, Satu Saaranen, Anna Koskela  
/ Turun yliopisto, Aerobiologian yksikkö 

Tulosten tulkinta ja 
esitystapa 

Käytetty tulkinta tehdään Valviran (2016) Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV 
Asumisterveysasetuksen pykälä 20 mukaan.  
Tulokset ilmoitetaan käyttäen + -asteikkoa seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1-19 pesäkettä 
(niukasti mikrobeja), ++ = 20-49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja), +++ = 50-199 pesäkettä 
(runsaasti mikrobeja), ++++ ≥ 200 pesäkkettä (erittäin runsaasti mikrobeja) 
Valviran ohjeiden mukaan Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, 
kun suoraviljelyllä materiaalinäytteessä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai 
aktinomykeettejä runsaasti (+++…++++). Suoraviljelyn tulokset voivat viitata 
mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on kohtalaisesti tai niukasti, mutta lajistossa on 

mailto:mari.lehtonen-najtre@vahanen.com


 

Testausseloste  
materiaalinäyte, suoraviljely 

2 / 12 
 

 KustaaHiekanLukutupa_VALMAT_RTC_251016 
 

 

kosteusvaurioindikaattoreita. Kosteusvaurioindikoivien ryhmien pesäkemäärät ilmoitetaan 
erikseen, mikäli kokonaiskasvu ei ole runsasta. 
Valviran ohjeen (2016) mukaan luokitellut mukaan kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty 
* ja mahdollisesti toksiset mikrobiryhmät ª (luokittelu Asumisterveysoppaan, 2009 mukaan). 

 
 
Lisäanalyysit: 
Näytteistä, joiden kasvua ei voitu varmasti selvittää viljelymenetelmällä tehtiin suoramikroskopointi, mikäli se oli 
näytemateriaalin / näytemäärän puolesta mielekästä.  
 
Näytetiedot:  
Kohde: Kustaa Hiekan lukutupa, Laitila 
Näytteenottaja: RTC Vahanen Turku Oy/Mari Lehtonen-Najtre 
Näytteenottopvm: 25.10.2016 
Näytteet:  lab.tunniste 

Näyte N3. R29, 1. krs., työhuone 116, katto (kattotasoite) Au984 
Näyte N4. R29, 1. krs., työhuone 116, välipohja (tervapaperi) Au985 
Näyte N5. R29, 1. krs., työhuone 116, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au986 
Näyte N6. R30, 1. krs., aula 111, välipohja (tervapaperi) Au987 
Näyte N7. R30, 1. krs., aula 111, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au988 
Näyte N8. R31, 1. krs., jousisali 115, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au989 

Analyysi:  
Menetelmä: Natiivitarkastelu; näytteen suora mikroskopointi, sienirihmaston ja itiöiden havainnointi; 

rajoitettu tunnistus (enimmillään sukutason tunnistus) 
Analysoijat: Tuija Häkkilä / Turun yliopisto, Aerobiologian yksikkö 
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat 
Näyte N3. R29, 1. krs., työhuone 116, katto (kattotasoite) Au673 

Bakteerit, THG –alusta Yht. - 
Aktinomykeetit *ª -  
Muut bakteerit - 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta Yht. + 
Homesienet  

Eurotium * +  1 pes./malja 
Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. + 

Homesienet   
Eurotium * +  1 pes./malja 

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)  Yht. - 
Ei kasvua.   

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä 
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

 

Näyte N3. R29, 1. krs., työhuone 116, katto (kattotasoite) Au984 

Varmistava natiivitarkastelu (suoramikroskopointi) samasta näytteestä (Au673/Au984): 

 Natiivitarkastelu:  
Näytteessä ei havaittu sienirihmastoa tai sieni-itiöitä.  
Natiivitarkastelun perusteella näytteessä ei esiinny sienikasvua.   

  
Laboratorion huomioita 
Kaikki näytemateriaali kului viljelyihin, ja natiivitarkastelun näyte kerättiin näytepussin reunasta. 
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Näyte N4. R29, 1. krs., työhuone 116, välipohja (tervapaperi) Au674 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. + 
Aktinomykeetit *ª -  
Muut bakteerit + 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. + 
Homesienet  

Penicillium +  
Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. + 

Homesienet   
Paecilomyces variotii *ª + 1 pes./malja 
Penicillium +  

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. + 
Homesienet   

Penicillium +  
 

Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä 
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

 

Näyte N4. R29, 1. krs., työhuone 116, välipohja (tervapaperi) Au985 

Varmistava natiivitarkastelu (suoramikroskopointi) samasta näytteestä (Au674/Au985): 

 Natiivitarkastelu:  
Näytteessä ei havaittu sienirihmastoa tai sieni-itiöitä.  
Natiivitarkastelun perusteella näytteessä ei esiinny sienikasvua.   

  
Laboratorion huomioita 
Kaikki näytemateriaali kului viljelyihin, ja natiivitarkastelun näyte kerättiin näytepussin reunasta. 
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Näyte N5. R29, 1. krs., työhuone 116, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au675 

Bakteerit, THG –alusta Yht. ++ 
Aktinomykeetit *ª -  
Muut bakteerit ++ 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta Yht. + 
Homesienet  

Aspergillus fumigatus *ª +  1 pes./malja 
Penicillium +   

Muut ryhmät:   
steriili rihma + 1 pes./malja 

Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. + 
Homesienet   

Aspergillus fumigatus *ª +  1 pes./malja 
Aspergillus versicolor *ª +  1 pes./malja 
Penicillium +   

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta Yht. + 
Homesienet   

Mucor +  
Penicillium +  

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä 
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

 

Näyte N5. R29, 1. krs., työhuone 116, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au986 

Varmistava natiivitarkastelu (suoramikroskopointi) samasta näytteestä (Au675/Au986): 
 Natiivitarkastelu: Näytemateriaali koostui n. 1 dl turvesammalta.  
 Näytteessä havaittiin yksittäisiä ruskeita sienirihmaston kappaleita. Sieni-itiöitä ei havaittu. 
 Natiivitarkastelun perusteella näytteessä saattaisi esiintyä sienikasvua, mutta materiaalin luonteesta 

johtuen se ei todennäköisesti ole syntynyt rakennuksessa.  
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Näyte N6. R30, 1. krs., aula 111, välipohja (tervapaperi) Au676 

Bakteerit, THG –alusta Yht. + 
Aktinomykeetit *ª -  
Muut bakteerit + 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta Yht. + 
Homesienet  

Penicillium +   
Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. + 

Homesienet   
Penicillium +   

Muut ryhmät:   
steriili rihma +  

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. + 
Homesienet   

Aspergillus versicolor *ª + 1 pes./malja 
Penicillium +   

Muut ryhmät:   
steriili rihma +  

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin vain niukasti kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu 
merkittäviä määriä kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

 

Näyte N6. R30, 1. krs., aula 111, välipohja (tervapaperi) Au987 

Varmistava natiivitarkastelu (suoramikroskopointi) samasta näytteestä (Au976/Au987): 

 Natiivitarkastelu: Tarkasteltava näytekappale oli kooltaan noin 2,5 cm x 3,5 cm.  

 Näytteessä ei havaittu sienirihmastoa tai sieni-itiöitä.  

 Natiivitarkastelun perusteella näytteessä ei esiinny sienikasvua.   
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Näyte N7. R30, 1. krs., aula 111, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au677 

Bakteerit, THG –alusta Yht. + 
Aktinomykeetit *ª -  
Muut bakteerit + 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. + 
Homesienet  

Aureobasidium +   
Chaetomium *ª +  1 pes./malja 

Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. + 
Homesienet   

Penicillium +  
Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta   Yht. + 

Homesienet   
Cladosporium +  

Muut ryhmät:   
steriili rihma + 1 pes./malja 

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä 
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

 

Näyte N7. R30, 1. krs., aula 111, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au988 

Varmistava natiivitarkastelu (suoramikroskopointi) samasta näytteestä (Au677/Au988): 

 Natiivitarkastelu: Näytemateriaali koostui n. 1 dl turvesammalta.  

 Näytteessä havaittiin yksittäisiä ruskeita rihmaston kappaleita ja yksittäisiä ruskeita sieni-itiöitä. 

 Natiivitarkastelun perusteella näytteessä saattaisi esiintyä sienikasvua, mutta materiaalin luonteesta 
johtuen se ei todennäköisesti ole syntynyt rakennuksessa.  
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Näyte N8. R31, 1. krs., jousisali 115, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au678 

Bakteerit, THG –alusta Yht. ++ 
Aktinomykeetit *ª + 6 
Muut bakteerit ++ 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. + 
Homesienet  

Penicillium +  
Muut ryhmät:   

steriili rihma +  
Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. + 

Homesienet   
Aspergillus fumigatus *ª + 1  pes./malja 
Penicillium +   

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta Yht. + 
Homesienet   

Aspergillus ryhmä Restricti * + 5 pes./malja 
Calcarisporium +  
Penicillium +  

Hiivasienet +  
 

Näytekohtainen tulkinta 

 Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.  
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, mutta lajistossa havaitut useat eri 
kosteusvaurioindikaattorit viittaavat mikrobikasvustoon. 

 

Näyte N8. R31, 1. krs., jousisali 115, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au989 

Varmistava natiivitarkastelu (suoramikroskopointi) samasta näytteestä (Au678/989): 

 Natiivitarkastelu: Näytemateriaali koostui n. 1 dl turvesammalta.  

 Näytteessä havaittiin yksittäisiä ruskeita rihmaston kappaleita ja yksittäisiä ruskeita sieni-itiöitä. 

 Natiivitarkastelun perusteella näytteessä saattaisi esiintyä sienikasvua, mutta materiaalin luonteesta 
johtuen se ei todennäköisesti ole syntynyt rakennuksessa.  
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Näyte N9. R32, 1. krs., tuloaula 114, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au679 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. +++ 
Aktinomykeetit *ª +++  
Muut bakteerit ++ 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. + 
Homesienet  

Penicillium +  
Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. + 

Homesienet   
Penicillium +  

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. + 
Homesienet   

Penicillium +  
 

Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin runsaasti aktinomykeettejä.  
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Näyte N10. R33, 1. krs., Fredrika-Sali 118, välipohja, sekatäyttö (turve, sammal) Au680 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. ++ 
Aktinomykeetit *ª ++ 22 
Muut bakteerit ++ 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. ++ 
Homesienet  

Aspergillus fumigatus *ª + 4  pes./malja 
Aspergillus versicolor *ª + 1 pes./malja 
Cladosporium +   
Penicillium +   
Eurotium * + 1 pes./malja 

Muut ryhmät:   
steriili rihma +  

Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. ++ 
Homesienet   

Aspergillus fumigatus *ª + 1 pes./malja 
Aspergillus sydowii *ª + 2 pes./malja 
Cladosporium +  
Eurotium * + 2 pes./malja 
Penicillium +  
Tritirachium * + 4 pes./malja 

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. +++ 
Homesienet   

Penicillium ++   
Aspergillus ryhmä Restricti * + 2 pes./malja 
Aspergillus sp. +   
Cladosporium  +   
Tritirachium * + 1 pes./malja 

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaa-
vaa sienilajistoa. Näytteessä tavattiin lisäksi kohtalaisia määriä kosteusvaurioon viittaavia 
aktinomykeettejä. 
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Näyte N11. R34, 2. krs., luokka 214, välipohjan ontelo, muottilauta ym. vp. roska (puu, muu aines) Au681 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. +++ 
Aktinomykeetit *ª +++  
Muut bakteerit + 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. + 
Homesienet  

Penicillium +   
Engyodontium * + 1 pes./malja 

Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. + 
Homesienet   

Penicillium +   
Muut ryhmät:   

steriili rihma +  
Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. + 

Homesienet   
Cladosporium  +  
Penicillium +  

Muut ryhmät:   
steriili rihma +  

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin runsaasti aktinomykeettejä. Näytteessä tavattiin lisäksi pieniä määriä kosteus-
vaurioon viittaavaa sienilajistoa. 

Lausunto 

Yhteenveto tuloksista 

Näyte Mikrobikasvun esiintyminen kohteessa näytteittäin 

   
Näyte N3. Ei mikrobikasvustoa. Au67/Au984 

Näyte N4. Ei mikrobikasvustoa. Au674/Au985 

Näyte N5. Tulokset viittaavat mikrobikasvustoon. Au675/Au986 

Näyte N6. Ei mikrobikasvustoa. Au676/Au987 

Näyte N7. Tulokset viittaavat mikrobikasvustoon. Au677/Au988 

Näyte N8. Tulokset viittaavat mikrobikasvustoon. Au678/Au989 

Näyte N9. Mikrobikasvusto. Au679/Au984 

Näyte N10. Mikrobikasvusto. Au680/Au984 

Näyte N11. Mikrobikasvusto. Au681/Au984 
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Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys  
Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa 
analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä 
silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa 
tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. (Valviran ohje 8/2016) 
Raporttikokonaisuudessa on mikrobikasvustoa osoittanut näyte. Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa 
mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista 
varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valviran ohje 8/2016).  
Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa 
puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä. (Valviran ohje 
8/2016) 
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana 
mikrobeja (esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa 
oleskelevat altistuvat. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun 
rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt 
poistettava. (Asumisterveysohje, 2003) 

Huomioitavaa 
Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava 
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa.  
Käytössä oleva menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit.  

Rajaukset 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee 
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville 
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten 
alapohjat ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa 
ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa 
voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja.  
 
 
  

Turussa 18.11.2016 
 
 

  

Anna-Mari Pessi 
FM, erikoistutkija  

 Annika Saarto 
FT, yliopistotutkija 
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 KustaaHiekanlukutupa_Valmat_RTC_021116 
pc-seloste, pessi, 07/2016  

 

 

Tilaaja: RTC Vahanen Turku Oy 
Laskutus: c/o Vahanen-yhtiöt, laskutus, Viite: TUR3236/2  
Toimitusosoite: mari.lehtonen-najtre@vahanen.com 
Selosteen sisältö: materiaalinäytteitä 9 kpl (suoraviljely, Valvira 8/2016) 
Näytetiedot:  
Kohde: Kustaa Hiekan lukutupa, Laitila 
Näytteenottaja: Mari Lehtonen-Najtre 
Näytteenottopvm: 2.11.2016 , näytteet saapuneet 4.11.2016 
Näytteet:  lab.tunniste 

Näyte N12. R35, luokka 217, välipohja (lauta) Au843 
Näyte N13. R35, luokka 217 välipohja, valujen välinen muovi (muovi) Au844 
Näyte N14. R37, luokka 218, välipohja (lauta) Au845 
Näyte N15. R38, aula 211, välipohja (lauta) Au846 
Näyte N16. R40, taukotila, 219 välipohja (sekatäyttö: turve, sammal) Au847 
Näyte N17. R41, vintti yläpohja (turve) Au848 
Näyte N18. R42, vintti yläpohja (tervapaperi) Au849 
Näyte N19. R43, vintti yläpohja, US vierus (turve) Au850 
Näyte N20. R44, vintti yläpohja US vierus (turve) Au851 

Analyysi:  
Menetelmä: Suoraviljely; Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV Asumisterveysasetuk-

sen pykälä 20 (8/2016) mukainen menetelmä.  
Viljely tehdään suoraan maljoille ilman laimennusta ja se selvittää vain käytetyillä 
elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit. Menetelmä sisältää viljelyyn perustuvan 
suku/lajitason tunnistuksen ja semikvantitatiivisen määräarvion. Viljely tehdään Valviran 
ohjeen mukaisesti, mutta kahdelle rinnakkaiselle maljalle kullakin alustalla ja tulokset 
ilmoitetaan pesäkemääriltään runsaammalta maljalta. 

Viljelypvm: 8.11.2016 / HJ 
Elatusalustat: Tryptoni-hiivauuteglukoosi¬alusta (THG, Asumisterveysohje, 2003); mesofiiliset bakteerit, 

aktinomykeetit eli sädesienet 
2 % mallasuuteagar (M2, Asumisterveysohje, 2003); mesofiiliset sienet 
Rose Bengal mallasuutealusta (Hagem, Reiman, 1999) ; mesofiiliset sienet 
Dikloranglyseroli-18-alusta (DG-18, Asumisterveysohje, 2003); kserofiiliset sienet 

Kasvatusolosuhteet: Kasvatuslämpötila 25 °C; kasvatusaika 7 vrk (bakteeri- ja sienipesäkkeiden määräarvio), sienien 
määritys 7-14 vrk, aktinomykeettipesäkkeiden määräarvio 14 vrk 

Analysoijat: Raisa Ilmanen, Anna Koskela, Satu Saaranen 
/ Turun yliopisto, Aerobiologian yksikkö 

Tulosten tulkinta ja 
esitystapa 

Käytetty tulkinta tehdään Valviran (2016) Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen, Osa IV 
Asumisterveysasetuksen pykälä 20 mukaan.  
Tulokset ilmoitetaan käyttäen + -asteikkoa seuraavasti: - = ei mikrobeja, + = 1-19 pesäkettä 
(niukasti mikrobeja), ++ = 20-49 pesäkettä (kohtalaisesti mikrobeja), +++ = 50-199 pesäkettä 
(runsaasti mikrobeja), ++++ ≥ 200 pesäkkettä (erittäin runsaasti mikrobeja) 
Valviran ohjeiden mukaan Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, 
kun suoraviljelyllä materiaalinäytteessä havaitaan elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai 
aktinomykeettejä runsaasti (+++…++++). Suoraviljelyn tulokset voivat viitata 
mikrobikasvustoon silloin, kun mikrobeja on kohtalaisesti tai niukasti, mutta lajistossa on 
kosteusvaurioindikaattoreita. Kosteusvaurioindikoivien ryhmien pesäkemäärät ilmoitetaan 
erikseen, mikäli kokonaiskasvu ei ole runsasta. 
Valviran ohjeen (2016) mukaan luokitellut mukaan kosteusvaurioindikoivat ryhmät on merkitty 
* ja mahdollisesti toksiset mikrobiryhmät ª (luokittelu Asumisterveysoppaan, 2009 mukaan). 
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Lisäanalyysit: 
Näytteistä, joiden kasvua ei voitu varmasti selvittää viljelymenetelmällä tehtiin suoramikroskopointi, mikäli se oli 
näytemateriaalin / näytemäärän puolesta mielekästä.  
 
 
Näytetiedot:  
Kohde: Kustaa Hiekan lukutupa, Laitila 
Näytteenottaja: Mari Lehtonen-Najtre 
Näytteenottopvm: 2.11.2016 , näytteet saapuneet 4.11.2016 
Näytteet:  lab.tunniste 

Näyte N12 R35, luokka 217, välipohja (lauta) Av169 
Näyte N15. R38, aula 211, välipohja (lauta) Av170 
Näyte N18. R42, vintti yläpohja (tervapaperi) Av204 
Näyte N20. R44, vintti yläpohja US vierus (turve) Av171 

Analyysi:  
Menetelmä: Natiivitarkastelu; näytteen suora mikroskopointi, sienirihmaston ja itiöiden havainnointi; 

rajoitettu tunnistus (enimmillään sukutason tunnistus) 
Analysoijat: Tuija Häkkilä, Satu Saaranen / Turun yliopisto, Aerobiologian yksikkö 
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Tulokset ja näytekohtaiset tulkinnat 
Näyte N12. R35, luokka 217, välipohja (lauta) Au843 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. + 
Aktinomykeetit *ª + 10 
Muut bakteerit + 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. ++ 
Homesienet  

Penicillium ++  
Arthrinium +  
Aspergillus sydowii *ª  + 1 pes./malja 
Aureobasidium +  

Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. + 
Homesienet   

Penicillium +   
Trichoderma *ª + 2 pes./malja 

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. + 
Homesienet   

Cladosporium  +  
Penicillium +  

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä 
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

 Näytekohtaiset huomiot 
 Näytemateriaali tummentunutta ja lahoa 

Vaikka käytetyllä viljelymenetelmällä ei katsottu esiintyvän mikrobikasvua, todettiin näytemateriaali 
lahoksi. Korjaamaton lahovaurio ylittää STM:n asetuksen 545/2015 mukaisen terveyshaittaa 
osoittavan toimenpiderajan. 

 

Näyte N12 R35, luokka 217, välipohja (lauta) Au843 - Av169 

Varmistava natiivitarkastelu (suoramikroskopointi) samasta näytteestä: 

 Natiivitarkastelu: Näytekappaleen pinta on silmämääräisesti tummunut ja lahovaurioitunut. 

 Mikroskooppitarkastelussa havaittiin runsaita määriä värillistä paksua sienirihmastoa (Hormonema-
tyyppistä). 
Natiivitarkastelun perusteella näytteessä esiintyy sienikasvua. 
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Näyte N13. R35, luokka 217 välipohja, valujen välinen muovi (muovi) Au844 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. +++ 
Aktinomykeetit *ª +++  
Muut bakteerit + 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. ++ 
Homesienet  

Penicillium ++   
Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. ++ 

Homesienet   
Penicillium ++  

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. ++ 
Homesienet   

Penicillium ++  
 

Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.  

 Näytteessä havaittiin runsaasti kosteusvaurioon viittaavia aktinomykeettejä. 

 Näytekohtaiset huomiot 
 Näytemateriaalissa oli tummentumaa. 

 

Näyte N14. R37, luokka 218, välipohja (lauta) Au845 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. +++ 
Aktinomykeetit *ª +++  
Muut bakteerit + 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. +++ 
Homesienet  

Penicillium +++   
Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. +++ 

Homesienet   
Penicillium +++  
Cladosporium  (+)  

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. +++ 
Homesienet   

Penicillium +++   
 

Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä aktinomykeettejä ja sieni-itiöitä.  

 Näytekohtaiset huomiot 
 Näytemateriaalissa tummentumaa ja lahoa 
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Näyte N15. R38, aula 211, välipohja (lauta) Au846 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. + 
Aktinomykeetit *ª + 3 pes./malja 
Muut bakteerit - 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. + 
Homesienet  

Penicillium +   
Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. + 

Homesienet   
Penicillium +   

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. + 
Homesienet   

Penicillium +   
Aspergillus sydowii *ª  + 1 pes./malja 

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa ei katsota esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin vain niukasti elinkykyisiä mikrobeja, eikä lajistossa tavattu merkittäviä määriä 
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. 

 Näytekohtaiset huomiot 
 Näytemateriaali tummentunutta ja lahoa 

Vaikka käytetyllä viljelymenetelmällä ei katsottu esiintyvän mikrobikasvua, todettiin näytemateriaali 
lahoksi. Korjaamaton lahovaurio ylittää STM:n asetuksen 545/2015 mukaisen terveyshaittaa 
osoittavan toimenpiderajan. 

 

Näyte N15. R38, aula 211, välipohja (lauta) Au846 - Av170 

Varmistava natiivitarkastelu (suoramikroskopointi) samasta näytteestä: 

 Natiivitarkastelu: Näytemateriaali oli pieniksi palasiksi hajonnutta lahoa puuainesta. 

 Mikroskooppitarkastelussa havaittiin kohtalaisia määriä värillistä, paksua ja ohutta sienirihmastoa 
sekä pieniä määriä Chaetomium-tyyppisiä sieni-itiöitä. 
Natiivitarkastelun perusteella näytteessä esiintyy sienikasvua. 
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Näyte N16. R40, taukotila, 219 välipohja (sekatäyttö: turve, sammal) Au847 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. +++ 
Aktinomykeetit *ª +++  
Muut bakteerit ++ 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. +++ 
Homesienet  

Penicillium +++  
Paecilomyces variotii *ª +  

Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. +++ 
Homesienet   

Penicillium +++  
Trichoderma *ª +  

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. +++ 
Homesienet   

Penicillium +++   
 

Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä aktinomykeettejä ja sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin 
kosteusvaurioon viittaavaa sienilajistoa. 
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Näyte N17. R41, vintti yläpohja (turve) Au848 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. ++++ 
Aktinomykeetit *ª ++++  
Muut bakteerit ++++ 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. ++++y 
Homesienet  

Penicillium ++++  
Mucor +y y 

Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. ++++y 
Homesienet   

Penicillium ++++  
Mucor +y y 
Trichoderma *ª +y y 

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. ++++ 
Homesienet   

Penicillium ++++  
Aspergillus sp. +  
Mucor +  

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin erittäin runsaasti elinkykyisiä aktinomykeettejä ja sieni-itiöitä.  

 Näytekohtaiset huomiot 
 Vallitseva suku Penicillium on saattanut estää muiden sienten havaitsemista / itiöiden itämistä 

kasvatusalustalla.  
Nopeakasvuiset Mucor ja Trichoderma –sienet ovat saattaneet peittää alleen muuta lajistoa. 
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Näyte N18. R42, vintti yläpohja (tervapaperi) Au849 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. ++ 
Aktinomykeetit *ª ++ 20 pes./malja 
Muut bakteerit ++ 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. ++ 
Homesienet  

Penicillium ++  
Trichoderma *ª + 2 pes./malja 

Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. ++ 
Homesienet   

Penicillium ++  
Aspergillus versicolor *ª + 1 pes./malja 
Oidiodendron *  + 3 pes./malja 

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. ++ 
Homesienet   

Penicillium ++  
Aspergillus ryhmä Restricti * ++ 23 pes./malja 

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.  
Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, mutta lajistossa havaitut useat eri 
kosteusvaurioindikaattorit viittaavat mikrobikasvustoon. 

 Näytekohtaiset huomiot 
 Näytemateriaalissa tummentumaa. 

 

Näyte N18. R42, vintti yläpohja (tervapaperi) Au849 – Av204 

Varmistava natiivitarkastelu (suoramikroskopointi) samasta näytteestä: 

 Natiivitarkastelu: Näytemateriaali oli tervapaperia.  

 Mikroskooppitarkastelussa havaittiin kohtalaisia määriä värillistä ja väritöntä sienirihmastoa sekä 
pieniä määriä värillisiä ja värittömiä sieni-itiöitä. 

 Natiivitarkastelun perusteella näytteessä esiintyy sienikasvua. 
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Näyte N19. R43, vintti yläpohja, US vierus (turve) Au850 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. ++ 
Aktinomykeetit *ª + 2 pes./malja 
Muut bakteerit ++ 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. ++ 
Homesienet  

Penicillium ++  
Mucor +  
Trichoderma *ª + 1 pes./malja 
Oidiodendron * + 4 pes./malja 

Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. +++ 
Homesienet   

Penicillium +++  
Tritirachium * +  
Oidiodendron * +  

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. +++ 
Homesienet   

Penicillium ++  
Aspergillus ryhmä Restricti * ++  
Mucor  +  

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Rakennusmateriaalissa katsotaan esiintyvän mikrobikasvustoa.  
Näytteessä havaittiin runsaasti elinkykyisiä sieni-itiöitä. Näytteessä tavattiin kosteusvaurioon viittaa-
vaa sienilajistoa. Näytteessä tavattiin lisäksi pieniä määriä kosteusvaurioon viittaavia 
aktinomykeettejä. 
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Näyte N20. R44, vintti yläpohja US vierus (turve) Au851 

Bakteerit, THG –alusta) Yht. ++ 
Aktinomykeetit *ª ++ 31 pes./malja 
Muut bakteerit ++ 

Mesofiiliset sienet, M2 –alusta) Yht. ++ 
Homesienet  

Penicillium ++  
Chaetomium *ª + 1 pes./malja 
Mucor +  
Oidiodendron * + 1 pes./malja 
Torulomyces +  
Trichoderma *ª + 1 pes./malja 

Mesofiiliset sienet, Hagem –alusta   Yht. ++ 
Homesienet   

Penicillium ++  
Trichoderma *ª + 1 pes./malja 
Oidiodendron * + 1 pes./malja 

Kserofiiliset sienet, DG-18 –alusta)   Yht. ++ 
Homesienet   

Penicillium ++  
Aspergillus ryhmä Restricti * + 6 pes./malja 

Eurotium *  + 1 pes./malja 
Oidiodendron * + 1 pes./malja 

 
Näytekohtainen tulkinta 

 Suoraviljelyn tulokset voivat viitata mikrobikasvustoon.  
Näytteessä havaittiin vain kohtalaisesti elinkykyisiä mikrobeja, mutta lajistossa havaitut useat eri 
kosteusvaurioindikaattorit viittaavat mikrobikasvustoon. 

 

Näyte N20. R44, vintti yläpohja US vierus (turve) Au851 - Av171 

Varmistava natiivitarkastelu (suoramikroskopointi) samasta näytteestä: 

 Natiivitarkastelu: Näytemateriaali koostui n. 1 dl turvesammalesta.  

 Mikroskooppitarkastelussa havaittiin kohtalaisia määriä värillistä sienirihmastoa sekä pieniä määriä 
sieni-itiöitä. Näytteessä havaittiin myös siitepölyä. 

 Natiivitarkastelun perusteella näytteessä saattaisi esiintyä sienikasvua, mutta materiaalin luonteesta 
johtuen se ei välttämättä ole syntynyt rakennuksessa. 
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Lausunto 

Yhteenveto tuloksista 

Näyte Mikrobikasvun esiintyminen kohteessa näytteittäin 

   
Näyte N12. Ei aktiivista mikrobikasvustoa.  

Näytemateriaali lahoa ja natiivitarkastelun perusteella näytteessä esiintyy 
sienikasvua. 
 

Au843 

Näyte N13. Mikrobikasvusto Au844 

Näyte N14. Mikrobikasvusto Au845 

Näyte N15. Ei aktiivista mikrobikasvustoa.  
Näytemateriaali lahoa ja natiivitarkastelun perusteella näytteessä esiintyy 
sienikasvua. 
 

Au846 

Näyte N16. Mikrobikasvusto Au847 

Näyte N17. Mikrobikasvusto Au848 

Näyte N18. Tulokset viittaavat mikrobikasvustoon. 
Natiivitarkastelun perusteella näytteessä esiintyy sienikasvua. 
 

Au849 

Näyte N19. Mikrobikasvusto Au850 

Näyte N20. Tulokset viittaavat mikrobikasvustoon. 
Natiivitarkastelun perusteella näytteessä saattaa esiintyä sienikasvua. 
 

Au851 

Rakennuksessa esiintyvän mikrobikasvun merkitys  
Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään korjaamatonta kosteus- tai lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja tarvittaessa 
analyyseillä varmistettua mikrobikasvua rakennuksen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa tai lämmöneristeessä 
silloin, kun lämmöneriste ei ole kosketuksissa ulkoilman tai maaperän kanssa, taikka mikrobikasvua muussa rakenteessa 
tai tilassa, jos sisätiloissa oleva voi sille altistua. (Valviran ohje 8/2016) 
Raporttikokonaisuudessa on mikrobikasvustoa osoittanut näyte. Analyysillä vahvistettua, normaalista poikkeavaa 
mikrobikasvustoa rakennusmateriaalissa tai pinnalla voidaan pitää toimenpiderajan ylittymisenä ilman aistinvaraista 
varmistusta tai esimerkiksi kosteusmittausta (Valviran ohje 8/2016).  
Pesuhuoneen ja muiden kosteiden tilojen pinnoilla saattaa esiintyä pistemäistä mikrobikasvustoa, joka voidaan poistaa 
puhdistamalla pinnat ja tehostamalla ilmanvaihtoa. Tällöin ei ole kyse toimenpiderajan ylittymisestä. (Valviran ohje 
8/2016) 
Rakennuksessa esiintyvästä mikrobikasvustosta voi kulkeutua sisäilmaan ilmavirtausten ja ilmanvaihdon mukana 
mikrobeja (esimerkiksi itiöitä ja niiden osasia) sekä niiden hajoamis- ja aineenvaihduntatuotteita, joille sisätiloissa 
oleskelevat altistuvat. Ellei mikrobikasvustoa ole poistettu, se voi olla terveydelle haitallista vielä senkin jälkeen, kun 
rakennusmateriaali on kuivunut tai kuivatettu. Kosteusvaurio on välittömästi korjattava ja vaurioon johtaneet syyt 
poistettava. (Asumisterveysohje, 2003) 

Huomioitavaa 
Epäillystä vauriokohdasta tehdyt havainnot ja näytteenottokohdan merkitys sisäilman kannalta on huomioitava 
tulkittaessa näytteen osoittamaa terveyshaittaa.  
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Käytössä oleva menetelmä selvittää vain käytetyillä elatusalustoilla kasvavat elinkykyiset mikrobit.  
 
Rajaukset 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Valviran ohje 8/2016) kuvatun toimenpiderajan ylittyminen koskee 
rakennuksen sisäpintojen tai sisäpuolisten rakenteiden, muiden tilojen ja rakenteiden vaurioita, joista irtoaville 
epäpuhtauksille sisätiloissa oleva voi altistua. Näitä muita tiloja ja rakenteita ovat esimerkiksi kellarit, rakennusten 
alapohjat ja yläpohjat. Lämmöneristeiden osalta rajataan pois lämmöneristeet, jotka ovat suoraan kosketuksissa 
ulkoilman tai maaperän kanssa, ellei rakenteesta ole vahvistettua ilmayhteyttä sisätiloihin. Ilmayhteyden osoittamisessa 
voidaan käyttää esimerkiksi merkkiaineita tai -savuja. 
 
 

Turussa 25.11.2016 
 
 

  

Anna-Mari Pessi 
FM, erikoistutkija 

 Sirkku Häkkilä 
FM, rakennusterveysasiantuntija, projektitutkija 
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Asumisterveysohje. Sosiaali- ja Terveysministeriön oppaita 2003:1. 93 ss. 
Asumisterveysopas. 3. korj painos. Sosiaali- ja terveysministeriö (julk.), Ympäristö ja Terveys-lehti, Pori. 2009. 200 ss. 
Tulonen Krista 2005. Rakennusmateriaalien mikrobitutkimusmenetelmien vertailu. Insinöörityö. Turku AMK, biotekniikka 
Reiman, M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpaa L, Laitinen S, Rautiala S. The characteristics of the dilution and direct plating methods 
for the determination of microbial flora and concentrations in building materials. Proceedings of the 8th International Conference on 
Indoor Air Quality and Climate - Indoor Air '99, Vol. 4, pp 891-896. Indoor Air '99, Edinburgh, Scotland. 
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Kustaa Hiekan lukutupa

AE16-00273
Mittauspaikka:
Näytteenottoaika:

-karkeaa ulkoilmapölyä (kiviaines-, hiekka- ja siitepöly)

Mittauskohde 4: tuloilmakanava huone 012

Näyte sisältää:

-karkeaa ulkoilmapölyä (kiviaines-, hiekka- ja siitepöly)

Mittauskohde 3: tuloilmakanava huone 115

Näyte sisältää:

-karkeaa ulkoilmapölyä (kiviaines-, hiekka- ja siitepöly)
-teollisia mineraalikuituja (lasikuitu) arvioitu määrä  5-10 paino-%

Mittauskohde 2: tuloilmakanava huone 118

Näyte sisältää:

-karkeaa ulkoilmapölyä (kiviaines-, hiekka- ja siitepöly)

Mittauskohde 1: tuloilmakanava huone 218

Näyte sisältää:

Tulokset
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KETONIT

Oktanaali 0,6 µg/m³

Asetoni 1) 2 µg/m³

Asetofenoni 0,9 µg/m³

Bentsaldehydi 1 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 30 µg/m³

Nonanaali 0,7 µg/m³

Heksanaali 2 µg/m³

ESTERIT JA LAKTONIT

Propaanihappo 2 µg/m³

TXIB 3) 2 µg/m³

2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 0,5 µg/m³

Etikkahappo 2) 16 µg/m³

HAPOT

Pentaanihappo, valeriaanahappo 1 µg/m³

Heksaanihappo, kapronihappo 4 µg/m³

a-Pineeni 0,6 µg/m³

TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET

1-Butanoli 0,7 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT

AROMAATTISET HIILIVEDYT

ALDEHYDIT

Tolueeni 0,8 µg/m³

Ksyleenit (p,m) 0,5 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT

Fenoli 2 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli 1 µg/m³

2-(2-Butoksietoksi)etanoli 3 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT

2-Etyyli-1-heksanoli 2 µg/m³

FENOLIT

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 6 µg/m³

Yhdiste Tulos Yksikkö

Analysointipvm.: 010916/KKU
Näytteenottoaika: 26.08.2016 10:10 - 26.08.2016 11:40
Ilmamäärä: 8,78 dm³

Mittauskohde: 2. krs. taukotila

CK16-05083-1 Näyte/keräin: Mi169948
Mittauspaikka: Kustaa Hiekan lukutupa, Keskuskatu 8 Laitila

3) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolidi-isobutyraatti

2)

1)
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Heksanaali 2 µg/m³

Nonanaali 0,8 µg/m³

Oktanaali 0,5 µg/m³

2-Furfuraali 1 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli 1 µg/m³

ALDEHYDIT

Bentsaldehydi 0,9 µg/m³

HAPOT

ESTERIT JA LAKTONIT

2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 0,8 µg/m³

TXIB 2) 2 µg/m³

Propaanihappo 2 µg/m³

Etikkahappo 1) 12 µg/m³

Heksaanihappo, kapronihappo 4 µg/m³

Pentaanihappo, valeriaanahappo 1 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 30 µg/m³

TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET

3-Kareeni 0,6 µg/m³

a-Pineeni 0,9 µg/m³

Tolueeni 0,8 µg/m³

2-(2-Butoksietoksi)etanoli 2 µg/m³

AROMAATTISET HIILIVEDYT

Ksyleenit (p,m) 0,5 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT

FENOLIT

Fenoli 2 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 7 µg/m³

1-Butanoli 1 µg/m³

2-Etyyli-1-heksanoli 2 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT

Yhdiste Tulos Yksikkö

Analysointipvm.: 010916/KKU
Näytteenottoaika: 26.08.2016 10:12 - 26.08.2016 11:42
Ilmamäärä: 9,03 dm³

Mittauskohde: 1. krs. opetustila, jousiluokka

CK16-05083-2 Näyte/keräin: Mi170945
Mittauspaikka: Kustaa Hiekan lukutupa, Keskuskatu 8 Laitila

2) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolidi-isobutyraatti

1)
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Nonanaali 2 µg/m³

Heksanaali 2 µg/m³

Pentanaali 0,6 µg/m³

Oktanaali 0,7 µg/m³

Bentsaldehydi 0,8 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 30 µg/m³

2-Furfuraali 0,7 µg/m³

Dekanaali 0,6 µg/m³

KETONIT

Propaanihappo 2 µg/m³

Pentaanihappo, valeriaanahappo 1 µg/m³

TXIB 2) 1 µg/m³

ESTERIT JA LAKTONIT

HAPOT

Asetofenoni 0,5 µg/m³

Heksaanihappo, kapronihappo 4 µg/m³

Etikkahappo 1) 8 µg/m³

3-Kareeni 0,9 µg/m³

TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET

YKSIARVOISET ALKOHOLIT

a-Pineeni 1 µg/m³

AROMAATTISET HIILIVEDYT

ALDEHYDIT

Tolueeni 2 µg/m³

Ksyleenit (p,m) 1 µg/m³

1-Butanoli 2 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT

Fenoli 3 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli 0,7 µg/m³

2-(2-Butoksietoksi)etanoli 2 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT

2-Etyyli-1-heksanoli 1 µg/m³

FENOLIT

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 6 µg/m³

Yhdiste Tulos Yksikkö

Analysointipvm.: 010916/KKU
Näytteenottoaika: 26.08.2016 11:46 - 26.08.2016 13:16
Ilmamäärä: 8,78 dm³

Mittauskohde: 1. krs. aula

CK16-05083-3 Näyte/keräin: Mi171073
Mittauspaikka: Kustaa Hiekan lukutupa, Keskuskatu 8 Laitila

2) 2,2,4-Trimetyyli-1,3-pentaanidiolidi-isobutyraatti

1)
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Dekanaali 0,8 µg/m³

Bentsaldehydi 2 µg/m³

2-Furfuraali 0,6 µg/m³

Nonanaali 2 µg/m³

Heksanaali 4 µg/m³

ALDEHYDIT

2-(2-Butoksietoksi)etanoli 5 µg/m³

ALKOHOLI- JA FENOLIEETTERIT

2-Butoksietanoli 1 µg/m³

2-Fenoksietanoli 0,9 µg/m³

2-(2-Etoksietoksi)etanoli 6 µg/m³

Oktanaali 2 µg/m³

Pentanaali 1 µg/m³

Ksyleenit (p,m) 1 µg/m³

Bentseeni 0,5 µg/m³

Ksyleeni (o) 0,5 µg/m³

Tolueeni 2 µg/m³

1,2,4-Trimetyylibentseeni 0,5 µg/m³

AROMAATTISET HIILIVEDYT

ALIFAATTISET HIILIVEDYT

Fenoli 1 µg/m³

Dekaani 3 µg/m³

Undekaani 0,7 µg/m³

Nonaani 1 µg/m³

TERPEENIT JA NIIDEN JOHDANNAISET

2-Metyyli-1-propanoli 0,6 µg/m³

2-Etyyli-1-heksanoli 1) 12 µg/m³

MONIARVOISET ALKOHOLIT

FENOLIT

1,2-Propaanidioli eli propyleeniglykoli 27 µg/m³

C9-alkoholit** 7 µg/m³

a-Pineeni 6 µg/m³

3-Kareeni 1 µg/m³

b-Pineeni 1 µg/m³

1-Butanoli 4 µg/m³

YKSIARVOISET ALKOHOLIT

Yhdiste Tulos Yksikkö

Analysointipvm.: 010916/KKU
Näytteenottoaika: 26.08.2016 11:48 - 26.08.2016 13:18
Ilmamäärä: 9,03 dm³

Mittauskohde: Kellari, aula

CK16-05083-4 Näyte/keräin: Mi171078
Mittauspaikka: Kustaa Hiekan lukutupa, Keskuskatu 8 Laitila
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Tulosten tarkastelu

Propaanihappo 3 µg/m³

Pentaanihappo, valeriaanahappo 2 µg/m³

ESTERIT JA LAKTONIT

2-(2-Butoksietoksi)etyyliasetaatti 0,5 µg/m³

n-Butyyliasetaatti 0,5 µg/m³

HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET (TVOC) 90 µg/m³

KETONIT

Heksaanihappo, kapronihappo 6 µg/m³

Asetoni 2) 2 µg/m³

Etikkahappo 3) 17 µg/m³

HAPOT

Yhdiste Tulos Yksikkö

3)

2)

1) Tolueeniekvivalenttina 10 µg/m³
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Hanna Hovi
asiantuntija
Helsinki

Kim Kuusisto
laboratorioanalyytikko
Helsinki

Työympäristölaboratoriot

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



Ohje 1 (1)
Merkkiainekoe
18.1.2017

VAHANEN TURKU www.vahanen.com p. 0207 698 618
Ratapihankatu 53 C, 20100 Turku  y-tunnus 1643714-3

Tiivistystyön laadunvarmistuksessa huomioitava

Jokaiseen kohteeseen tulee tehdä yksilöllinen laadunvarmistussuunnitelma. Laadunvarmistuskokeet
tulee tehdä ennen pintamateriaalien asennusta, jotta tiivistystyössä havaitut virheet voidaan paikan-
taa ja korjata.

Merkkiainekoe tilataan vähintään viikkoa ennen tiivistystöiden valmistumista.
Kaikki tiivistystyöt on tehty.
Pinnoitus-, päällystys- ja listoitustöitä ei saa aloittaa ennen kuin tiivistyskorjaus on hyväksyt-
ty laadunvalvontakokeilla.
Valvoja on tarkastanut aistinvaraisesti tiivistystyöt ennen merkkiainekoetta.
Aistinvaraisesti havaitut puutteet on korjattu.
Urakoitsija alipaineistaa tarkastettavan tilan / sovitun alueen (10-15 Pa) ennen merkkiai-
nekoetta.
Merkkiainekoe, jonka aikana tarkastettavassa tilassa ei ole muita työntekijöitä.
Tiivistystyöntekijä on paikalla merkkiainekokeen aikana tai vähintään lopuksi, jotta vuoto-
kohdat saadaan käytyä yhdessä läpi.
Vuotokohdat merkitään myös pintoihin.
Tiivistystyöntekijä valmistautuu siihen, että havaitut vuotokohdat korjataan mahdollisesti jo
laadunvalvontamittauksen aikana (tai välittömästi sen jälkeen).
Merkkiainekoe uusitaan tarvittaessa niin monta kertaa, että vuotokohtia ei enää havaita.

Yhteyshenkilöt RTC Vahanen Turku Oy:ssä:

Timo Hautalampi p. 040 074 0054
Mari Lehtonen-Najtre p. 044 768 8239
Mika Reiman p 041 5152 479
Kimmo Saksi p. 044 768 8361
Heli Teivainen p. 041 5152 589
Jouni Vuohijoki p. 040 865 5286












