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Tiivistelmä
Tutkimuksen päätarkoituksena oli rakennuksen altistumisolosuhteiden arvioinnin laadinta.
Arvioinnin laadinnassa käytettiin hyväksi lähtötietoja, eli rakennuksen käyttöhistoriaa, piirustuksia,
käyttäjien kertomia havaintoja ja aikaisempia tutkimustuloksia. Näiden lisäksi rakennukseen tehtiin nyt
muutama rakenneavaus ulkoseiniin ja yläpohjaan sekä porauksia alapohjaan rakenteen selvittämiseksi. Aistinvaraisten havaintojen ja käyttäjien oirekertomusten osuus oli merkittävä.

Alapohjaa ei oltu aiemmin tutkittu. Pintakosteuskartoituksessa alapohjan betonilaatassa ei havaittu kohonneita kosteuksia. Tämä johtui oletettavasti osittain siitä, että rakennuksessa oli osittain kaksoisbetonilaatta alapohjana ja kaikissa tutkituissa kohdissa myös muovi betonilaatan alla. Alapohjassa todettiin yhdessä rakennuksen keskivaiheelle tehdyssä porauksessa puukuitusementtilevyä. Puukuitusementtilevy (Tojalevy) oli hajun perusteella mikrobivaurioitunut. Alustäyttösora haisi erittäin pahalle.

Vesikatossa ja yläpohjassa ei havaittu oleellisia puutteita tai vaurioita. Yläpohjasta on vanhat lämpöeristeet poistettu ja uusi mineraalivillaeristys on laitettu ullakon vanhan lankkulattian päälle.

Perustuksena olevan graniittisokkelin tasainen yläpinta tulee huomattavan paljon ulos hirsilinjasta
muodostaen ”hyllyn”. Tähän hyllyyn satava ja seinää pitkin hyllylle valuva vesi kastelee alahirttä. Tämä
on aiheuttanut kaikkien tai lähes kaikkien alahirsien lahoamisen. Osa hirsistä on korvattu betonivalulla.
Betonivalukin kastuu ja sitä vasten olevat hirsiseinien sisäpuoliset lisälämpöeristeet ja apurungon puuosat ja bituliittilevyt ovat ajoittain kastuneet ja vähintään paikoin mikrobivaurioituneet. Hirsirungon sisäpuolella olevan lisäeristyksen rungon alaosat ovat vasten lattian betonilaattaa. Osa betonilaatoista on
saatettu valaa tätä puurunkoa vasten. Aikaisempien rakenneavausten perusteella myös rakennuksen
alustäyttöhiekka tai kaksoisbetonilaattojen välissä oleva hiekka on yhteydessä seinän alaohjauspuuhun/alahirteen. Alkuperäistä ulkoseinien ja sokkeliliittymän rakennusvirhettä ei ole kauttaaltaan korjattu
pellityksin. Lisäksi 2007-2008 käyttötarkoituksen muutostyössä eivät ulkoseinien alaosien rakenneratkaisut ole täysin onnistuneita.

Rakennuksen käyttöhistorian aikana siellä on vallinnut pitkän aikaa korkea kaikkien pintojen mikrobivaurion mahdollistama sisäilman kosteus. Tämä päätelmä tehtiin vanhojen yläpohjavasojen ja näkyvien seinähirsien sisäpintojen toukanreikien ja lahovaurioiden määrän perusteella.

Rakennuksen sisäilman altistumisolosuhteet (tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen todennäköisyys) arvioitiin kokonaisuudessa korkeimpaan riskiluokkaan 4 = Haitallinen altistumisolosuhde
erittäin todennäköinen
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Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena oli täydentää rakenteiden kunnon selvityksiä altistumisolosuhteiden arvioinnin mahdollistamiseksi ja tehdä altistumisolosuhteiden arviointi. Lisätavoitteena on jatkotoimenpidesuositusten laadinta.

Kohteen yleiskuvaus
Tutkimusten kohteena oleva rakennus on rakennettu Gesterbyn kartanon navetaksi n. 1920. Tutkija ei
saanut tietoonsa rakennuksen käyttöhistoriaa, eli sitä miten kauan rakennuksessa on pidetty karjaa ja
missä käytössä rakennus on ollut ennen esikouluksi muuttamista.
Rakennukseen on tehty n. 2007-2008 käyttötarkoituksen muutos, jonka jälkeen tiloissa on toiminut esikoulu tms. On oletettavaa, että rakennus on ollut lämmittämättömänä ja käyttämättömänä vuosikymmeniä ennen muuttamista esikouluksi.
Rakennuksessa on maanvarainen betonilaatta-alapohja, graniittisokkeli, tiilipilarirunko joiden välissä
hirsiseinää, kevytrakenteinen yläpohja ja korkea museona toimiva kylmä ullakko.
Rakennuksessa on nestekiertoinen patterilämmitys ja koneellinen ilmanvaihto. Mahdollisia myöhemmin tehtyjä korjauksia tai muutoksia lukuun ottamatta kaikki rakennuksen tekniikka on vuosilta 20072008.
Rakennuksen sisäilman laadussa on koettu olevan puutteita, näistä enemmän kohdassa seuraavan
otsikon alla.

Lähtötiedot
Tilaajalta saatujen tietojen mukaan rakennuksen käyttäjiltä on tullut 2017 syyskuussa valituksia hajusta. Tuolloin havaittiin perunakellarin hajua ulkoseinän sisäverhouspanelien välistä. Henkilökunnalla
oli ollut tulehduksia, joita ovat epäilleet rakennuksen epäpuhtaan sisäilman aiheuttamiksi. Tilaajalla on
käynnissä esiopetukseen käytettävien tilojen muutokseen liittyvä kiinteistöhanke, jonka mukaan on
oletuksena, ettei tätä rakennusta tarvita esiopetukseen enää n. 3 vuoden päästä.
Syksyllä 2018 on tehty 6-8 rakenneavausta ulkoseinien alaosiin. Näistä on otettu eri materiaaleista 16
mikrobinäytettä. Näytteistä viidessä on joko viite vauriosta tai vahva viite vauriosta. Kuudessa näytteessä on heikko viite vauriosta ja lopuissa viidessä tuloksena oli ”ei viitettä vauriosta”.
Tuon edellisen tutkimuksen mikrobianalyysivastausten, valokuvien ja lausuntojen perusteella oli oletettavaa, että ulkoseinissä on laajoja mikrobivaurioita ja riskirakenteita. Rakenteet todettiin jo tuolloin vaurioituneiksi. Varsinaista raporttia ei ole kirjoitettu, mutta tässä alla lainaus Jyrki Pulkin sähköpostista
31.10.2018 tilaajan edustajalle.
Rakenteissa on vaurioita ainakin nyt seinien alaosissa ja havaintojen perusteella rakenne ei
ole tiivis, joten reitti huonetilaan vauriokohdista on mahdollista. Voidaanko tiiveyttä nyt parantaa kohtuu toimenpitein, tulisi tarkastella. Pelkkä ylipaineistus ei välttämättä ratkaise sisäilman laatua jos vuotoreittejä on paljon (suuria) ja pidemmällä vaikutuksella vauriot vain lisääntyvät. Rakenne on kerroksellinen ja höyrynsulun takaa avoin kylmiin rakenneosiin joissa
vaurioitumista tapahtuu. Jos seinien yläosat, liitokset yläpohjaan ovat vielä kovin ”repaleiset”,
voi vaurioituminen sielläkin olla otollista ylipaineessa.
Jos selvitettäisiin vähän tarkemmin ulkovaipparakenteen tiiveyttä ja mahdollisesti ratkaistaan
pahimmat vuotodetaljit. Voidaan tutkia myös yläosien kuntoa/vauriotilannetta. Tämän jälkeen
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harkitaan voidaanko miten ylipaineistaa. Tällä hetkellä ilmanvaihto tulisi olla mahdollisimman
tasapainoinen, ei alipaineistusta millään aikajänteellä.

Terveystarkastaja on suorittanut kohteessa tarkastuksen 19.11.2018. Tarkastuskertomuksessa on tällaisia mahdolliseen terveyshaittaan liittyviä kirjauksia:
•
•

•

Tarkastuksella havaittiin heikko/lievää poikkeavaa hajua eteistilan materiaalinäytteenottopaikassa.
Kohteessa otettujen materiaalinäytteiden mikrobipitoisuus tai -lajisto viittasi materiaalien mikrobivaurioon joissakin näytteissä (Kiwalab). Lisäksi kohteen seinä- ja lattialiittymissä todettiin
ilmavuotoja rakenteista sisäilmaan. Terveydensuojelulle asetettu toimenpideraja ylittyy (STM:n
asetus 545/2015), ja haitasta vastuussa olevan tulee ryhtyä toimenpiteisiin haitan poistamiseksi tai rajoittamiseksi.
Päiväkodissa todettiin sisäilmaan liittyviä puutteita, jotka edellyttävät kiinteistön omistajalta rakenteellisia tarkasteluja/selvittelyjä.

Korjaustoimenpiteenä rakennuksessa on käytetty erillisiä ilmanpuhdistimia.
Lähtötietojen perusteella oli selvää, että karjasuojana käytetystä pitkään kylmillään olleesta rakennuksesta ei ole helppoa tehdä terveellistä esikoulurakennusta. Selvää oli myös se, että rakennuksessa on
riskirakenteita ja riskien toteutumista mikrobivaurioiden muodossa. Rakennuksen käyttöhistoria on lähtötietojen perusteella ristiriidassa esikoulukäytön laadukkaan sisäilmavaatimuksen kanssa.

Kuva 1. Rakennuksen voimassa oleva pohjakuva.
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Kuva 2. Leikkauskuva A-A.

Tässä tutkimuksessa oli käytettävissä:
•
•
•
•
•
•

syksyn 2018 mikrobinäytteiden analyysivastaukset
syksyn 2018 rakenneavausten valokuvia
rakennepiirustuksia vuodelta 2007
terveystarkastajan 14.12.2018 kirjoittama tarkastuskertomus
tilaajan suullinen selvitys tilanteesta
esikoulun henkilökunnan suulliset kertomukset rakennuksen olosuhteista ja oireiluista
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Tutkimusmenetelmät
Tutkimukset perustuvat pääosin Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, toim. Pitkäranta Miia, Ympäristöministeriö 2016 esitettyihin ohjeisiin, menetelmiin ja käytäntöihin. Yleistarkastuksessa kiinnitettiin erityisesti huomioita mahdollisiin hajuihin sisäilmassa tai rakenteiden pinnoilla näkyviin vaurioihin. Rakennuksen ulkopuoli tarkastettiin myös silmämääräisesti,
tarkoituksena selvittävää mahdolliset vauriojäljet tai kosteusteknisesti riskialttiit rakennekohdat. Lisäksi
sovelletaan mm. seuraavia julkaisuja ja asetuksia:
•
•
•
•

Asumisterveysasetus (STM) ja sen soveltamisohje (Valvira)
Suomen rakennusmääräyskokoelma
Asumisterveysohje 2003
Asumisterveysopas 2009

Suoritetut tutkimukset
Aloituspalaveri ja kohdekäynti, 4.11.2019
Työn aloituspalaveri pidettiin tilaajan edustajan Teuvo Martikaisen kanssa Kirkkonummen kunnan virastotalossa. Palaverissa oli läsnä kuntotutkija Kim Seppänen ja Teuvo Martikainen. Palaverissa käytiin läpi rakennuksen käyttöhistoriaa ja aikaisempia dokumentteja rakennuksesta. Keskusteltiin myös
tilaajan havainnoista rakennuksessa ja tilojen käyttötarpeesta.
Aloituspalaverin jälkeen suoritettiin kohdekäynti samalla kokoonpanolla. Kohdekäynnissä käveltiin tilat
läpi ja tavattiin rakennuksen käyttäjiä. Kohdekäynnin jälkeen kuntotutkija teki alustavan tutkimussuunnitelman ja tutkimustarjouksen.
Tutkimukset kohteella 5.11.2019
Rakennus oli tutkimuspäivän aikana normaalisti käytössä. Tutkimuksessa tehtiin ensin pintakosteuskartoitus ja silmävarainen tarkastus. Ulkoseinien vetoisuutta pystyttiin voimakkaan tuulen vuoksi tarkastelemaan aistinvaraisesti (kädellä). Alapohjiin tehtiin rakenteen tarkastamiseksi porareikiä. Yläpohjaan tehtiin ullakolta käsin 3 rakenneavausta, joista otettiin mikrobinäytteitä.
Tutkimukset kohteella 8.11.2019
Sisätiloissa tehtyjen tutkimusten aikana rakennuksessa ei ollut käyttäjiä. Tutkimukset aloitettiin lämpökuvauksella. Lisäksi tehtiin rakenneavauksia ulkoseiniin sisäpuolelta ja aistinvaraisia tarkastuksia. Ulkoseinien rakenneavausten yhteydessä otettiin mikrobinäytteitä rakennusmateriaaleista. Tutkimuspäivänä ulkoilman lämpötila oli 0°C ja tuulen voimakkuus 0-1 m/s. Sää oli pilvinen.

Tutkimuskalusto
Tutkimuksissa käytettiin seuraavaa mittauskalustoa:
•
•
•
•

Pintakosteusilmaisin: Gann Hydromette RTU600 anturilla B60.
Lämpökamera: Flir E60 -lämpökamera
Paine-eromittaukset: Swema 3000 monitoimimittari
Lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaus: Swema 3000

Laboratorioanalyysien mittausepävarmuus ja virhetarkastelu
Kiwalab on FINAS-akkredtitointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T270 (akkreditointivaatimus
SFS-EN ISO/IEC 17025). Pätevyysalueena on asumisterveysmikrobiologia ja asumisterveyskemia ja
seuraavat menetelmät kuuluvat akkreditoinnin piiriin: ilmanäytteen mikrobianalyysi, materiaalinäytteen
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mikrobianalyysi laimennos- ja suoraviljelymenetelmällä, sisäilman VOC-analyysi sekä asbestianalyysi
materiaalinäytteestä.
Laboratoriolla on jokaiselle menetelmälle omat säännöllisesti tehtävät laadunvarmistusmenettelyt,
jotka on kuvattu laboratorion laadunhallintaohjeessa. Laboratorio myös osallistuu vuosittain kansallisille tai kansainvälisille vertailukierroksille. Mikrobiologian osalta vuosittaisen Asumisterveystutkimuksia tekevien laboratorioiden pätevyyskokeen järjestäjinä ovat toimineet THL:n Ympäristömikrobiologian yksikkö sekä Proftest SYKE. VOC- ja asbestinäytteiden osalta laboratorio on osallistunut Health
and Safety Laboratory:n järjestämille Air PT – ja Asbestos in Materials Scheme (AIMS) -kierroksille.
Syksyllä 2017 järjestettiin ensimmäisen kerran kansallinen vertailumittaus sisäilman VOC-määrityksiä
tekeville laboratorioille. Järjestäjänä toimi Proftest SYKE ja asiantuntijalaboratoriona Työterveyslaitos.
Laboratorio arvioi menetelmiin liittyvää mittausepävarmuutta osana laadunvarmistusmenettelyjään.
Näytetuloksia koskevat mittausepävarmuuslaskelmat saa laboratoriosta erikseen pyydettäessä.
Rakennusmateriaalinäytteen suoraviljelymenetelmä on semikvantitatiivinen ja tulos ilmoitetaan runsaussuhdeasteikolla. Tulokseen ei täten voida liittää laskennallista mittausepävarmuusarviota. Epävarmuutta tulokseen laboratoriossa aiheuttavat näytteen käsittely ja jakaminen maljoille sekä pesäkelaskennan epävarmuus (henkilöiden väliset estimaatit SFS-ENV ISO 13843 standardin mukaisesti). Pesäkelaskennan epävarmuus on 10 % luokkaa.
VOC-ilmanäytteiden osalta mittausepävarmuuslaskelmissa huomioidaan näytteenottokeräimen toiminnan epävarmuus, laboratorion ja menetelmän harha sekä laboratorion sisäinen uusittavuus. Laboratorion ja menetelmän harhaa sekä laboratorion uusittavuutta on arvioitu sertifioidun referenssimateriaalin
avulla tai laboratorion itse valmistaman kontrollinäytteen avulla. Mittausepävarmuutta arvioidaan tarvittaessa kyseisen yhdisteen oman mittausepävarmuuden avulla. Jos kyseiselle yhdisteelle ei ole määritetty mittausepävarmuutta, tulkitaan kyseisen yhdisteen mittausepävarmuutta, joko sen funktionaalisen
ryhmän avulla tai samankaltaisten yhdisteiden perusteella. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden huoneilman summapitoisuudelle laboratorion ja menetelmän harhaa on arvioitu vertaamalla tuloksia toisen
akkreditoidun laboratorion ilmoittamiin tuloksiin samasta tilasta otetuista näytteistä. Keskimääräinen
mittausepävarmuus ilmoitetaan kemiallisten analyysien testausselosteissa.
Rakennusmateriaalinäytteen asbestianalyysi on kvalitatiivinen menetelmä eikä tulokseen voida täten
liittää laskennallista mittausepävarmuusarviota. Epävarmuutta on arvioitu validointiaineiston avulla ja
sen perusteella laboratorion asbestianalyyseihin voi sisältyä virhettä 0,4 %:ssa kaikista asbestin toteamistuloksista sekä 8 %:ssa kaikista mineraalilaatujen tunnistamistuloksista.

Menetelmäkuvaukset ja viitearvot
Näytteenotto rakenteista
Mikrobinäytteet otettiin rakenneavauksista puhdistetuilla työvälineillä ja suojakäsineitä käyttäen. Näytteenottaja teki rakenneavaukset itse. Työvälineet puhdistettiin jokaisen näytteenoton välillä. Näytteenotto kohdennettiin mikrobikasvuston kannalta ko. materiaalin riskialteimpaan kohtaan. On kuitenkin
huomioitava, että mikrobikasvu rakennusmateriaaleissa ei ole tasaista, jolloin vaurioitunein osa ei välttämättä ole nähtävissä.
Kosteusmittaukset
Kenttätutkimuksissa käytettiin pintakosteuden tunnistinta aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä.
Pintakosteuden tunnistimen mittapää kohdistettiin suoraan tutkittavan rakenteen pintaan ja laitteistolla
havaitut arvot luettiin lukulaitteesta. Pintakosteushavainnointi on ainetta rikkomaton menetelmä, missä
samasta rakenteesta saatuja vertailuarvoja verrataan keskenään tarkoituksena saada poikkeama-alu-
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eet esille. Pintakosteuden tunnistimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kosteuden lisäksi vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat ja teräkset sekä eri materiaalien koostumukset ja pintamateriaalit.
Pintakosteuskartoitus tehtiin koko kiinteistön lattioihin. Tarkoituksena oli tehdä pintakosteusilmaisimen
käytön perusteella kosteiksi/märiksi epäiltyihin kohtiin tarkempi rakennekosteusmittaus, mutta lattioissa ei havaittu lainkaan viitteitä kohonneista kosteuksista, joten tarkempia mittauksia ei tehty.
Paine-eromittaukset
Rakennuksen yli- tai alipaineisuus vaikuttaa mm. rakenteiden lävitse kulkeutuvien vuotoilmavirtausten
suuntaan sekä kosteuden tiivistymisriskiin pinnoilla tai rakenteissa. Ilma pyrkii virtaamaan painesuhteiden vuoksi korkeammasta paineesta alhaisempaan. Ilmavirtojen mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia, kuten hiukkasia ja mineraalivillakuituja, mikrobiperäisiä epäpuhtauksia, haihtuvia orgaanisia yhdisteitä, hajuja sekä radonia. Sisäilman ollessa alipaineista ulkoilmaan nähden, saattaa rakenteiden epätiiveyskohtiin muodostua hallitsemattomia vuotoilmavirtauksia, joiden mukana voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. Tilojen voimakas alipaineisuus voi heikentää myös oleskeluviihtyvyyttä lisäämällä
vedontunnetta.
Asumisterveysopas suosittelee rakennuksiin, joissa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, 0…-2 Pa
paine-eroa ulkoilmaan nähden (Asumisterveysopas, 2009, s. 64). Rakennusten ilmanpitävyys -teoksessa ilmanvaihtojärjestelmän aiheuttaman paine-eron tavoitearvoksi ilmoitetaan 0 - 10 Pa alipaine
(Rakennusten ilmanpitävyys, 2009), mihin viitataan myös 2018 voimaan tulleissa uuden rakennuksen
suunnitteluohjeissa. Ympäristöministeriön asetuksen uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta (1009/2017) mukaan rakennuksen ulko- ja ulospuhallusilmavirrat on suunniteltava siten, ettei
rakenteisiin aiheudu ylipaineen vuoksi rakenteita vaurioittavaa pitkäaikaista kosteusrasitusta eikä alipaineen vuoksi epäpuhtauksien siirtymistä sisäilmaan
Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen mukaan alipaineisuuden syy tulee selvittää ja ilmanvaihtoa
mahdollisuuksien mukaan tasapainottaa, jos alipaineisuus on yli 15 Pa. Jos rakennus on ylipaineinen
ulkoilmaan nähden ilmanvaihdon toiminnasta johtuen, tulee ylipaineen syy selvittää ja ilmanvaihtoa
tasapainottaa. Hetkellinen, tuuliolosuhteista tai rakennuksen geometriasta aiheutuva ylipaineisuus on
mahdollista, eikä se vaadi korjaustoimenpiteitä.
Käytännössä jo 2-5 Pascalin alipaine voi aiheuttaa vakavia mikrobihaittoja sisäilmaan jos rakenteiden
ilmanpitävyys on heikko ja rakenteet (joiden läpi ilma virtaa) ovat mikrobivaurioituneet. Paine-ero ei
suoraan kerro rakennuksen ilmanvaihdon tasapainotuksesta (tulon ja poiston suhde), vaan rakennuksen ulkovaipan ilmanpitävyys voi joko voimistaa tai heikentää paine-eroja.
Paine-eromittauksia tehtiin 8.11.2019, jolloin ulkoilma oli tyyntä tai lähes tyyntä. Tyynen sään vuoksi
paine-eromittauksiksi riitti yhdet mittauspisteet rakennuksen molemmilta pitkiltä sivuilta. Paine-eroihin
ei vaikuttanut se, että oliko kaikki väliovet kiinni vai auki.
Lämpökuvaus ja tiiveystarkastelut
Liittymärakenteiden (seinä- ja lattialiitokset, ikkunaliittymät, yläpohjaliittymät, läpiviennit) tiiveyttä tarkasteltiin lämpökameralla sekä aistinvaraisesti.
Lämpökameralla on mahdollista havaita ilmavuodot, jos rakenteissa tuleva ilma on kylmempää kuin
sisäilma. Käytännössä tämä rajoittaa lämpökameran apuna käyttämistä lähinnä ulkovaipparakenteisiin, sillä esimerkiksi keskellä rakennusta olevien väliseinäliittymien kohdilla saattaa olla ilmavuotoja,
mutta lämpötilaero on niin pieni, että ilmavuotoa on vaikea havaita kuvaamalla. Tutkijalla on lämpöku-
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vaajan henkilösertifiointi, mutta kuvausta ei tehty RT-kortin tai sertifiointivaatimusten mukaisesti. Kuvauksen tarkoituksena oli havaita, että onko jo aiemmin mikrobivaurioituneiksi todetuista ulkoseinärakenteista ilmavuotoja, lämpötilojen tarkastelu oli toissijaista.
Sisäilman lämpötila- ja kosteusmittaukset
Olosuhdemittauksissa tarkasteltiin sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta. Liian kuuma tai kylmä
lämpötila ovat lähinnä viihtyvyyshaitta, mutta lämmin ilma voi myös lisätä tilojen käyttäjien väsymystä,
sisäilman kuivuutta ja materiaaleista erittyviä yhdisteitä ja korostaa muista sisäilmahaitoista aiheutuvaa oireilua. Liian kylmä sisäilma tai merkittävä vetoisuus voivat olla viitteitä ilmavuodoista, huonosti
tasapainotetusta ilmajaosta tilassa tai johtaa materiaalien vaurioitumisriskiin, jos materiaaleihin kertyy
tiivistymäkosteutta.
Sisäilman suhteellinen kosteus ja lämpötila vaihtelevat vuodenaikojen mukaan. Alhaiset suhteellisen
kosteuden mittaustulokset ovat talvikaudelle tavanomaisia, mutta kuiva sisäilma voi aiheuttaa herkimmille henkilöille limakalvojen, ihon ja silmien ärsytysoireita. Kuivaa sisäilmaa ei pidetä kuitenkaan terveyshaittana. Jos yksittäisen tilan lämpötila koetaan liian kuumaksi tai kylmäksi, tulee lämpötilan säätömahdollisuus tarkistaa ko. huoneen osalta.
Asumisterveysasetus (2015) antaa sisäilman lämpötilalle seuraavat toimenpiderajat: asunnoissa lämmityskaudella +18…+26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella +18…+32 °C. Kouluissa, päiväkodeissa,
vanhainkodeissa, palvelutaloissa ja vastaavissa tiloissa alin lämpötila saa olla +20 °C, sekä vanhainkodeissa ja palvelutaloissa ylin lämpötila lämmityskauden ulkopuolella +30 °C.
Sisäilmayhdistyksen Sisäilmaluokituksessa (2008) määritetään S3 sisäilmaluokan (tyydyttävä taso)
sisäilman lämpötilarajoiksi 20 - 22˚C ja S2 sisäilmaluokan (hyvä taso) lämpötilarajoiksi 20,5 – 22,5 ˚C
lämmityskaudella.
Sisäilmaluokituksen (2008) S2 ja S3 sisäilmaluokassa ei ole asetettu alarajaa sisäilman suhteelliselle
kosteudelle, mutta kosteuden tulee olla alle 60 %. Asumisterveysoppaan (2009) mukaan sisäilman
suhteellisen kosteuden tulisi olla 20 – 60 %.
Huoneilman lämpötila mitattiin lähinnä lämpökuvien tulkintaa varten.
Mikrobianalyysit materiaalinäytteistä
Tarkastuksien aikana mikrobien materiaalinäytteet otettiin Asumisterveysasetuksessa ja sen soveltamisohjeessa esitetyin menetelmin, suljettiin ilmatiiviiseen muovipussiin. Analyysit tehtiin suoraviljelymenetelmillä. Tarkemmat menetelmäkuvaukset laboratoriotutkimuksista on esitetty raportin liitteessä.

Rakennetekniset tutkimukset
Alapohja
Rakenne
Rakennuksessa on maanvarainen betonilaatta alapohja. Lattiat ovat muovimatoilla pinnoitettua betonia. Pintamateriaalit ovat vuodelta 2007-2008.
Alapohjat eivät ole rakenteiltaan alkuperäiset. Jäi epäselväksi, että mitkä alueet lattioista on purettu
2007-2008 muutostyössä ja mihin asti. Tarkempi selvitys vaatisi kymmeniä reikiä lattioihin. Lattioissa
on kuitenkin sekä nykyisinkin käytössä olevia materiaaleja kuten muovi ja styrox. Toisaalta niissä on
myös vanhempaa puukuitusementtilevyä, jota toisaalta tuskin on käytetty 1920-luvulla.
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Havainnot
Alapohjaan tehtiin 3 rakenneporausta 22 mm poralla. Kaikissa kolmessa porauksessa oli keskenään
erilaiset rakenteet. Porauskohdat on merkitty liitteenä olevaan pohjakuvaan.
Poraus 1.
• muovimatto
• betoni 58 mm
• muovi
• styrox 50 mm
• betoni 100 mm
• hiekka (kosteaa ja homeelle haisevaa)
Poraus 2.
• muovimatto
• betoni 78 mm
• muovi
• tojalevy 53 mm (erittäin vahvasti homeelle haisevaa), näyte 2.
• betoni 90 mm
• hiekka
Poraus 3.
•
•
•
•
•

muovimatto
betonia 90 mm
muovi
styrox 50 mm
hiekka

Porauskohdan nro. 1 alla rakennuksen alustäyttöhiekka oli kosteaa ja poikkeuksellisen voimakkaasti
homeiselle haisevaa. Tämä viittaa siihen, että pohjabetonilaatan alla saattaa olla jotain mikrobivaurioituvaa materiaalia.
Porauskohdasta 2. löydettiin kahden betonilaatan välistä puukuitusementtilevy. Puukuitusementtilevystä otettu mikrobinäyte haisi vahvasti homeiselta, mutta siitä otetussa mikrobinäytteessä ei todettu
viitteitä mikrobikasvustosta. Hajun perusteella on kuitenkin oletettavaa, että puukuitusementtilevyssä
on mikrobivaurioita, vaikka juuri näytekohdassa niitä ei ollut.
Alapohjassa ei havaittu pintakosteusilmaisimella tehdyssä tarkastuksessa lainkaan viitteitä kohonneesta kosteudesta. On kuitenkin huomioitava se, että pintakosteusilmaisin ei yletä pintabetonilaatan
alle. Pintabetonilaatan alla oli kaikissa kolmessa porauksessa muovikalvo, joka estää tehokkaasti
kosteuden pääsyn pintabetonilaattaan. Eli vaikka pintakosteusilmaisimella ei pintalaatassa todettu
kohonnutta kosteutta, niin rakenne saattaa olla kovasti kosteuskuormitettu alhaalta päin.
Alapohjan kosteusrasitus saattaa olla suuri rakennuksen ylärinteen puolella huonosta pintavesien
poisjohtamisesta johtuen. Toisaalta pintabetonilaatan alla oleva muovi estää kosteuden pääsyä ja
ilmavirtauksia alapohjasta lattian pintaosiin. Rakenteissa on kuitenkin yleensä sen verran halkeamia/rakoja, ettei muoviakaan voi pitää täysin tiiviinä.

Inspecta Oy

Pääkonttori

Y-tunnus

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

Sörnäistenkatu 2
00580 Helsinki
www.kiwa.com/fi

1787853-0

SISÄILMA- JA RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
Winellska Förskolan
WO-00784224

13.12.2019
13 (37)

Johtopäätökset
Tutkimus osoittaa alapohjassa olevan mikrobivaurioituvaa materiaalia ja myös mikrobivaurioita. On
mahdollista, että alapohjasta tulee pilaantunutta ilmaa huonetiloihin. Tämän ilmayhteyden todistaminen vaatisi merkkiainekokeita, joissa syötetään merkkikaasua alapohjan eristetilaa ja katsotaan mittarilla tuleeko kaasua jostakin huoneilmaan.

Ulkoseinät
Rakenne

Kuva 3. Rakennuksen alarinteen puolella sokkelikorkeus on hyvä. Sokkelin voimakas ulkonema hirsilinjasta on aiheuttanut lahovaurioita. Tiilipilarit toimivat kantavana runkona ja nyrjähdystukena.

Ulkoseinissä on kantavana rakenteena massiiviset poltetusta savitiilestä muuratut pilarit. Pilareiden
väleissä on vaakahirsi. Ulkoseinien kantavien pilareiden kohdalla ei ole lisälämmöneristyksiä. Sen sijaan hirsiosuudella pilareiden välissä on sisäpuolinen apurunko ja lisälämmöneristys. 100 mm puurunko ja lisäeristys on ilmeisesti tehty 2007-2008.
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Havainnot
Sokkelin ulkopinta on hirsiseinän ulkopintaa ulompana. Sokkelin päällä ei ole viistettä joka ohjaisi sadevedet sokkelin ulkopuolelle. Tämä on aiheuttanut sen, että seinähirsiä pitkin valuva vesi ja sokkeliin
suoraan satava vesi on päässyt imeytymään alahirteen. Alahirsi on lähes kauttaaltaan lahonnut. Osa
alahirren jäänteistä on poistettu ja korvattu betonimuurauksella. Tällöinkään ei ole poistettu itse ongelmaa, eli vettä keräävää hyllyä. Alahirren korvaava betoni ei kastuessaan lahoa, mutta siirtää vettä
eteenpäin. Alahirren korvaavaa betonia vasten näkyi olevan sisäpuolisen lisäeristyksen mineraalivilloja, tuulensuojalevyjä ja alaohjauspuita. Myös betonisen ”alahirren” päällä olevan kakkoshirsi oli paikoin alkanut lahota. Muutamiin pilariväleihin on tehty peltejä ohjaamaan sadevedet sokkelin ulkopuolelle.

Rakenneavaukset ja mikrobinäytteet
Tällä kertaa tehtiin ulkoseiniin sisäpuolelta kolme rakenneavausta (4., 10. ja 11.). Rakenneavaukset
on merkittynä liitteenä olevaan pohjakuvaan.

Kuva 4. Rakenneavaus 4. Vain peitelista poistettu. Panelin ja pilarin välistä sekä panelien alta havaittiin aistinvaraisesti tarkasteltuna tulevan ilmaa huoneeseen.
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Kuva 5. Rakenneavaus 4. lattian rajassa.
Rakenneavaus 4. tehtiin päätyseinään huoneessa 118. Rakenneavaus tehtiin seinän alaosaan tiilipilarin viereen. Tässä lattian muovimatto on nostettu n. 10 cm ylös seinälle. Ylösnoston takana on vanerilevyn suikale, joka on toiminut valumuottina ko. kohdassa. Eli jokin sokkelin korotusvalu on osin tätä
vaneria vasten. Vanerista otettiin mikrobinäyte 4A. Kosteusjäljistä huolimatta tässä ei ollut viitettä mikrobivauriosta. Seinässä kipsilevyn takana oleva muovipintainen ilmansulkupaperi loppui kesken mahdollistaen voimakkaan ilmavirtauksen rakenteen läpi huoneeseen. Mineraalivillat olivat suoraan kiinni
lahonneen alahirren korvanneessa betonivalussa. Tästä kohdasta otettiin mikrobinäyte 4B, jossa oli
”viite vauriosta”. Työn laatu on tämän rakenneavauksen kohdalla pintojen alla huonoa.
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Kuva 6. Rakenneavaus 10.
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Kuva 7. Rakenneavaus 10. tehtiin takaseinälle lattian rajaan huoneeseen 116.
Rakenneavauksessa 10. oli erilainen rakenne kuin avauksen nro 4. kohdalla. Tässäkin on muovimaton ylösnosto ja vaneri. Tätä kohtaa on sentään yritetty tiivistää (jälkeenpäin?) ilmatiiviiksi. Lattiamaton
ylösnostovanerin takana on uretaanivaahto ja uretaanivaahdon takana lisärungon alaohjauspuu ja sen
alla olevan hirren yläosa. Hirren tarkoitus ja ikä jäi epäselväksi. Kuitenkin hirren todettiin olevan kosketuksessa lattian betonilaattaan. Hirressä näkyi kosteusvaurioon viittaavia jälkiä, mutta siitä otetussa
mikrobinäytteessä nro 10 todettiin olevan vain ”heikko viite vauriosta”. Vaikka näytteessä ei ollutkaan
selvää viitettä mikrobikasvusta, niin tämä rakenneosa todettiin hajun perusteella mikrobivaurioituneeksi. Rakenneavauskohdassa oli märän maakellarin tapainen haju. Rakenteen todettiin olevan riskialtis kosteusvaurioille sekä vaurioitunut.
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Kuva 8. Rakenneavaus 11. on seinän yläosassa pilarin vieressä.
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Kuva 9. Rakenneavaus 11.

Rakenneavaus 11 tehtiin ulkoseinään rakenneavauskohta 10 yläpuolelle huoneessa 116. Tässäkin
kohdassa todettiin, että rakennetta on yritetty tehdä tiiviiksi saumausmassalla ja höyrynsulkuteipillä
(jälkikäteen?). Kuitenkin pilarin ja kipsilevyn välissä on koko seinän korkuinen rako, josta todettiin aistinvaraisesti ilmavirtausta. Seinässä on lisäeristyksen ja sen rungon yläohjauspuuna hirsi (on sisäpintana kipsilevyn päällä). Hirren alapinnassa on tummumaa joka vaikuttaa vanhalta mikrobikasvustolta.
Hirren alapinnalta otettiin mikrobinäyte 11B, jossa ”ei viitettä vauriosta”. Ilmavirtausten likaamasta mineraalivillasta otettiin mikrobinäyte 11A, jossa ”ei viitettä vauriosta”. Mineraalivillat ovat tiilipilaria vasten. Joissakin olosuhteissa tiilen ja villan välissä saattaa tapahtua veden kondensoitumista. Tällaisesta
ei kuitenkaan saatu viitteitä. Mineraalivillan takana on bituliittilevy + julkisivuhirsi.

LÄMPÖKUVAUS JA ILMAVUODOT
Rakennuksen ulkoseinän ilmavuodoista saatiin hyvä käsitys jo 4. ja 5.11. tehdyissä tarkastuksissa jolloin ulkona oli kohtalaisen kova tuuli (alarinteen puolelta rakennukseen päin). Ulkoseinien vieressä ollessa iholla tuntui selviä ilmavirtauksia (muualtakin kuin ikkunoista).
Rakennuksen ikkunat ovat alkuperäiset, 2-puitteiset ja 2-lasiset. Ikkunoissa ei ole mitään tiivisteitä, joten ne toimivat koneellisen ilmanvaihdon lisäksi yhtenä korvausilmareittinä. Ikkunat saattavat olla etenkin tuulisella säällä vetoisia ja energiaa tuhlaavina, mutta varsinaista terveyshaittaa niistä ei oletettavasti aiheutune.
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Rakennuksen ulkovaippaan tehtiin ulkoseinän liittymiin painottuva sisäpuolinen lämpökuvaus. Lämpökuvat ovat liitteenä. Lämpökuvaus tehtiin tyynellä kelillä alipaineen ollessa hyvin vähäinen. Tuulisella
säällä aistinvaraisesti todettuja laajempia ilmavuotoja ei saatu lämpökuvaushetkellä vallinneissa olosuhteissa kovin hyvin esiin. Lämpökuvauksessa kuitenkin löytyi useita ilmavuotoja ulkoseinän paneloitujen/levytettyjen osuuksien reunoilta sekä myös kattovasojen ja ulkoseinän liittymistä. Kaikkia vuotokohtia ei kuvattu talteen, vaan lähinnä kohteelle tyypillisiä ilmavuotoja tallennettiin yleiskuvan saamiseksi.

Ulkoilman
Kuvanro Alipaine Tuuli m/s lämpötila
1
-2
0-1
0
2
-2
0-1
0
3
-2
0-1
0
4
-2
0-1
0
5
-2
0-1
0
6
-2
0-1
0
7
-2
0-1
0
8
-2
0-1
0
9
-2
0-1
0
10
-2
0-1
0
11
-2
0-1
0

Sisäilman
lämpötila
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5
21,5

Vikakohdan Vikakohdan
lämpötila
lämpötilaindeksi
12,9
60
15
70
11,4
53
11,6
54
11,8
55
8,5
40
13,2
61
14,1
66
11,6
54
18,5
86
11,1
52

Taulukko 1. Lämpökuvauksen indeksilaskentataulukko. Lämpökuvat on merkitty liitteenä olevaan pohjakuvaan.

Ulkoseinien yläosissa ei tämän tutkimuksen perusteella ole sellaisia kosteusvaurioille riskialttiita rakenteita kuin seinien alaosissa. Mineraalivilloissa ilma kuitenkin liikkuu sen verran hyvin, että jos eristetilan
alaosan mineraalivilloissa on todettu voimakasta mikrobikasvustoa, niin myös seinän yläosan villojen
voidaan perustellusti olettaa olevan jossain määrin pilaantuneita. Tämä tulee huomioida mahdollisessa korjaussuunnittelussa.

Rakennuksen laajasti mikrobivaurioituneiden ulkoseinien todettiin aistinvaraisesti sekä lämpökuvaksen
perusteella olevan epätiiviitä ja ilmaa kulkeutuvan rakenteiden läpi huoneilmaan.
Johtopäätökset
Tässä tutkimuksessa saatujen havaintojen sekä aikaisempien tutkimustulosten ja valokuvien perusteella ulkoseinien alaosissa on rakenteellisia kosteusvaurioriskejä, joista osa on toteutunut. Rakenteissa on hajujen ja silmävaraisten havaintojen sekä mikrobinäytteiden tulosten perusteella vakavia ja
laajoja mikrobivaurioita. Seinien alaosissa on alkuperäisten rakennusvirheiden (sokkelin hylly) lisäksi
useita ilmeisesti 2007-2008 tehtyjä virheellisiä ja kosteusteknisesti toimimattomia ratkaisuja.
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Yläpohja, ullakko ja vesikatto

Rakenne

Kuva 10. Vesikaton kantavat rakenteet ovat alkuperäiset ja hyväkuntoisen näköiset.
Rakennuksessa on konesaumattu pelti vesikatteena. Aluskatteena on päre. Päreen alla ruodelaudoitus ja kantavat puurakenteet. Ullakko on korkea toimien museokaluston säilytystilana. Ullakolla on
2007-2008 remontissa tehty ilmanvaihtokonehuone. Yläpohja on puurunkoinen ja mineraalivillaeristeinen.
Havainnot
Vesikatteen alla on päre ja n. 80% peittävä ruodelauta. Nämä toimivat hyvinä aluskatteina ehkäisten
kondenssia ja toimivat samalla lämpöeristeenäkin parantaen hieman ullakon lämpö- ja kosteusoloja.
Vesikatteessa ei todettu viitteitä tuoreista vesivuodoista. Pärealuskatteessa sen sijaan oli joitakin lahovaurioita, mutta ne saattavat olla hyvinkin vanhoja. Vesikattorakenteissa ei havaittu muita oleellisia
puutteita kuin katteen ruostetäplät ja lumiesteiden ruuvikiinnitys.
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Kuva 11. Vesikatteena on konesaumattu pelti. Katon kulkusillat on kiinnitetty kestävällä tavalla vesikatteen pokkauksiin puristamalla. Sen sijaan lumiesteet on kiinnitetty pellin läpi. Tällaiset pellin läpi tehdyt
kiinnitykset eivät yleensä kestä montaa kymmentä vuotta. Nämä potentiaaliset kattovuotopaikat ovat
sentään räystäällä seinälinjan ulkopuolella. Vesikatteessa on paikoitellen ruostetta.

Yläpohjan rakennetta ja kuntoa selvitettiin kolmella yläpuolisella rakenneavauksella, joiden sijainnit on
merkitty liitteenä olevaan pohjakuvaan. Yläpohjan kantavana rakenteena on huoneiden katoissa näkyvät alkuperäiset yläpohjavasat (vahvistettu). Osittain yläpohjan kantavina rakenteina toimii rakenteen
sisällä olevat vanhat ullakon lattialankut sekä lisäeristysten koolauspuut. Rakenneavausten perusteella alkuperäiset yläpohjan lämpöeristeet on poistettu.
Yläpohjan rakenneavaus nro 7. ylhäältä päin: ponttilauta 28 mm + tervapaperi + mineraalivillaa n. 140
mm + 25 mm lauta + tervapaperi + 38 mm lankku + 35 mm ilmarako + kipsilevy.
Rakenneavauksessa 8. toistui muuten sama rakenne, mutta mineraalivillan alla oli lisäksi tervapaperi.
Rakenneavausta 9. ei tehty kipsilevyyn asti, mutta siinäkin oli mineraalivillat eristeenä. Rakenneavauksissa ei tehty reikiä kipsilevyyn, joten ei ole tiedossa, että oliko sen alla vielä jotain muuta kuin huoneet.

Yläpohjien alkuperäiset eristeet ovat olleet nyt huoneiden katoissa näkyvien kattovasojen korkeudella.
Lämpöeristeet on ilmeisesti remontissa pudotettu alas, koska näyttäisi siltä, että alkuperäinen ullakon
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lankkulattia on paikallaan ja sen päälle on tehty uusi lämmöneristys ja lattia. Yläpohjan lämpöeristeiden alle jätetyistä vanhoista ullakon lattialankuista otettiin kaksi mikrobinäytettä. Niissä oli vain ”heikko
viite vaurioista”. Yhdestä likaisen näköisestä kohdasta mineraalivilloista otettiin myös mikrobinäyte,
jossa laboratorion mukaan ei ollut viitettä vauriosta. Tässä tutkimuksessa saatujen havaintojen perusteella yläpohjarakenteen sisällä ei ole ainakaan laajoja sisäilmaongelmia aiheuttavia vaurioita.

Kuva 12. Tuettu yläpohjavasa. Paljon toukanreikiä kaikissa yläpohjavasoissa.
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Kuva 13. Ulkoseinässä on lisäeristyksen tasalla panelin/kipsilevyn päällä alkuperäiset hirret/vasat.
Toukanreikiä paljon.
Johtopäätökset
Rakennuksen sisäilma on ollut pitkän aikaa kosteaa, ilmeisesti karjasuojana ollessa. Toukan reijät ja
viitteet pintalahosta yläpohjavasoissa ovat oletettavasti tuolta ajalta.
Yläpohjan alkuperäiset lämpöeristeet on tutkimuksessa tehtyjen rakenneavausten perusteella poistettu. Yläpohjasta otetuissa mikrobinäytteissä ei ollut selviä viitteitä mikrobivaurioista.
Kylmän ullakon olosuhteita hieman parantaa aluskatteena olevan päreen ja tiheän ruodelaudoituksen
lämmöneristysvaikutus. Ullakolla on kuitenkin lähes ulkoilmaa vastaavat lämpö- ja kosteusolosuhteet.
Vesikaton kantavat rakenteet vaikuttivat ehjiltä. Vesikatteessa ei havaittu vuotoja. Vesikatteessa on
ruostelaikkuja. Lumiesteiden kiinnityksestä saattaa aiheutua vesivuotoja materiaalien ikääntyessä.

Piha-alueet, ulkopuolinen vedenpoisto
Rakennuksen alarinteen puolella perustamiskorkeus on erinomainen ja maanpinnan kaadot ovat hyvät. Ullakon portaiden puoleisessa päässä maanpinnan korkeus ja kaadot ovat huonot. Samaten koko
matkalta ylärinteen puoleisella pitkällä sivulla.

Inspecta Oy

Pääkonttori

Y-tunnus

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

Sörnäistenkatu 2
00580 Helsinki
www.kiwa.com/fi

1787853-0

SISÄILMA- JA RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS
Winellska Förskolan
WO-00784224

13.12.2019
25 (37)

Kuva 14. Rakennuksen ylärinteen puolella sokkelikorkeus on niin matala, ettei koko sokkelia edes näy.
Maanpinnan yläpuolella on rakennuksen pitkällä sivulla alimpana näkyvissä betoni, jolla aikaisemmin
vaurioitunut alahirsi on korvattu. Maanpinta viettää melko voimakkaasti pidemmältä matkalta rakennukseen päin. Tilaajan edustajan mukaan päätyseinällä on keväisin ollut vesilammikoiden pinta tiilimuurauksen korkeudella. Tiilimuuraus ja alemman kuvan kaltainen huono betoni päästävät vettä läpi
kastellen puurakenteita.
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Kuva 15. Alahirsi on vaurioitunut ja korvattu betonilla, joka sekin on jo vaurioitunut maanpinnan korkeuden ollessa yli sokkelikorkeuden. Graniittikivien reunaa tuli näkyviin kun hiekkaa vähän kaivettiin.
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Ilmanvaihto ja sisäilma
Ilmanvaihtojärjestelmän toiminta
Rakennuksen ilmanvaihtoa ei tutkittu järjestelmällisesti. Rakennuksessa on n. 2008 vuodelta peräisin
oleva nykyaikainen koneellinen tulo-/poistoilmanvaihto. Ilmanvaihtoventtiilien toimintaa ja sijoittelua
tarkastettiin pistokoeluontoisesti. Kaikki tarkastetut tulo- ja poistoventtiilit toimivat. Venttiilien sijoittelussa ei todettu muita virheitä kuin se, että kansliasta puuttui poistoilmaventtiili tai siirtoilmareitti. Tilan ovi on ääniovi, joten sen alla ei ole siirtoilmareittiä. Ilmanvaihtokoneesta tarkastettiin suodatinkammio ja puhallinkammiot. Toiseen puhaltimeen oli uusittu laakerit ja toiseenkin oli suunnitteilla
laakereiden vaihto. Puutteita laitteiden toiminnassa ei nopeassa tarkastuksessa todettu.
Rakennuksen ilmanvaihto ei tutkimuksen mukaan aiheuta tai pahenna sisäilmahaittoja.
Ilmanvaihdon lämmön talteenotto ei toimi tuulisella säällä tehokkaasti, koska rakennuksen ulkovaipan
ilmanpitävyys on huono.

Paine-ero
8.11.2019 mitattiin tyynellä tai lähes tyynellä säällä rakennuksen olevan 1,2…2 Pascalia alipaineinen
ulkoilmaan nähden. Väliovien kiinni laittaminen ei vaikuttanut paine-eroihin puolta Pascalia enempää.
Tällainen lievä alipaine on tavoitteiden mukainen, mutta tässä kohteessa sekin saattaa olla liikaa, kun
ulkoseinissä on laajoja kosteusvaurioita ja ilmanpitävyys ei ole hyvä.

Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteuspitoisuus
Sisäilman lämpötilaksi ja suhteelliseksi kosteudeksi mitattiin lämpökuvauksen yhteydessä 21-22°C ja
n. 25% rh.

Sisäilman laatu
Rakennuksessa työskennellessä henkilökunta tuli oma-aloitteisesti kertomaan omia ja hoidettavien
lasten kokemuksia rakennuksen ilman laadusta ja oireiluista. Osalta henkilökunnasta kysyttiin vielä
tarkentavia kysymyksiä. Henkilökunnan mukaan kaikki työntekijät kokevat oireilevansa rakennuksessa. Oireina kerrottiin olevan hengitysoireita, päänsärkyä, äänen heikkenemistä, korvatulehduksia ja
poskiontelotulehduksia. Näiden lisäksi lapsilla on ollut iho-oireita ja astma-oireita. Oireilut ovat helpottaneet ulkoillessa ja viikonloppuisin. Joillakin lapsilla on aloitettu tässä esikoulussa ollessa astmalääkitys, josta on pystytty luopumaan kun on siirretty kouluun toiseen rakennukseen.
Huoneissa olevat ilmanpuhdistimet puhdistavat ilmaa, mutta niiden vaikutus on vain epäpuhtauksia
laimentava, ei poistava.
Rakenneavausten yhteydessä havaittiin kosteusvaurioon viittaavia hajuja ulkoseinien vieressä.

Rakennuksen käyttöhistoriasta ei saatu tietoja, eikä rakennuksen kunnosta ennen 2007-2008 muutostyötä ollut saatavilla dokumentteja. Näistä huolimatta voitiin rakennuksesta päätellä siellä olleen erittäin kosteat olosuhteet pitkän aikaan (ilmeisesti karjasuojana ollessa). Tämä johtopäätös tehtiin siitä
havainnosta, että kaikki nyt sisätiloissa näkyvä alkuperäinen puu (seinähirsiä ja yläpohjavasoja) on
toukkien reijittämää. Toukat eivät syö tällaisessa määrin kuivaa puuta. Navetan ilmankosteus on ollut
niin kova, että puu on kostunut ja toukat ovat eläneet siinä hyvin ja syöneet puuta. Toukkien olemassa
olo ei sinänsä ole haitallista (kunhan rakenteet on tuettu), mutta jäljet ovat merkkinä siitä, että kosteusolosuhteet ovat olleet rajut. Kosteuden ollessa toukille sopiva on kosteus sopiva myös homeille. Onkin
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oletettavaa, että rakennuksen alkuperäisissä materiaaleissa (tiilipilarit, kaikki ulkoseinähirret ja yläpohjavasat) on vanhaa homekasvustoa. Seinähirsien sisäpinnoilla oli valokuvien ja aikaisempien rakenneavausten perusteella myös lahovaurioita huoneilmaan rajoittuvissa pinnoissa. Puun mikrobivaurioissa ennen lahottajasienten esiintymistä on yleensä ollut voimakasta homekasvua.

Altistumisolosuhteiden arviointi
Rakennukseen laadittiin altistumisolosuhteiden arviointi Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.
Työterveyslaitoksen ohjeistuksessa (Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen, TTL,
2017) on esitetty altistumisolosuhteiden arviointiperusteet. Ohjeistuksen mukaan haitallinen altistumisolosuhde arvioidaan asteikolla 1-4 (epätodennäköinen / mahdollinen / todennäköinen / erittäin todennäköinen). Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu seuraavien tekijöiden arviointiin.

Mikrobivaurioiden laajuus rakenteessa
Rakennuksen alapohjassa todettiin herkästi mikrobivaurioituvaa puukuitusementtilevyä (Toja). Puukuitusementtilevyn laajuus ei ole tiedossa, mutta saattaa olla kymmeniä prosentteja rakennuksen lattiapinta-alasta.
Ulkoseinien alaosissa on puuosissa vanhoja ja tuoreita kosteusvaurioita. Lisäksi niitä on myös mineraalivilloissa seinien alaosissa.
Mikrobivaurioiden laajuuden arvioinnissa käytetään neliportaista asteikkoa:
1.
2.
3.
4.

Rakenteessa ei ole mikrobivaurioita
Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita.
Rakenteessa on laajoja mikrobivaurioita.
Rakennuksessa on useita mikrobivaurioituneita rakenteita ja korjauslaajuus on merkittävä
useassa rakennusosassa.

Tässä rakennuksessa mikrobivaurioiden laajuus arvioidaan luokkaan 4.

Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot
Rakennuksen paine-erot ovat asialliset, mutta se ei välttämättä kerro siitä, että ilmanvaihto on tasapainoinen (tulon- ja poiston suhde). Alipaineen vähäisyys voi johtua myös siitä, että rakennuksen ulkovaipan ilmanpitävyys on heikko.
Ulkoseinissä todettiin lämpökuvauksen ja aistinvaraisten havaintojen (vetoisuus, raot rakenteissa, hajut) perusteella olevan ilmavuotoreittejä sisäilmaan. Yläpohjasta ilmavuotoja ei vallinneilla paine-tasoilla ja lämpötilaeroilla pystytty edes kunnolla tarkistamaan. Alapohjan ilmavuotojen todentaminen
edellyttäisi merkkiainekokeen suorittamista.
Ilmayhteyksien ja rakennuksen paine-erojen vaikutusten arvioinnissa sisäilmaan käytetään seuraavaa
neliportaista asteikkoa:
1.
2.
3.
4.

Ei ilmavuotoreittejä epäpuhtauslähteistä sisäilmaan.
Yksittäisiä/vähäisiä ilmavuotoreittejä rakenteiden tai ympäröivien tilojen kautta sisäilmaan.
Ilmavuotoreitit rakenteissa tai epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä.
Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja tilat ovat merkittävästi alipaineisia tai
rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis.

Tässä rakennuksessa ilmayhteyksien ja rakennuksen paine-erojen vaikutus sisäilmaan arvioidaan
luokkaan 3.
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Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilmaston laatuun
Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutusta sisäilmaston laatuun arvioidaan seuraavalla asteikolla:
1. Oikein mitoitettu ja toimiva ilmanvaihtojärjestelmä edistää hyvää sisäilmaston laatua.
2. Huonokuntoinen, toimimaton tai väärin mitoitettu ilmanvaihtojärjestelmä voi heikentää sisäilmaston laatua.
Ilmanvaihtojärjestelmään tehtyjen suppeahkojen tarkastelujen perusteella tämän rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun arvioidaan luokkaan 1. (pienin varauksin).

Rakennuksesta peräisin olevat epäpuhtaudet
Rakennuksesta peräisin olevia epäpuhtauksia ei katsottu tarpeelliseksi mitata huoneilmasta ulkoseinien kosteusvaurioiden ollessa niin vakavia. Ulkoseinien ja alapohjan ongelmien lisäksi on mahdollista, että huoneiden katoissa näkyvissä olevien yläpohjavasojen halkeamista ja toukkien reijistä tulee
huoneilmaan epäpuhtauksia ilmavirtausten mukana (esim. kuolleita homeitiöitä).

Tavanomaisesta poikkeavan altistumisolosuhteen todennäköisyys
Haitallisten altistumisolosuhteiden todennäköisyyttä kokonaisuutena arvioidaan asteikolla:
1.
2.
3.
4.

Haitallinen altistumisolosuhde epätodennäköinen.
Haitallinen altistumisolosuhde mahdollinen.
Haitallinen altistumisolosuhde todennäköinen.
Haitallinen altistumisolosuhde erittäin todennäköinen.

Kokonaisuus huomioiden tämän rakennuksen tilojen haitallinen altistumisolosuhde arvioitiin luokkaan 4 erittäin todennäköinen. Suurimpina syinä ovat käyttäjien oireilu ja sitä tukevat löydökset alapohjan ja ulkoseinien alaosien osalta sekä todetut ilmayhteydet ulkoseinistä huoneilmaan.

Jatkotoimenpidesuositukset
Jatkotoimenpidesuositukset tehdään sillä oletuksella, että rakennuksen käyttö tulisi korjausten jälkeen
olemaan nykyisen kaltaista. Rakennus vaatii peruskorjaus -tyyppisiä toimenpiteitä.
ALAPOHJA
Alapohjasta on suositeltavaa purkaa kaikki puukuitusementtilevy pois. Alueen laajuus ei ole vielä tiedossa. Kaikkein parasta olisi, jos vaihdettaisiin myös liian hienojakoinen ja haiseva alustäyttöaines lattioiden alta. Mikäli puukuitusementtilevyjä ei jostain syystä poisteta, niin on vähintään todettava rakenteet merkkiainekokeella tiiviiksi. Jos ilmavuotoja merkkiainekokeella havaitaan, niin ne tiivistetään kunnes merkkiainekokeella voidaan osoittaa rakenteen olevan tiivis. Kokemuksen perusteella tarvitaan
vähintään 5 tiivistyskertaa ennen kuin rakenteet ovat oikeasti tiiviit ja silti tiivistysten pitkäaikaiskestävyys on kyseenalainen.
ULKOSEINÄT
Rakennuksen ulkoseinien alkuperäisen riskirakenteen, korjaus- ja muutostöiden jälkeisten riskirakenteiden sekä näiden kaikkien riskien toteutumisen vuoksi ulkoseinien korjaustarve on laaja. Ulkoseinät
suositellaan purettavaksi hirrelle ja pilareille. Tämän jälkeen lahonnut materiaali poistetaan, hiekkapuhalletaan sisäpuoliset pinnat hirsistä ja pilareista. Lahonneet alahirret uusitaan ja myös alahirren korvanneet betonivalut poistetaan ja korvataan hirsillä. Alimman tai toiseksi alimman hirren ulkopintaan
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ajetaan sahalla n. 30 mm syvä roilo, johon upotetaan pelti ohjaamaan kaiken seinää pitkin valuvan veden sokkelin ulkopuolelle. Uusittavien alahirsien ja graniittisokkelin väliin on laitettava bitumikermi tai sively.
Ulkoseinien hirsiosuuksien sisäpuolelle tehtävä lisäeristys suositellaan tekemään vähintään alaosasta
esim. kevytsoraharkkomuurauksena. Harkkojen alle toki bitumisuikaleet. Alapohjan betonilaatat tullaan
purkamaan jos rakennus vielä korjataan. Kuitenkin joka tapauksessa ulkoseinän alaosan harkkojen ja
lattian betonilaatan väli pitää saada ilmatiiviiksi. Harkkojen sisäpinnat tulee rapata. Mikäli seinäpilareiden väliin hirsien sisäpuolelle tulee harkkomuuraus tai puurunkoinen seinä, niin pilareiden ja seinän
välin tiivistämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Ulkoseinien korjaaminen on vaativa korjaussuunnittelun sekä työn toteuttamisen kannalta. Korjaussuunnitelma täsmentyy sitten, kun rakenteet on
purettu. Työn onnistumiseksi suositellaan rakennettavan mallirakenne, jonka onnistuminen varmistetaan mm. merkkiainekokeella.
YLÄPOHJA, ULLAKKO JA VESIKATTO
Vesikatto suositellaan maalattavaksi. Ruosteiset kohdat vaativat erityisen käsittelyn. Lumiesteiden
kiinnitykset on syytä uusia ennen kuin alkavat vuotaa. Sopiva ajankohta on ennen maalausta.
SADEVEDET JA RAKENNUKSEN VIERUSTAT
Ulkoseinien, sokkelin ja alapohjan kosteusrasitusta on pienennettävä muokkaamalla rakennuksen ylärinteen puoleista pihaa reilusti. Rakennuksen vierestä tulee poistaa maata n. 30 cm ja siitä on saatava
kaato n. 3 metrin matkalle. Eli pihaa joudutaan muokkaamaan 15-20 metrin etäisyydeltä lähtien, ellei
pihaan tehdä porrastuksia tukimuureineen.

JATKOTOIMENPIDESUOSITUKSET N. 3 VUODEN KÄYTTÖIÄN JATKAMISELLE.
Rakennuksen täydellinen korjaaminen terveelliseksi, turvalliseksi ja pitkäaikaiskestäväksi voi osoittautua kohtuuttoman kalliiksi ja epävarmaksi nykyisen tapaiselle käytölle. Tämän vuoksi onkin harkittava
rakennukselle korjausten jälkeen jotain vähemmän kriittistä käyttöä, esim. museona (vintillä olevat museoesineet säilyvät paremmin kuivassa). Tilaajan edustajalta saadun tiedon mukaan tarve käyttää rakennusta opetus- ja lastenhoitotilana on loppumassa n. 3 vuoden kuluessa. Mikäli esikoulun siirtäminen toisiin tiloihin ei tällä hetkellä ole mahdollista, voidaan rakennuksen altistumisolosuhteita parantaa
huomattavasti seuraavilla pienehköillä toimenpiteillä:
•
•
•
•

Säädetään ilmanvaihto reilusti tulopainotteiseksi ja pidetään ilmanvaihto jatkuvasti päällä. Reilulla
tulopainotteisuudella tavoitellaan 5-10 Pascalin ylipainetta ulkoilmaan nähden.
Teipataan tai tiivistetään rakennuksen alkuperäiset ikkunat (ylipaineisuuden mahdollistamiseksi.
Tiivistetään tiivistemassalla ulkoseinien liittymissä silmin havaittavat raot.
Tarkastetaan ulko- ja väliseinien ja lattian liitoskohdat lattialistojen alta/takaa ja tiivistetään mahdolliset raot.

Rakennuksen ylipaineistaminen saattaa aiheuttaa joihinkin paikkoihin uusia kosteusvaurioita. Tällaisia
voi tulla esim. keittiön yläpohjaan jos lämmin ja kostea sisäilma virtaa ilmavuotopaikoista yläpohjaan ja
kosteus tiivistyy siellä kylmiin pintoihin. Tällaiset ylipaineistukset ovat yleensä mahdollisia vain silloin
kun rakennuksen käyttö päättyy parin vuoden ylipaineistuksen jälkeen. Esikoulun käytön aiheuttama
kosteuslisä on sen verran pieni, ettei ylipaineen aiheuttamia vaurioita synny kovin nopeasti.
Mikäli edellä mainituilla toimenpiteillä yritetään jatkaa rakennuksen käyttöikää kunnollista peruskorjausta tekemättä, on syytä varmistaa ylipaineisuutta ja rakenteiden tiiviyttä mittaamalla paine-eroja ja
tekemällä merkkiainekokeita.
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Tilaaja:

Kirkkonummen kunta

Yhteyshenkilö:

Teuvo Martikainen c/o Kim Seppänen, Kiwa Inspecta

Kohde:

Winellska Förskola/ Gesterbyn Navetta

Työmääräin:

WO-00784224

Näytteenottaja:

Kim Seppänen

Näytteenottopäivä:

5.11.2019 (näytteet 2-8) ja 8.11.2019 (näytteet 10 ja 11)

Näytteet vastaanotettu:
Analyysit:

8.11.2019

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

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

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

Näytteet:
Näyte

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

Tojalevy

Alapohja

115

Heikko viite vauriosta

4A

Vaneri

Seinän alaosa

118

Ei viitettä vauriosta

4B

Min. villaa

Seinän alaosa

118

Viite vauriosta

7A

Puuta, turvetta

Yläpohja

114

Heikko viite vauriosta

7B

Min. villaa

Yläpohja

114

Ei viitettä vauriosta

8

Lankun pintaa

Yläpohja

101

Heikko viite vauriosta

10

Alahirsi/ alaohjaus

Seinän alaosa

116

Heikko viite vauriosta

Min. villaa

Seinän yläosa

116

Ei viitettä vauriosta

2

11A
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11B

Hirren alapintaa

Seinän yläosa

116

Ei viitettä vauriosta

Näytteisiin liittyvät kommentit:

Tulokset:
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

2

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

4A

Yhteensä
A. candidus
Cladosporium
Penicillum

+
+
+
+

Yhteensä
A. ustus*
Aspergillus
Cladosporium
Penicillium
muut sienet

4B

Yhteensä
A. niger°
A. ustus*
2
Cladosporium
Mucor°
Penicillium
Ulocladium* 1

+
+
+
+
+
+
+

7A

Yhteensä
Chaetomium* 5
Cladosporium
Penicillium

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

-

Yhteensä
Aspergillus

+
+

Yhteensä
aktinobakteerit* 4
muut bakteerit

+
+
+
+
+
+

Yhteensä
A. candidus
Aspergillus
Cladosporium
Eurotium*
1
Penicillium

+
+
+
+
+
+

Yhteensä

+

Yhteensä
Arthrinium
Penicillium
Sphaeropsidales* 14

+
+
+
+

Yhteensä
Arthrinium
Cladosporium
Eurotium*
16
Penicillium

+++
+
++
+
+

Yhteensä

+

+
+
+
+

Yhteensä
Botrytis°
Chaetomium*

+
+
+

Yhteensä
Chaetomium* 1
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+++

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Chaetomium*
steriilit sienet

+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

8

Yhteensä
Chaetomium* 4

+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Chaetomium* 1
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+++

10

Yhteensä
A. ochraceus* 2
A. ustus*
2
Chaetomium* 13
Penicillium

++
+
+
+
+

Yhteensä
A. ustus*
Chaetomium*
Penicillium

+
+
+
+

Yhteensä
A. ustus*
1
Chaetomium* 11
Penicillium

++
+
+
+

Yhteensä

+

7B

1

3

1

2
5

+++
+
+++

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

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

11A

Yhteensä
A. niger°
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
A. niger°
Cladosporium
Penicillium

+
+
+
+

Yhteensä

+

11B

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

-

Yhteensä
Chaetomium* 1
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin
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Kirsi Raitamaa
Asiantuntija, FM
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LIITE: Materiaalinäytetulosten arviointi
1.

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

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

Tavanomaisia mikrobeja

Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, hiivat, steriilit sienet

A= Aspergillus

2.

KIRJALLISUUS
Hänninen M., Kirsi M., Kujanpää L., Lindroos O., Rautiala S. ja Reiman M. (2014) Rakennusmateriaalinäytteen
mikrobimääritys suoraviljelymenetelmällä. Sisäilmastoseminaari 2014, SIY raportti 32. ss. 359-362.
Pessi A-M. ja Jalkanen K. (2018) Laboratorio-opas. Mikrobiologisten asumisterveystutkimuksien näytteenotto ja
analyysimenetelmät. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy. ISBN 978-952-9637-61-4.
Reiman M. ja Kujanpää L. (2005) Suoraviljelymenetelmän käytettävyys materiaalinäytteiden mikrobitutkimuksissa.
Sisäilmastoseminaari 2005, SIY raportti 23. ss. 255-258.
Valvira, Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV, ohje 8/2016.
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Tilaaja:

Kirkkonummen kunta

Yhteyshenkilö:

Jyrki Pulkki, Kiwa Inspecta

Kohde:

Winellskan päiväkoti

Työmääräin:

WO-00718940

Näytteenottaja:

Jyrki Pulkki

Näytteenottopäivä:

16.10.2018

Näytteet vastaanotettu:
Analyysit:

17.10.2018

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

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

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

Näytteet:
Näyte

Materiaali

Rakennusosa

Tila

Tuloksen tulkinta

1

Lasivilla

Ulkoseinän alaosa

Ryhmähuone 115

Viite vauriosta

2

Höyrynsulkupaperi

Ulkoseinän alaosa

Ryhmähuone 115

Viite vauriosta

3

Lasivilla

Ulkoseinän alaosa

Käytävä 103

Heikko viite vauriosta

4

EPS-eriste

Ulkoseinän alaosa

Käytävä 103

Vahva viite vauriosta

5

Lasivilla

Ulkoseinän alaosa

Käytävä 101

Heikko viite vauriosta

6

Alaohjauspuu

Ulkoseinän alaosa

Käytävä 101

Heikko viite vauriosta

7

Mineraalivilla

Ulkoseinän alaosa

Lepohuone 118

Heikko viite vauriosta

8

Höyrynsulkupaperi

Ulkoseinän alaosa

Lepohuone 118

Viite vauriosta
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9

Mineraalivilla

Ulkoseinän alaosa

Lepohuone 118 pääty

Viite vauriosta

10

Höyrynsulkupaperi

Ulkoseinän alaosa

Lepohuone 118 pääty

Ei viitettä vauriosta

11

Lasivilla

Ulkoseinän alaosa

Ryhmähuone 117 pääty

Ei viitettä vauriosta

12

Höyrynsulkupaperi

Ulkoseinän alaosa

Ryhmähuone 117 pääty

Ei viitettä vauriosta

13

Lasivilla

Ulkoseinän alaosa

Ryhmähuone 117

Heikko viite vauriosta

14

Höyrynsulkupaperi

Ulkoseinän alaosa

Ryhmähuone 117

Ei viitettä vauriosta

15

Mineraalivilla

Ulkoseinän alaosa

Ryhmähuone 116

Ei viitettä vauriosta

16

Höyrynsulkupaperi

Ulkoseinän alaosa

Ryhmähuone 116

Heikko viite vauriosta

Näytteisiin liittyvät kommentit:

Tulokset:
Näyte

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

1

Yhteensä
Paecilomyces* 4
Penicillium

+++
+
+++

Yhteensä
Paecilomyces* 1
Penicillium

+++
+
+++

Yhteensä
Penicillium

+++
+++

Yhteensä

+

2

Yhteensä
A. niger°
A. ochraceus*
Penicillium

+++
+
+
+++

Yhteensä
Cladosporium
Geotrichum
Penicillium

+++
+
+
+++

Yhteensä
Penicillium

++
++

Yhteensä

+

1

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

Bakteerit pmy
THG-agar

3

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
A. restricti*
11
A. versicolor* 1
Cladosporium
Penicillium

++
+
+
+
+

Yhteensä

+

4

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

+++
+++
+

Yhteensä
A. versicolor*
Mucor°
Penicillium

+
15 +
+
+

Yhteensä
A. restricti*
29
A. versicolor*
Penicillium

+++
++
+++
+

Yhteensä

+

5

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
steriilit sienet

+
+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
steriilit sienet

+
+
+
+

Yhteensä
Eurotium*
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

4

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

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

6

Yhteensä
Cladosporium
Eurotium*
Penicillium

7

8

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

Yhteensä
A. versicolor*
Penicillium

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

2

3

5

+
+
+
+

Yhteensä
Alternaria
Cladosporium
Mucor°
Penicillium
muut sienet

+
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Cladosporium
Penicillium
Ulocladium*
vaaleat hiivat

+
+
+

Yhteensä
A. versicolor*
Cladosporium
Penicillium
muut sienet

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar

1

1

Bakteerit pmy
THG-agar

+
+
+
+
+
+

Yhteensä
A. candidus
Cladosporium
Eurotium*
2
Penicillium

++
+
+
+
++

Yhteensä

+

+
+
+
+
+
+

Yhteensä
A. versicolor* 6
Cladosporium
Eurotium*
5
Penicillium

+
+
+
+
+

Yhteensä

+

Yhteensä
A. versicolor* 24
Cladosporium
Penicillium

++
++
+
+

Yhteensä

+

++
14 +
+
+
+

9

Yhteensä
Botryotrichum
Cladosporium
Penicillium
vaaleat hiivat

++
+
+
++
+

Yhteensä
Alternaria
Botryotrichum
Cladosporium
Mucor°
Penicillium

+
+
+
+
+
+

Yhteensä
Botryotrichum
Cladosporium
Eurotium*
1
Penicillium
Ulocladium* 1

+++
+
++
+
+
+

Yhteensä

+

10

Yhteensä
Botryotrichum
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Botryotrichum
Penicillium

+
+
+

Yhteensä
Botryotrichum
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

11

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
Cladosporium
Mucor°
Penicillium

+
+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
steriilit sienet

+
+
+
+

Yhteensä

+

12

Yhteensä
steriilit sienet

+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium
steriilit sienet

+
+
+
+

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä

+

13

Yhteensä
Aspergillus
A. versicolor*
Penicillium
vaaleat hiivat

+
+
+
+
+

Yhteensä
Alternaria
Mucor°
Penicillium

+
+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

++
+
+

Yhteensä

+

2

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

Sieni-itiöt pmy
Hagem-agar

14

Yhteensä
Penicillium

+
+

Yhteensä
A. fumigatus*
Penicillium

Yhteensä
Cladosporium

+
+

Yhteensä
Cladosporium
Fusarium*
Penicillium

15

16

Yhteensä
Penicillium

Sieni-itiöt pmy
M2-agar

+
+

Yhteensä
Aspergillus
A. versicolor*
Penicillium

Sieni-itiöt pmy
DG18-agar
1

1

3

Bakteerit pmy
THG-agar

+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

+
+
+
+

Yhteensä
Cladosporium
Eurotium*
1
Penicillium

+
+
+
+

Yhteensä

+

+
+
+
+

Yhteensä
A. versicolor* 6
Penicillium

+
+
+

Yhteensä

+

määritysraja 1 pmy, A = Aspergillus, * = kosteusvaurioon viittaava mikrobi, ° = mikrobin merkitys toistaiseksi avoin
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LIITE: Materiaalinäytetulosten arviointi
1.

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

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

Tavanomaisia mikrobeja

Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, hiivat, steriilit sienet

A= Aspergillus

2.
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