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1. TIIVISTELMÄ
Pusulan päiväkodin ylemmän kerroksen tiloista, yhteistila 109 ja leikki- ja lepohuone 131,
raportoituihin ja koettuihin oireiluihin löydettiin tämän tutkimuksen yhteydessä todennäköi-
nen aiheuttaja: lattian muovimattopäällysteen kosteuden vuoksi aiheuttamat VOC-päästöt
(haihtuvia orgaanisia yhdisteitä). Tutkimusten yhteydessä havaittiin ensinnäkin kohonneita
kosteuspitoisuuksia lattiamaton alapuolella ja toisaalta matosta otetussa materiaalinäyt-
teessä viitearvot ylittäviä VOC-pitoisuuksia. Kyseinen ilmiö on nykyisin hyvin tunnettu ja
tässä kohteessa todennäköisimmin seurausta siitä, että lattiamatto on asennettu liian kos-
tealle betonialustalle rakennusvaiheessa.
Toinen, mutta tutkimuksen perusteella vain vähäisesti, sisäilman laatuun vaikuttava tekijä
on tilan 131 tuloilmakanavasta havaittu pieni määrä mineraalivillaa. Kyseistä havaintoa ei
tehty tilasta 109 eikä kummankaan tilan tasopinnoilta (ns. yläpölyt), joten vaikutus on mah-
dollinen mutta todennäköisesti vähäinen.
Tutkimusten yhteydessä todettiin, että ulkoseinien lämmöneristeet, jotka usein aiheuttavat
sisäilmaongelmia, ovat tässä kohteessa vauriottomat. Sisäilman lämpötilat ja hiilidioksidipi-
toisuudet ovat hyvin sallituissa arvoissa, mikä kertoo osaltaan ilmanvaihdon riittävyydestä
rakennuksessa. Rakennuksen todettiin olevan kuitenkin poikkeavan alipaineinen, eli ilman
virtaussuunta selkeästi on ulkoa sisälle. Tämä on osaltaan vaikuttanut mm. alemmassa ker-
roksessa ajoittain esiintyvään maakellarimaiseen hajuun. Kohteessa, jossa on koneellinen
tuloilman tuonti rakennukseen, painesuhteiden tulisi olla mahdollisimman tasapainossa, eli
ilmaa ei virtaisi sisä- ja ulkoilman välillä juuri lainkaan. Tämä poikkeama on poistettavissa
pelkillä säätötoimenpiteillä.
Tehtyjen havaintojen perustella suositellaan ensisijaisesti tilojen 131 ja 109 lattiapäällystei-
den ja -tasoitteiden uusimista. Tämän lisäksi on suositeltu pieniä yksityiskohtaisempia kor-
jaus- ja huoltotoimia, joilla poistetaan riskitekijöitä ja varmennetaan edelleen hyvä sisäilman
laatu. Kaikki suositellut toimenpiteet on esitelty kappaleessa 9.
Jatkotutkimus syys-lokakuu 2017
Koska muovimatto-ongelmat rajautuvat vain harvoin yksittäisten huoneiden alueille, vaikka
oireilua rajautuisikin, haluttiin ongelman laajuus varmistaa jatkotutkimuksin. Lattiapäällys-
teiden jo aiemmin havaittuja ja todettuja VOC-päästöongelmia tutkittiin yhteensä viiden
muun tilan alueella ja mukaan otettiin myös alakerran tiloja.
Tehtyjen jatkotutkimusten perusteella aiemmin tiloissa 109 ja 131 todettuja VOC-päästöjä
on myös muissa tiloissa. VOC-päästöt ovat seurausta liian suuresta kosteuspitoisuudesta
lattairakenteessa. Tulokset vahvistivat epäilyn siitä, että korjauslaajuutta voi olla tarpeen
kasvattaa oireilutiloja laajemmalle alueelle. Jatkotutkimusten perusteella suositellaan kaik-
kien päiväkodin lattiapäällysteiden uusimista.
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2. YHTEYSTIEDOT

2.1 Kohde
Pusulan päiväkoti
Marttilantie 3b
03850 Pusula

2.2 Tilaaja
Lohjan kaupunki, Elinvoima, Tilojen palvelut
Karstuntie 4
08100 Lohja

2.3 Tutkimuksen suorittaja
Wise Group Finland Oy
Sinikalliontie 5A
02360 Espoo
puh 029 005 9204

Tomi Valkeapää ins. AMK
puh 040 8330 260
email tomi.valkeapaa@wisegroup.fi

Tuomas Nykyri, ins. AMK
puh 044 427 9390
email tuomas.nykyri@wisegroup.fi

Arja Pekkala, ins. AMK
puh 045 630 6962
email arja.pekkala@wisegroup.fi

Tero Launonen, avustava kuntotutkija
puh 044 427 9469
email tero.launonen@wisegroup.fi

3. TUTKIMUKSEN PERUSTIEDOT

3.1 Taustatiedot
Kiinteistöön kuuluu yksi vuonna 2010 valmistunut päiväkotirakennus. Pian rakennuksen
valmistumisen jälkeen käyttäjät ovat raportoineet ensimmäisistä sisäilman ongelmiin viit-
taavista oireiluista. Suullisten haastattelujen perusteella ongelmat eivät kuitenkaan koske
koko rakennusta, vaan rajautuvat tietyille alueille, enimmäkseen ylemmän kerroksen leikki-
ja lepohuoneeseen 131 sekä yhteistilaan 109. Rakennuksen tilojen numerointi on siten, että
alemmassa kerroksessa on 0-alkuiset ja ylemmässä 1-alkuiset tilat.
Rakennuksessa on tehty valmistumisen jälkeen joitakin merkittäviä muutoksia, kuten hissin
rakentaminen sekä alemman kerroksen käyttötarkoituksenmuutos osassa tiloista. Alun
alemmassa kellarissa on ollut vain sosiaalitilat sekä varastotilaa, mutta nykyisellään siellä
on lisäksi kaksi ryhmähuonetta, leikki- ja lepohuone sekä pukuhuone wc-tiloineen.
Kiinteistön omistaja on halunnut selvittää ongelmien aiheuttajat sekä tarvittavat korjaustoi-
menpiteet. Kohteessa on suoritettu ensikatselmus 28.3.2017, jossa mukana olivat sekä ti-
laajan että käyttäjän edustajat.
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Ilmanvaihtojärjestelmälle suoritettiin samanaikaisesti omaa erillistä selvitystä (GHS Group
Oy), josta syystä sitä ei ole sisällytetty tähän tutkimukseen laajemmin.

3.2 Suoritetun tutkimuksen sisältö
Osa tutkimuksista suoritettiin koko rakennusta koskevana, mutta koska oireilu on vahvasti
painottunut ylemmän kerroksen tiloihin 109 ja 131, oli tutkimusten painopiste niissä. Alla
esitetyissä piirustuksessa on esitetty eniten oireilua aiheuttaneet tilat ja alueet. Tarkemmat
tutkimuskartat ja näytteenottosijainnit ovat raportin liitteenä 1.

Ylemmän kerroksen pohjapiirustus, punaisella merkattuna ongelma-alueet
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Osaleikkaus pohjapiirustuksesta, ongelmatila nro 109 (nykyisin käytössä nimellä yhteistila)

Osaleikkaus pohjapiirustuksesta, ongelmatila nro 131 leikki- ja lepohuone
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Alla on esitettynä suoritetut tutkimustoimenpiteet pääkohdittain. Tutkimukset suoritettiin pai-
notettuna ylemmän kerroksen ongelmatiloihin 109 ja 131.

- Lattiat ja seinien alaosat
· kosteuskartoitus pintakosteuden ilmaisimella
· rakennekosteusmittaukset, viiltomittaukset
· välipohjarakenteen tiiveystarkastelu merkkiainekokein
· VOC-päästöjen kartoitus PID-mittalaitteella
· VOC-mittaukset sisäilmasta
· VOC-mittaukset, materiaalinäyte (bulk)

- Ulkoseinärakenteet
· mikrobinäytteenotto lämmöneristeestä
· tiiveystarkastelut merkkiainekokein

- Ilmanvaihtojärjestelmä
· kuitulähteiden kartoitus ja pölynkoostumuksen analysointi
· painesuhteiden ja CO2 pitoisuuden seurantamittaukset

- Hissikuilu
· alapohjarakenteen kosteus- ja tiiveystarkastelu

- Muut
· ryömintätilan aistinvarainen tarkastelu
· vesikaton ja yläpohjan aistinvarainen tarkastelu
· salaojituksen tarkastelu kaivoista käsin

3.3 Lähtötiedot
Lähtötietoina oli käytettävissä seuraavat asiakirjat:

- RAK- ja ARK-piirustuksia 12 kpl
- Ilmanvaihtopiirustus (kohteessa IV-konehuoneessa)
- Pohjatutkimuslausunto
- Käyttäjien haastattelut

3.4 Rakennuksen yleistietoja
Kiinteistöön kuuluu yksi vuonna 2010 rakennettu kaksikerroksinen päiväkotirakennus. Ra-
kennus on betoni-/harkkorakenteinen ja harjakattoinen. Rakennuksen alapohja on noin ¾
osaa maanvastainen ja osin ryömintätilallinen. Rakennuksen ympärille on asennettu sala-
ojitus sekä sadevesiviemäröinti. Rakennuksen julkisivuissa on eristerappaus ohutrappaus-
järjestelmällä.
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4. TUTKITUT RAKENTEET

4.1 Ulkoseinät
Ulkoseinärakenne alkuperäisten piirustusten ja havaintojen mukaan ulkoa sisäänpäin lue-
teltuna:
~ 5 – 10 mm ohutrappaus
170 mm ulkoseinän lämmöneriste, mineraalivilla
200 mm harkko
- tasoite + maalipinta

Maanvastaisen seinän rakenne ulkoapäin:
~ 350 – 400 mm salaojasorastus
50 mm lämmöneriste + vedeneriste
340 mm harkko
- sisäpuolen pintakäsittely

Maanvastainen ulkoseinä Ulkoseinä

4.2 Alapohja
Maanvastainen alapohjarakenne lähtötietojen mukaan:
- lattian pintamateriaali
100 mm betonilaatta
100 mm kova lämmöneriste, reunoilla + 50 mm
- tiivistetty sora

Ryömintätilallinen alapohjarakenne lähtötietojen ja havaintojen mukaan:
- lattian pintamateriaali
100 mm betonilaatta
200 mm kova lämmöneriste
200 mm ontelolaatta
> 800 mm tuuletettu ilmatila
- sepelitäyttö
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Maanvastainen alapohja Ryömintätilallinen alapohja

4.3 Välipohja
Välipohjarakenne lähtötietojen mukaan:
- lattian pintamateriaali
90 mm betonilaatta
30 mm askelääneneristys
200 mm ontelolaatta

4.4 Yläpohja ja vesikate
Vesikatto- ja yläpohjarakenne lähtötietojen ja havaintojen mukaan:
1 mm sinkitty ja maalattu konesaumapelti
22 mm harvalaudoitus
- aluskate
- ilmatila, tuulettuva
> 300 mm lämmöneriste, puhallusvilla
50 mm höyrynsulkumuovi + koolaus
12 mm sisälevytys + pintakäsittely

Vesikate ja yläpohja
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5. HAVAINNOT JA MITTAUSTULOKSET, 131 LEIKKI- JA LEPOHUONE

5.1 Aistinvaraiset havainnot
- Tilan lattiassa muovimatto seinät ja kattopinnat maalattuja, ei alaslaskettua kattoa
- Tilassa sekä tulo- että poistoilmaventtiilit, erikseen tehty siirtoilmareitti ryhmähuonee-

seen 130
- Tutkimusten yhteydessä huoneessa 131 ei havaittu aistinvaraisesti vaurioita, poik-

keavia hajuja tai heikkoon sisäilmanlaatuun viittaavia havaintoja
- Tuloilman virtaus oli selvästi havaittavissa venttiilin läheisyydessä

Valokuvat

Yleiskuva huoneesta 131 Huoneen 131 poistoilmanvaihdon venttiilit

Tuloilmaventtiilit

5.2 Kosteusmittaukset
Huone 131 kartoitettiin ensin pintakosteusilmaisimen avulla. Pintakosteusilmaisimella ha-
vaittiin paikallisesti lievästi koholla olevia pintakosteuslukemia, jonka perusteella valittiin viil-
tokosteusmittauksien sijainnit.
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Huoneen sisäilman lämpötila ja kosteus olivat mittaushetkellä 22,8 °C / 38,8 RH% / 7,9
g/m3. Viiltokosteusmittausten tarkat sijainnit on esitetty raportin liitteenä olevassa tutkimus-
kartassa.
Taulukko 1. Viiltokosteusmittaustulokset
Mittaustulokset

Mittauspaikka/
mittaustunnus

Rakenne
/materiaali

Mittaus-
syvyys
 [mm]

RH
(%)

  T
(°C)

Abs
(g/m3)

Huone 131/ VM.01 Muovimaton alle Viilto 78,4 21,4 14,7

Huone 131/ VM.04 Muovimaton alle Viilto 76,2 21,2 14,1

Huone 131/ VM.05 Muovimaton alle Viilto 70,3 22,3 13,9

Muovimaton alapuolella havaittiin kohonneita kosteusmittaustuloksia kaikissa mittauspis-
teissä. Mittaushetkellä suhteellinen kosteus ei ollut hälyttävällä tasolla, mutta absoluuttinen
vesimäärä mittauspisteissä oli korkealla tasolla.

5.3 Muovimattopäällysteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaukset
Kosteat muovimattopinnoitteet saattavat aiheuttaa VOC-yhdiste päästöjä sisäilmaan. VOC-
yhdisteiden mittaaminen ja siitä saatavat tulokset riippuvat monista osatekijöistä. Tämän
vuoksi VOC-yhdisteiden mahdollista olemassaoloa haluttiin selvittää varmuuden saa-
miseksi usealla eri mittaustavalla.
Rakennuksessa käytettyjen muovimattojen valmistaja ei ollut tiedossa. Tällöin ei ole var-
muutta mitä pehmitintä mattojen valmistuksessa on käytetty ja tämä on huomioitu myös
tulosten tulkinnassa.

5.3.1 VOC-mittaukset sisäilmasta
Sisäilman VOC-näytteitä otettiin yksi kappale huoneesta 131. Mittauksen ensisijainen tar-
koitus oli selvittää sisäilmassa ilmenevien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden hetkelliset ko-
konaismäärät sekä yksittäisten yhdisteiden olemassaolo sekä määrät.
Taulukko 2. TVOC-pitoisuudet ilmanäytteestä huone 131
Laboratorion
analyysitunnus

Tila Näytteenottoaika
(min)

Tulos TVOC (µg/m³)

CK17-03153-1 131 leikki- ja lepohuone 90 min 90

Huoneesta otetun näytteen TVOC-pitoisuus oli 90 µg/m³, joka on alle työterveyslaitoksen
käyttämän viitearvon 250 µg/m³ toimistoympäristöissä. Sosiaali- ja terveysministeriön ase-
tuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asi-
antuntijoiden pätevyysvaatimuksista, TVOC-pitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on
400 µg/m³.
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä
olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, yksittäisen haihtu-
van orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoisuuden toimenpideraja huoneil-
massa on 50 µg/m³. Yksikään yksittäinen yhdiste ei ylittänyt toimenpiderajaa.
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5.3.2 VOC-analyysi materiaalinäytteestä
Huoneen muovimatosta otettiin yksi materiaalinäyte VOC-analyysiä varten. Näyte otettiin
edellä esitetyn ilmanäytteen tueksi, sillä ilmanäytteen tulos kuvaa hetkellistä tilannetta.
Työterveyslaitoksen Bulk-emissioiden viitearvot eri materiaalityypeille:

- PVC, jossa pehmittimenä on DEHP viitearvo TVOC 200 µg/m³
- PVC, jossa pehmittimenä on DINCH, DINP tai DIDP viitearvo TVOC 500 µg/m³
DINCH:n hajoamistuotteena kosteusrasituksen johdosta syntyy C9-alkoholeja. Hajoamista
saattaa tapahtua jo lattiabetonilaatan 75 %:n suhteellisessa kosteudessa. Materiaalinäyt-
teen tuloksen perusteella TVOC pitoisuus on 250 µg/m³ ja C9-alkoholipitoisuus on 230
µg/m³. Tulos on Työterveyslaitoksen antamien viitearvojen rajalla (DEHP-pehmittimet).
Taulukko 3. TVOC-pitoisuudet materiaalinäytteestä huone 131
Laboratorion analyysi-
tunnus

Tila Näytteen sijainti ja materiaali Tulos TVOC (µg/m³)

CK17-03159-1 131 muovimatto + liima 250

5.3.3 VOC-mittaukset PID-mittalaitteella
Edellisten mittaustulosten tueksi tarkasteltiin ongelmatilojen 131 ja 109 VOC-pitoisuuksia
vielä PID-mittalaitteella. PID-mittauksista ei tehdä suoria johtopäätöksiä eikä ilmoiteta nu-
meerisia lukuarvoja, mutta sillä voidaan saada tukea muille VOC-mittauksille. PID-mittauk-
sissa havaittiin kohollaan olevia mittausarvoja kummassakin mitatussa tilassa. Tilan 131
osalta PID-mittaustulosten voidaan sanoa tukevan materiaalinäytteen tuloksia.

5.4 Ulkoseinärakenteen mikrobitutkimukset
Huoneen 131 alueelta ulkoseinän lämmöneristevillasta otettiin 12 kpl materiaalinäytteitä
mikrobianalyysiä varten. Alla olevassa taulukossa on esitetty analyysien tulokset, sanalli-
nen arvostelu perustuu asumisterveysasetukseen ja sen tulkintaohjeeseen. Alkuperäinen
analyysiraportti on liitteenä. Näytteissä ei havaittu kosteusvaurioon viittaavia tekijöitä.
Taulukko 4. Mikrobianalyysien tulokset
Tunnus Tila/sijainti Materiaali Tulos
MA.01 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.02 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.03 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.04 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.05 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.06 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.07 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.08 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.11 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.12 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.15 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.16 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta
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5.5 Tiiveystarkastelu merkkiainekokein
Tiiveystarkastelun merkkiainekaasuna käytettiin typpi-vety-seosta (N2 95 %, H2 5 %). Merk-
kiainekokeissa kaasunilmaisimena käytettiin Kimo DF110-vetyanalysaattoria.
Ulkoseinän tiiveystarkastelussa kaasu laskettiin ulkopuolelta ulkoseinän lämmöneristetilaan
porareikien kautta. Lisäksi tehtiin tiiveystarkastelu tilan lattiarakenteelle (alapuolisen ilman-
vaihtokonehuoneen ja tilan 131 väliselle välipohjalle)
Merkkiainekokeet ja havainnot:

- ulkoseinän tiiveystarkastelussa muutamia paikallisia, mutta selkeitä vuotokohtia löytyi
sähköläpivientien kohdalta sekä huoneen ulkonurkan kohdalla

- paikallinen vuotokohta löytyi myös yhden ikkunaliittymän kohdalta
- mittausajankohtana tilassa vallitsi -10 – 12 Pascalin alipaine ulkoilmaan nähden, joka

on poikkeava tilanne koneellisessa tulo-poisto ilmanvaihtojärjestelmässä
· alipaineessa ilman virtaussuunta on ulkoa sisälle päin
· tulo-poistojärjestelmä pyritään säätämään yleensä mahdollisimman lähelle ta-

sapainotilaa (0 Pa)
- välipohjan kokeissa ei havaittu vuotoja

· merkkiainekaasua syötettiin ensi vapaaseen ilmatilaan IV-konehuoneessa ja
sen jälkeen ulkoseinän läheisyydessä lisäksi ontelolaatan sisään

Koska ulkoseinärakenteiden eristeissä ei todettu vaurioita, ei paikallisilla ilmavuodoilla ole
haitallista vaikutusta sisäilmaan.
Valokuvat

Ilmavuoto sähköläpiviennin kohdalla Ilmavuoto seinän nurkkaliitoksen kohdalla
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Paikallinen ilmavuoto ikkunaliittymän kohdalla

5.6 Kuitulähteiden kartoitus ja pölyn koostumuksen analysointi
Pyyhintäpölynäytteet otettiin IV-kanavasta sekä ns. yläpöly kaapin päältä pölyn koostumuk-
sen analysoimiseksi. Näytteet kerättiin pyyhintämenetelmällä muovipussiin. Laboratoriossa
näytteistä tutkittiin seuraavien hiukkastyyppien esiintyminen näytteessä: tavanomainen
huonepöly, karkea ulkoilmapöly, teolliset mineraalikuidut, rakennusmateriaalipöly, puupöly,
metallipöly ja homeitiöt (ilman lajimääritys). Näytetulokset on esitetty alla olevassa taulu-
kossa 2. ja laboratorion analyysivastaukset ovat liitteenä.
Taulukko 5. Pyyhintäpölynäytteiden tulokset

Tunnus Tila Tulos
PÖ.01 (yläpöly) 131 leikki- ja lepohuone Näyte sisältää tavanomaista huonepölyä

PÖ.02 (IV-pöly) 131 leikki- ja lepohuone Näyte sisältää:
· hienojakoinen ulkoilmapöly (kiviaines- ja

hiekkapöly)
· teollisia mineraalivillakuituja (vuorivilla) 1 –

5 paino-%

Ilmanvaihtokanavasta otetussa pölynäytteessä todettiin viitteitä teollisista mineraali-
kuiduista. Kuitulähde on todennäköisimmin IV-koneen äänenvaimennin tai jokin poikkeava
muu mineraalivillalähde.   Tilan 131 kaappien päältä otetussa yläpölynäytteessä ei todettu
tavanomaisesta huonepölystä poikkeavia kuituja, joten todennäköisesti IV-kanavassa ha-
vaittu epäpuhtaus ja sen vaikutus sisäilmaan on vähäistä.

5.7 Painesuhteiden ja CO2 pitoisuuden seurantamittaukset

5.7.1 Painesuhteiden mittaukset
Paine-eron mittaukset suoritettiin ulkoseinärakenteiden yli (Pa) ikkunan karmiin poratun po-
rareiän kautta. Mittaus suoritettiin noin viikon ajan 24.5.2017 ja 1.6.2017 välisenä aikana.
Mittauspaikat on esitetty liitteenä olevissa tutkimuskartoissa (PE.01).
Mittausten perusteella huone 131 on valtaosan ajasta selvästi alipaineinen ulkoilmaan näh-
den eli ilman virtaussuunta on ulkoa sisällepäin. Alipaineen suuruus on enimmäkseen 6 –
8 Pa, mutta pidempiä ajoittaisia jakso ja myös yli 10 Pa.   Alla kuvaaja mittausjaksolta.
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5.7.2 Olosuhdemittaukset
Sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittaus käsitti huoneen 131 hiilidioksidipitoisuuden, läm-
pötilan ja suhteellisen kosteuden (CO2 ppm / ⁰C / %RH). Mittaukset suoritettiin yhden viikon
ajalta 24.5.2017 ja 1.6.2017 välisenä aikana.
Asumisterveysasetuksen mukaiset raja-arvot eivät ylittyneet, eikä olosuhteissa havaittu mit-
tausjaksolla puutteita. Asumisterveysasetuksen asettamat raja-arvot:

- Lämpötila lämmityskauden ulkopuolella +18…+32 ⁰C, lämpö-oloissa hyväksytään
hetkittäisiä lämpötilan raja-arvon ylityksiä, mutta olosuhteiden tulee säilyä 95 % käyt-
töajasta hyvänä.

- hiilidioksidipitoisuus 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman pitoisuus
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Sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittauksesta saadut tulokset sekä mittauspaikat on esi-
tetty myös raportin liitteissä.

6. HAVAINNOT JA MITTAUSTULOKSET, YHTEISTILA 109

6.1 Aistinvaraiset havainnot
- Tilan lattiassa muovimatto seinät ja kattopinnat maalattuja, ei alaslaskettua kattoa
- Tilassa sekä tulo- että poistoilmaventtiilit.
- Tila on käyttötarkoituksesta johtuen epäsäännöllisessä, mutta aktiivisessa käytössä,

ovet viereisiin tiloihin eteiseen 102 ja käytävään 113 ovat ison osan ajasta auki
- Tutkimusten yhteydessä huoneessa 109 ei havaittu aistinvaraisesti vaurioita, poik-

keavia hajuja tai heikkoon sisäilmanlaatuun viittaavia havaintoja
- Tuloilman virtaus oli selvästi havaittavissa venttiilin läheisyydessä
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Valokuvat

Yleiskuva huoneesta 109 Yleiskuva huoneesta 109

6.2 Kosteusmittaukset
Huoneeseen 109 suoritettiin pintakosteusmittarilla kosteuskartoitus. Kohonneita pintakos-
teuksia ei havaittu. Kosteustulosten varmistamiseksi huoneeseen tehtiin kaksi viiltomit-
tausta. Tilan 109 sisäilman lämpötila/RH mittaushetkellä oli 21,5°C / 41,2 % / 7,7 g/m3.
Viiltokosteusmittausten sijainnit on esitetty raportin liitteenä olevassa tutkimuskartassa.
Taulukko 6. viiltokosteusmittaustulokset
Mittaustulokset

Mittauspaikka/
mittaustunnus

Rakenne
/materiaali

Mittaus-
syvyys
 [mm]

RH
(%)

  T
(°C)

Abs
(g/m3)

Huone 109/VM.02 muovimaton alle viilto 70,2 21,3 13,1

Huone 109/VM.03 muovimaton alle viilto 59,4 22,5 11,9

VM.02 viiltomittauksen perusteella lattiassa havaittiin kohollaan oleva kosteuspitoisuus. Ab-
soluuttinen kosteus oli mittauspisteessä samaa luokkaa kuin tilassa 131.

6.3 Muovimattopäällysteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaukset

6.3.1 VOC-mittaukset sisäilmasta
Sisäilman VOC-näyteitä otettiin yksi kappale huoneesta 109. Näytteiden TVOC-pitoisuudet
on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 7. TVOC-pitoisuudet huone 109
Tunnus Tila Näytteenottoaika (min) Tulos TVOC (µg/m³)
CK17-03153-2 109 yhteistila 90 min 70

Huoneesta otetun näytteen TVOC-pitoisuus oli 70 µg/m³, joka on alle työterveyslaitoksen
käyttämän viitearvon 250 µg/m³ toimistoympäristöissä.  Yksikään yksittäinen yhdiste ei ylit-
tänyt toimenpiderajaa 50 µg/m³.
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6.3.2 VOC-analyysi materiaalinäytteestä
Huoneen muovimatosta otettiin yksi kappale materiaalinäytteitä VOC-analyysiä varten.
Näytteiden TVOC-pitoisuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 8. TVOC-pitoisuudet materiaalinäytteestä huone 109
Tunnus Tila Näytteen sijainti ja materiaali Tulos TVOC (µg/m³)
CK17-03159-2 109 muovimatto + liima 530

Materiaalinäytteiden tulosten perusteella TVOC pitoisuus on 530 µg/m³ ja C9-alkoholipitoi-
suus on 450 µg/m³. Tulokset ylittävät Työterveyslaitoksen antamat viitearvot. Tulokset ovat
koholla, mikä tukee mitattuja kosteuspitoisuuksia.

6.3.3 VOC-mittaukset PID-mittalaitteella
Edellisten mittaustulosten tueksi tarkasteltiin ongelmatilojen 131 ja 109 VOC-pitoisuuksia
vielä PID-mittalaitteella. PID-mittauksista ei tehdä suoria johtopäätöksiä eikä ilmoiteta nu-
meerisia lukuarvoja, mutta sillä voidaan saada tukea muille VOC-mittauksille.
PID-mittauksissa havaittiin kohollaan olevia mittausarvoja kummassakin mitatussa tilassa.
Tilan 109 osalta PID-mittaustulosten voidaan sanoa selvästi tukevan sekä kosteusmittaus-
ten että VOC-materiaalinäytteen tuloksia.

6.4 Mikrobitutkimukset
Huoneen 109 ulkoseinän lämmöneristeestä otettiin yhteensä 4 kpl materiaalinäytteitä mik-
robianalyysejä varten. Alla olevassa taulukossa on esitetty analyysien tulokset, tulosten sa-
nallinen arvostelu perustuu asumisterveysasetukseen ja sen tulkintaohjeeseen. Alkuperäi-
nen analyysiraportti on liitteenä. Näytteissä ei havaittu kosteusvaurioon viittaavaa vauriota.
Taulukko 9. Mikrobianalyysien tulokset
Tunnus Tila/sijainti Materiaali Tulos
MA.17 ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.18 ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.19 ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.20 ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

6.5 Tiiveystarkastelut merkkiainekokein
Huoneen 109 kohdalle ulkoseinän tiiveystarkastelu toteutettiin tilan 131 mukaisesti. Ulko-
seinän tiiveystarkastelussa ei havaittu selkeitä vuotokohtia. Mittausajankohtana tilassa val-
litsi noin -10 Pa alipaine ulkoilmaan nähden, joka on poikkeava tilanne koneellisessa tulo-
poisto ilmanvaihtojärjestelmässä.
Koska ulkoseinärakenteiden eristeissä ei todettu vaurioita, eikä ilmavuotoja alipaineesta
huolimatta havaittu, nämä seikat eivät vaikuta sisäilman laatuun

6.6 Kuitulähteiden kartoitus ja pölyn koostumuksen analysointi
Pyyhintäpölynäytteet otettiin Ilmanvaihdon tulokanavasta sekä ns. yläpöly kaapin päältä pö-
lyn koostumuksen analysoimiseksi. Näytteet kerättiin pyyhintämenetelmällä muovipussiin.
Alla olevassa taulukossa on esitetty analyysitulokset.
Taulukko 10. pyyhintäpölynäytteiden tulokset
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Tunnus Tila Tulos
PÖ.03 (IV-pöly) 109 yhteistila Näyte sisältää:

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

· rakennusmateriaalipöly (kalkkipohjai-
nen)

PÖ.04 (yläpöly) 109 yhteistila Näyte sisältää tavanomaisen huonepölyn li-
säksi rakennusmateriaalipölyä (kalkkipohjai-
nen)

6.7 Olosuhteiden seurantamittaukset

6.7.1 Painesuhteiden mittaukset
Paine-eron mittaukset suoritettiin ulkoseinärakenteiden yli (Pa) ikkunan karmiin poratun po-
rareiän kautta. Mittaus suoritettiin viikonajan 24.5.2017 ja 1.6.2017 välisenä aikana. Mit-
tauspaikat on esitetty liitteenä olevissa tutkimuskartoissa (PE.02).
Mittausten perusteella myös huone 109 on valtaosan ajasta selvästi alipaineinen ulkoil-
maan nähden. Alipaineen suuruus on enimmäkseen 5 – 8 Pa, mutta pidempiä ajoittaisia
jaksoja myös 10…16 Pa välillä. Alla kuvaaja mittausjaksolta.
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6.7.2 Olosuhdemittaukset
Sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittaus käsitti huoneen 109 hiilidioksidipitoisuuden, läm-
pötilan ja suhteellisen kosteuden (CO2 ppm / ⁰C / %RH). Mittaukset suoritettiin yhden viikon
ajalta 24.5.2017 ja 1.6.2017 välisenä aikana.
Asumisterveysasetuksen mukaiset raja-arvot eivät ylittyneet, eikä olosuhteissa havaittu mit-
tausjaksolla puutteita. Asumisterveysasetuksen asettamat raja-arvot:

- Lämpötila lämmityskauden ulkopuolella +18…+32 ⁰C, lämpö-oloissa hyväksytään
hetkittäisiä lämpötilan raja-arvon ylityksiä, mutta olosuhteiden tulee säilyä 95 % käyt-
töajasta hyvänä.

- hiilidioksidipitoisuus 2 100 mg/m3 (1 150 ppm) suurempi kuin ulkoilman pitoisuus

7. HAVAINNOT JA MITTAUSTULOKSET, MUUT TILAT JA JÄRJESTELMÄT

7.1 Olosuhdemittaukset vertailutiloissa
Huoneissa 017, 102 sekä 116 ovat tiloja joissa oireilua ei ole esiintynyt. Kyseiset tilat valittiin
vertailukohteiksi paine-ero ja olosuhdemittauksia varten. Tila nro 017 on alemassa kerrok-
sessa oleva ryhmähuone, 102 ylemmän kerroksen yksi eteisistä ja 116 yksi ylemmän ker-
roksen leikki- ja lepohuoneista.

7.1.1 Painesuhteiden mittaukset
Paine-eron mittaukset suoritettiin huoneissa ryhmähuone 017 (PE-04) ja eteinen 102 (PE-
03). Mittausten mukaan kumpikin tila on ongelmatilojen tapaan pääosan ajasta selvästi ali-
paineisia, alla kuvaajat.
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7.1.2 Olosuhdemittaukset
Muut olosuhdemittaukset suoritettiin huoneisiin ryhmähuoneeseen 017 sekä leikki- ja lepo-
huoneeseen 116. Myöskään näissä tiloissa ei havaittu poikkeamia lämpötilojen tai hiilidiok-
sidipitoisuuden suhteen.

7.2 Mikrobitutkimukset
Alemmassa kerroksessa sijaitsevan varastohuoneen 015 ulkoseinän lämmöneristevillasta
otettiin 4 kpl materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Näytteet otettiin tältä alueelta tu-
kemaan yläpuolisen tilan 131 alueen näytteitä. Otetuissa näytteissä ei havaittu viitteitä mik-
robikasvustosta.
Taulukko 11. Mikrobianalyysien tulokset
Tunnus Tila/sijainti Materiaali Tulos
MA.09 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.10 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.13 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

MA.14 Ulkoseinän lämmöneriste mineraalivilla ei viitettä vauriosta

7.3 Havainnot hissikuilun alapohjasta
Saatujen lähtötietojen mukaan hissi on rakennettu rakennusajankohdan jälkeen ja sen kui-
lun pohjaa on kertaalleen tiivistetty/kunnostettu.
Havainnot:

- Alkuperäinen alapohja on purettu kuilun alta, tilalla on valettu betonilaatta, seinät ovat
harkkoa
· alimman harkkorivin päälle on asennettu kapillaarikatko (kermikaista)

- Nykyisiä kuilun alapohjan liittymiä on tiivistetty osin uretaanivaahdolla ja osin mine-
raalivillalla

- Kun hissi ajettiin ylös ja ovi avattiin alemmassa kerroksessa, oli kuilussa havaittavissa
selkeä maakellarimainen haju

- Aistinvaraisesti tarkasteltuna kuilu jää selvästi alipaineiseksi sisätiloihin nähden eli il-
maa virtaa kuilusta sisälle päin
· harkkoseinien liitoksista havaittiin ilmavirtaus sisälle

- Alapohjarakenteessa ei havaittu mittaushetkellä kohonneita pintakosteusarvoja
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Kuilun pohjalla uusi betonilaatta Liittymiä tiivistetty mm. uretaanilla

Harkkoseinien liittymistä havaittiin ilmavirtaa sisälle päin, kuvissa näkyy kapillaarikatko alimman
harkkorivin päällä.

7.4 Vesikatto- ja yläpohja
Vesikatteessa tai yläpohjan ilmatilassa ei havaittu vaurioita tai puutteita. Tiloissa, joissa on
alaslaskettuja kattoja, tehtiin pistokokeina yläpohjan aistinvaraisia tarkastuksia. Havaittiin,
että ainakin yksittäisiä läpivientejä on tehty suoraan levytyksen ja höyrynsulun läpi ilman
tiivistyksiä. Näin ollen höyrynsulun toiminta on puutteellinen ja yläpohjan lämmöneristeistä
voi kulkeutua kuituja ja epäpuhtauksia alakattojen päälle. Nämä yksittäiset epätiiveydet on
suositeltavaa korjata, vaikka ne eivät tällä hetkellä välttämättä aiheuta suurempaa ongel-
maa.
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Yleiskuva vesikatosta Yleiskuva yläpohjasta

Tiivistämättömiä sähköläpivientejä eteisen 125 alueella, myöskään IV-kanavan ympärillä höyrynsu-
lussa ei tiivistyksiä näkyvillä

7.5 Ryömintätila
Ryömintätila tarkastettiin aistinvaraisesti. Tarkastuksen yhteydessä merkittäviä puutteita tai
vaurioita ei havaittu. Tilassa on hieman rakennusjätettä ja orgaanista materiaalia (lautaa),
joka voi alkaa kosteissa olosuhteissa vaurioitumaan ja olisi suositeltavaa poistaa. Yhdessä
harkkoseinässä on kalkkihärmettä, joka viittaa kosteuden haihtumiseen harkosta. Tämä voi
olla peräisin jo rakennusajakohdalta eikä edellytä jatkotoimenpiteitä.
Havaintojen mukaan tietyissä olosuhteissa ryömintätilan kattoon mahdollisesti tiivistyy kos-
teutta joka tippuu täyttösepelin päälle. Tämä on nähtävissä ontelolaatan reunoja noudatte-
levina vaaleampina raitoina sepelin yläpinnassa. Tiivistyneestä kosteudesta ei ole aiheutu-
nut vaurioita, mutta tilan ilmanvaihdon asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava.
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Yleiskuva ryömintätilasta Tilaan on jäänyt hieman rakennusjätettä, osa siitä
on orgaanista ja kosteissa olosuhteissa vaurioitu-
vaa

7.6 Muut yksittäiset havainnot
Tutkimusten yhteydessä tehtiin lisäksi seuraavat muut yksittäiset havainnot

- Salaojajärjestelmässä ei havaittu kaivoista käsin puutteita
· salaojien suositeltu kuvaus- ja huuhteluväli on 5 vuotta, edellisen kuvauksen

ajankohdasta ei ole varmuutta
· kellarikerroksessa on kuitenkin yksittäisiä havaintoja kosteuden siirtymisestä ra-

kenteisiin mm. siivouskomerossa 007 hissin takana seinän alaosan maalivauri-
oita

· havaitut kosteusjäljet eivät edellytä toistaiseksi toimenpiteitä, mutta niitä olisi
suositeltavaa seurata ja reagoida mikäli alueet kasvavat

- Pintavesien ohjaus on toteutettu riskialttiilla menetelmällä rakennuksen koillispäädyn
portaikossa. Vedet ohjautuvat osittain suoraan maanvastaisen seinän juureen ja vä-
hintään vesikourun uusiminen ja liittymän korjaus olisi suositeltavaa tehdä.
· Pitkäaikaiskestävyyden kannalta suositellaan tarkastelemaan suunnittelijan

avulla voisiko vedenohjauksen hoitaa jotakin toista turvallisempaa reittiä.
- IV-konehuoneen katossa (välipohja) on suurehkot halkeamat ontelolaatan alapin-

nassa
- Julkisivurappauksissa yksittäisiä halkeamia, suositeltavaa korjata seuraavan huolto-

maalauksen yhteydessä
- IV-konehuoneen edustalla havaittiin eteisessä (alemman kerroksen tila nro 014) maa-

kellarimainen haju, varmistettava ilmanvaihdon oikea toiminta ko. alueella
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Valokuvat

Salaojakaivot olivat kuivia tarkastushetkellä Julkisivun rappauksessa yksittäisiä halkeamia

Päädyssä pintavesien poisto on ohjattu seinän vierustalle, kourun kiinnitys ja tiiveys on suositeltavaa
korjata

8. JATKOTUTKIMUKSET (11.9.2017)
Tutkimuksia laajennettiin aiemman vaiheen jälkeen alakerran tiloihin sekä tehtiin täydentä-
viä tutkimuksia myös yläkerran alueella. Ensisijaisena perusteena jatkotutkimuksille oli, että
muovimattopäällysteissä esiintyvät VOC-päästöt eivät tyypillisesti rajaudu tarkasti eri huo-
netilojen välille. Näin ollen haluttiin varmistaa, esiintyykö kohonneita VOC-pitoisuuksia
myös aiemmin todettujen oireilutilojen ulkopuolella.
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Alakerran pohjapiirustus

Yläkerran pohjapiirustus

8.1 Kosteusmittaukset
Kosteusmittausten yhteydessä havaittiin seinärakenne, jota ei ole esitetty alkuperäisissä
piirustuksissa. huoneiden 007 ja 011 maanvastaisissa seinissä oli erillinen sisäpuolinen
harkkomuuraus (120 mm) sen takana noin 100 mm ilmarako ja sen takana vasta varsinai-
nen maanvastainen harkkomuurattu seinä.
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8.1.1 Seinien rakennekosteusmittaukset
Rakennekosteusmittauksia tehtiin alakerran siivouskomeron 007 maanvastaiseen seinään.
Mittaukset suoritettiin samalta korkeudelta ja kahdelta eri syvyydellä. Mittausten perusteella
kosteuspitoisuudet ovat tavanomaisia maanvastaisen seinän kosteusarvoja.
Rakennekosteusmittauksia suoritettiin huoneen 007 porrashuoneen vastaiseen välisei-
nään. Mittaukset suoritettiin kahdelle eri korkeudelle ja samalle syvyydelle. Mittauksen tar-
koituksena oli selvittää, nouseeko kosteus kapillaarisesti alhaalta ylöspäin. Rakennekos-
teusmittausten perusteella ei havaittu väliseinässä kohonneita kosteuspitoisuuksia.
Tarkat mittaustulokset ovat liitteenä mittauspöytäkirjassa.

8.1.2 Lattioiden viiltokosteusmittaukset
Huoneisiin 001, 017, 102, 116, 130 suoritettiin pintakosteusmittarilla kosteuskartoitus. Pin-
takosteusmittausten perusteella valittiin viiltomittauspaikat. Tilojen sisäilman lämpötila/RH
mittaushetkellä oli 21,5°C / 58,9 % / 11,1 g/m3. Viiltokosteusmittausten sijainnit on esitetty
raportin liitteenä olevassa tutkimuskartassa.
Taulukko 6. viiltokosteusmittaustulokset
Mittaustulokset

Mittauspaikka/
mittaustunnus

Rakenne
/materiaali

Mittaus-
syvyys
 [mm]

RH
(%)

  T
(°C)

Abs
(g/m3)

huone 017/VM.01 muovimaton alle viilto 82,6 21,4 15,4

huone 001/VM.02 muovimaton alle viilto 78,1 21,2 14,5

huone 116/VM.03 muovimaton alle viilto 72,7 21,5 13,7

huone 130/VM.04 muovimaton alle viilto 75,1 22,2 14,8

huone 102/VM.05 muovimaton alle viilto 58,6 21,9 11,3

VM.01, VM02, VM.03 ja VM.04 viiltomittauksien perusteella lattiassa havaittiin kohollaan
olevia kosteuspitoisuuksia. Absoluuttinen kosteus oli jokaisessa tilassa lähes sama.

8.2 Muovimattopäällysteen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittaukset

8.2.1 VOC-analyysi materiaalinäytteestä
Huoneiden 001, 017, 102, 116, 130 muovimatoista otettiin yksi kappale materiaalinäytteitä
VOC-analyysiä varten. Näytteiden TVOC-pitoisuudet on esitetty alla olevassa taulukossa.
Taulukko 12. TVOC-pitoisuudet materiaalinäytteistä
Tunnus Tila Näytteen sijainti ja materiaali Tulos TVOC (µg/m³)
CK17-05063-1 017 muovimatto + liima 90

CK17-05063-2 001 muovimatto + liima 790

CK17-05063-3 116 muovimatto + liima 760

CK17-05063-4 130 muovimatto + liima 350

CK17-05063-5 102 muovimatto + liima 280
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Huoneesta 017 otetun näytteen TVOC-pitoisuus oli 90 µg/m³, joka on alle työterveyslaitok-
sen käyttämän viitearvon 250 µg/m³ toimistoympäristöissä.
Huoneista 001 sekä 116 huoneista otetuttujen näytteiden TVOC pitoisuudet olivat 790 sekä
760 µg/m³. Tulokset ylittävät Työterveyslaitoksen antamat viitearvot. Tulokset ovat koholla
mikä tukee kosteusmittaustuloksia.
Huoneista 130 ja 102 otettujen näytteiden TVOC pitoisuudet olivat 350 sekä 280 µg/m³.
Tulokset ovat Työterveyslaitoksen antamien viitearvojen rajalla.

9. JOHTOPÄÄTÖKSET
Tutkimusten perusteella todennäköisimmäksi sisäilmaongelmien aiheuttajaksi voidaan
osoittaa tutkittujen ylemmän kerroksen ongelmatilojen 109 ja 131 lattian muovimattopääl-
lysteet. Mittaustulosten mukaan mattojen alla on vähintään paikallisesti kohonneita kos-
teuspitoisuuksia. Maton alla oleva liiallinen kosteus voi tunnetusti aiheuttaa VOC-yhdistei-
den päästöjä sisäilmaan. Lattiamatosta otettujen materiaalinäytteiden sekä PID-mittausten
tulokset viittaavat normaalista poikkeaviin VOC-yhdistepitoisuuksiin, vaikka niitä ei kyseis-
ten tilojen ilmamittauksesta havaittu. Tutkituissa ongelmatiloissa ei ole merkittäviä erillisiä
kosteuslähteitä, joten todennäköisin syy lattiamaton alla olevaan kosteuteen on rakennus-
aikainen kosteus, eli matto on asennettu liian kostealle alustalle. Tämän lisäksi on mahdol-
lista, että sisäilman laatua heikentävät lievät kuitupäästöt sisäilmaan, sillä huoneen 131 tu-
loilmakanavassa havaittiin hieman mineraalivillakuituja, josta ne voivat kulkeutua myös si-
sätiloihin. Näytteiden perusteella kuituja ei havaittu sisätilojen pinnoilla tai tilan 109 kana-
vistossa, joten todennäköisesti kuitupäästöt ovat pieniä ja paikallisia, mutta silti mahdollisia.
Kun huomioidaan kaikki muut sisäilman laatuun vaikuttavat tehdyt tutkimukset ja mittauk-
set, voidaan todeta asioiden olevan pääosin kunnossa. Ulkoseinien lämmöneristeissä ei
havaittu yhtäkään viitettä mikrobivaurioista ja sisäilman olosuhteet, lämpötila ja hiilidioksidi,
ovat hyvällä tasolla. Rakennuksen todettiin kuitenkin olevan poikkeavan alipaineinen, joka
osaltaan voimistaa alimmassa kerroksessa ajoittain esiintyvää maakellarin hajua.
Tehtyjen havaintojen perustella suositellaan ensisijaisesti tilojen 131 ja 109 lattiapäällystei-
den ja tasoitteiden uusimista. Uusi päällyste voi olla nykyisen tapaan muovimatto, mutta
alustan riittävästä kuivuudesta tulee varmistua, jotta ongelma ei uusiudu. Tämän lisäksi on
suositeltu joukko pieniä yksityiskohtaisempia korjaus- ja huoltotoimia, joilla poistetaan riski-
tekijöitä ja varmennetaan edelleen hyvä sisäilman laatu. Kaikki suositellut toimenpiteet on
esitelty kappaleessa 10.

Jatkotutkimukset 11.9.2017
Rakennekosteusmittausten perusteella maanvastaisissa seinissä ei havaittu kohonneita
kosteuspitoisuuksia, jotka aiheuttaisivat toimenpiteitä.
Suoritettujen tutkimustulosten perusteella lattiarakenteiden kosteudet ovat koholla lattia-
mattojen alapuolella useissa tiloissa. Matoista otettujen materiaalinäytteiden TVOC-pitoi-
suudet ovat koholla myös alkuperäisen tutkimusalueen ulkopuolella. Huomattavaa on, että
vain alkuperäisen tutkimusalueen alaisista tiloista on ilmoitettu oireilua.
Jatkotutkimusten perusteella on suositeltavaa laajentaa alkuperäisen korjaussuosituksen
mukaista rajattua aluetta, toimenpiteet ovat samat kuin tiloille 109 ja 131 esitetyt toimenpi-
teet.
Korjaussuunnittelun yhteydessä suositellaan tarkennettavaksi välipohjan askeläänieristeen
materiaali ja materiaalista riippuen varmistettava sen kunto ja mahdollinen uusimistarve.
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10. TOIMENPIDESUOSITUKSET
Alla esitetyt korjaukset edellyttävät erillistä suunnittelua, eikä tätä tutkimusraporttia voi pitää
työselosteena. Lisäksi sisäilmakorjausten onnistuminen edellyttää lähes poikkeuksetta hy-
vää ja asiantuntevaa urakoitsijaa sekä työmaavalvontaa.

10.1 Tilojen 109 ja 131 korjaussuositus
Alla pääkohdittaiset toimenpiteet, jotka liittyvät suoraan tutkittuihin ongelmatiloihin 109 ja
131. Korjausten valmistelut suositellaan aloittamaan viipymättä.

- Nykyisten muovimattojen ja lattiatasotteiden purku
- Lattian kevyt jyrsintä tai lattian hionta, rakenteeseen mahdollisesti imeytyneiden VOC-

yhdisteiden poisto
· hionnan ja jyrsinnän määrän tarvetta voidaan arvioida tarvittaessa ottamalla

materiaalinäyte lattian betonilaatasta
- Lattiarakenteen tarvittava kuivatus

· kuivuus tulee varmistaa asianmukaisin kosteusmittauksin ennen uuden päällys-
teen asentamista

- Uuden lattiapäällysteen asennus
- Ilmanvaihtojärjestelmän puhdistus ja säätö

· suositellaan erikseen varmentamaan mahdollinen kuitulähde tulokoneen ja ka-
naviston osalta

- Korjauksen jälkiseuranta
· käyttäjien haastattelut ja oirekyselyt esim. 3 – 4 kk ja 6 – 8 kk korjausten jälkeen

10.1.1 Toimenpidesuosituksen tarkennus jatkotutkimusten perusteella
Koska jatkotutkimuksessa todettiin, että samat ongelman aiheuttajat ovat myös oireilualu-
eiden ulkopuolella, on suositeltavaa laajentaa kohdassa 10.1. esitetty korjaus koskemaan
kaikkia päiväkodin muovimattopintaisia tiloja.
Työt voidaan vaiheistaa tehtäväksi kerroksittain ja mahdollisesti myös pienempiin alueisiin.
Työ edellyttää lattiapintojen jyrsintää, joten se aiheuttaa merkittävää meluhaittaa sekä pö-
lyä. Tästä syystä töiden vaiheistus on suunniteltava tarkasti, mikäli koko päiväkotia ei voida
korjata kerralla.

10.2 Muut yksittäiset toimenpidesuositukset
Alla on listaus muista suositeltavista toimenpiteistä, jota eivät suoraan liity ongelmatiloihin,
mutta on suositeltavaa tehdä kokonaisuuden kannalta tilojen 109 ja 131 korjausten yhtey-
dessä.

- Yläpohjarakenteen läpivientien tarkastus kauttaaltaan ja epätiiveyksien korjaus
- Koko rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän säätö ja tasapainotus
- Hissikuilun ilmanvaihdon parannus/muutos

· kuilun rakenteita ei ole helposti saatavissa ilmatiiviiksi, joten suositellaan tarkas-
telemaan kuilun ilman vaihdon muutosmahdollisuutta siten, että kuilusta olisi
oma poistopiste

- Lautojen poistaminen ryömintätilasta
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10.3 Muut kiinteistön kunnossapitoon liittyvät asiat
Kiinteistön muuhun normaaliin kunnossapitoon ja korjauksiin liittyen suositellaan seuraavan
8 vuoden aikana huomioimaan seuraavat seikat:

- Salaojajärjestelmän kuvaus- ja huuhtelu
- Julkisivurappauksissa yksittäisien halkeamien korjaus esim. huoltomaalauksen yh-

teydessä
- Pintavedenohjauksen muutossuunnittelu ja toteutus, paikallisesti rakennuksen pää-

dyssä

11. LIITTEET
Liite 1: Tutkimuskartat (2 sivua)
Liite 2: Laboratorioanalyysiraportti, VOC-ilma
Liite 3: Laboratorioanalyysiraportti, VOC-materiaali
Liite 4: Laboratorioanalyysiraportti, pölyn koostumus
Liite 5: Laboratorioanalyysiraportti, mikrobianalyysit
Liite 6: Mittausdata, paine-erot
Liite 7: Mittausdata, olosuhteet
Liite 8: Tutkimusmenetelmien kuvaukset
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