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Sisäilmastotekninen kuntotutkimus

1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT

Tiilään monitoimirakennus on 50-luvulla rakennettu, kellarikerrokseltaan
kivirakenteinen ja ylemmiltä kerroksiltaan (1.-2. krs) puurakenteinen rakennus.
Rakennuksessa on rivipeltikatto, jonka alla on tuulettuva ullakko. Kellaritiloissa on
päiväkodin tiloja sekä teknisiä ja varastotiloja. Rakennuksessa on
painovoimainen ilmanvaihto, jota on täydennetty päiväkodin tiloissa erillisillä
ikkunoihin asennetuilla ilmanvaihtolaitteilla ja poistoilmalaitteilla.

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää välipohja-, ulkoseinä- ja sokkelirakenteet
ja rakennusmateriaalien kunto rakenneavauksin rakennuksen ensimmäisessä
kerroksessa sijaitsevan päiväkodin toimistotilan alueella. Lisäksi tutkimuksessa
selvitettiin ilmavuotoreittejä rakenteista toimiston sisäilmaan. Aiemmin tehdyn
tutkimuksen aikana alueella havaittiin poikkeavaa ”vanhan rakennuksen hajua”
(Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, Tutkimusraportti 11.1.2019).

Tutkimukset kohteessa tekivät Antti Hoivala ja Sanni Kietäväinen 7.2.2019 ja
14.2.2019.

2 TULOKSET JA TULOSTEN ARVIOINTI

2.1 Välipohja
Rakenteet

Toimistotilan alapuolinen välipohjarakenne avattiin. Rakenneavauksen (RA1)
sijainti on esitetty pohjakuvassa liitteessä 3. Rakenne oli ylhäältä alapäin
seuraava:
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muovimatto
liima
10 mm lastulevy
35 mm ponttilaudoitus
100 mm koolaus/puurunko + puru-/puulastulämmöneriste, lasivillaa (MR2)
300 mm välipohjan runkorakenne (MR4) + puru-/puulastulämmöneriste (MR1)
tervapahvi (MR3)
30 mm betonilaatta

Rakenneavauksessa havaittiin voimakasta, kylmää ilmavirtausta ulkoseinälinjalta
lämmöneristetilaan päin. Rakenneavauksesta ei aistittu poikkeavaa hajua.

Rakenteen kosteus ja materiaalien mikrobiologinen kunto

Välipohjan muovimattopäällysteen alapuolinen suhteellinen kosteus selvitettiin
viiltomittauksella. Lämpötila muovimaton alla oli 15,9 °C ja suhteellinen kosteus
30,1 %. Suhteellinen kosteus muovimaton alla oli normaali. Välipohjarakenteen
puuosien kosteus oli alle 10 p-%, rakenteet olivat kuivia. Välipohjarakenteesta
otettiin yhteensä neljä materiaalinäytettä: puru-/lastulämmöneristeestä (MR1),
tummentuneesta lasivillasta lämmöneristetilan ulkoseinälinjalta (MR2),
tervapahvista (MR3) ja välipohjan alimmasta runkopuusta (MR4).

Materiaalinäytteiden mikrobianalyysissä ei todettu poikkeavaa mikrobikasvustoa.

Kuva 1. Välipohjassa on kantava puurunko ja lämmöneristeenä purua ja puulastuja.
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Kuva 2. RA1: Välipohjarakenteen materiaalit olivat kuivia. Ulkoseinälinjalla oli
tummentunutta lämmöneristettä, lasivillaa.

2.2 Ulkoseinä
Rakenteet

Toimistotilan ulkoseinärakenne avattiin (rakenneavaus RA3). Rakenneavauksen
sijainti on esitetty pohjakuvassa liitteessä 3.

Ulkoseinään havaittiin tehdyn sisäpuolinen lisälämmöneristys. Rakenne oli
havaintojen ja aiemman tiedon mukaan sisältä ulospäin seuraava:

12 mm puukuitupuriste ”kovalevy”
höyrynsulkupaperi (toiselta puolelta pinnoitettu)
50 mm puurunko + lasivillaa (MR5)
3 mm maalattu pahvi (alkuperäinen rakenteen osa)
- - - - - tähän saakka avattiin, ulkopuoliset rakenteet Ratar Oy:n raportista
          (Ratar Oy, 17.9.2018)
22 mm laudoitus
12 mm huokoinen puukuitulevy
tervapaperi
125 mm puurunko ja purueriste
oksamassapahvi
vinolaudoitus
julkisivuverhous
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Rakenteen kosteus ja materiaalien mikrobiologinen kunto

Ulkoseinän puurungon kosteus rakenneavauksen kohdalla oli alle 10 p-%,
rakenteet olivat kuivia eikä puurungossa tai sen takana olevassa pahvissa
havaittu merkkejä kosteudesta, materiaalit olivat aistinvaraisesti hyväkuntoisia.
Rakenneavauksessa ei havaittu poikkeavia hajuja. Ulkoseinärakenteen
sisäpuolisesta lasivillalämmöneristeestä otettiin materiaalinäyte (MR5).

Materiaalinäytteen mikrobianalyysissä ei todettu poikkeavaa mikrobikasvustoa.

Väliseinä

Rakenteet

Toimistotilan ja viereisen ryhmä-/leikkitilan välinen seinä avattiin toimiston
puolelta (rakenneavaus RA2). Rakenneavauksen sijainti on esitetty pohjakuvassa
liitteessä 3. Rakenne oli avatussa kohdassa seuraava:

12 mm puukuitupuriste ”kovalevy”
3 mm kuviopintainen maalattu pahvi
25 mm puulaudoitus
tervapaperi
- - - - - - - - - - tähän saakka avattiin
hirsiseinä
leikkihuoneen puoleiset pintamateriaalit (pahvi ja maali)

Rakenteen kosteus ja havainnot

Väliseinän puurungon kosteus oli alle 10 p-%, rakenne oli kuiva.
Rakenneavauksessa ei havaittu poikkeavia hajuja. Väliseinän sisältä havaittiin
olevan ilmayhteys välipohjan lämmöneristetilaan. Väliseinän alaosassa kellarin
kantavan seinärakenteen/sokkelin päällä havaittiin hiiren jätöksiä.

Kuva 3. Materiaalikerroksia väliseinän rakenneavauksesta RA2.
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Kuva 2. Väliseinärakenteen sisällä havaittiin hiiren jätöksiä, RA2.

Sokkelit
Rakenteet

Sokkelirakenteita avattiin ulkopuolelta kahdesta kohtaa; toimiston alapuolelta
(rakenneavaus RA4) ja toimiston viereisen leikkihuoneen alapuolelta
(rakenneavaus RA5). Rakenneavausten sijainti on esitetty pohjakuvassa
liitteessä 3.

Sokkelin rakenne oli avatussa kohdassa RA4 sisältä ulospäin seuraava:

maali
tiilimuuraus
30 – 40 mm ilmaväli, ei lämmöneristettä
nestemäinen pikisively (tummaa, ohut kerros / betoniin imeytynyt)
250 mm betoni

Rakenneavauksessa ei aistittu poikkeavia hajuja. Rakenteessa olevassa
ilmavälissä havaittiin voimakasta ilmavirtausta rakenneavauksesta toimiston
nurkkaan päin (autotallin päästä päiväkodin tiloihin päin). Rakenneavauksen
yläpuolella olevassa tuuletusluukussa havaittiin jäänteitä linnunpesästä.

Kuva 3. Sokkelin rakenneavauksen RA4 kohdalla ei havaittu lämmöneristettä. Ilmaraossa
havaittiin jäännöksiä linnunpesästä.
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Sokkelin rakenne oli toisessa avatussa kohdassa RA5 sisältä ulospäin:

sisäpuoliset pinnat (päiväkodin kellarikerroksen päiväunitila)
- - - - - - - - - - tähän saakka avattiin (ulkokautta)
tiilimuuraus
lämmöneristetila, mineraalivillaa 70 – 80 mm (MR6)
pikisively ( 2-3 mm paksu, kiiltäväpintainen)
betoni 210-250 mm

Rakenteet olivat kuivia eikä rakenneavauksesta aistittu poikkeavia hajuja.
Lämmöneristetilassa rakenneavauksesta katsottuna toimiston puolella havaittiin
puru-/lastueristettä, samanlaista kuin mitä toimiston välipohjan
lämmöneristetilassa oli.

Kuva 4 a ja b. Rakennekameralla tarkastusreiän kautta tarkasteltuna sokkelirakenne RA5
vaikutti kostealta. Rakenteen avaamisen jälkeen havaittiin kuitenkin, että rakenne oli kuiva.

Kuva 5. Rakenneavaus RA5, näkymä sokkelirakenteen sisältä.
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2.3 Merkkiainekokeet
Rakenteiden ilmatiiveyttä ja ilman kulkeutumista rakenteista sisäilmaan selvitettiin
merkkiainekokeen avulla. Merkkiainekokeet ja koejärjestelyt on esitetty
kokonaisuudessaan liitteessä 2. Lisäksi kellaritiloissa tehtiin aistinvarainen
rakenteiden tiiviyden arviointi.

Merkkiainekokeen aikana sokkelirakenteisiin syötettyä merkkiainekaasua
havaittiin toimistossa lattian ja seinien liittymissä sekä välipohjan eristetilassa.

Kellarissa toimiston alapuolella olevaan tilaan on asennettu talotekniikan
laitteistoa. Tilassa havaittiin tiivistämättömiä läpivientejä ylöspäin. Välipohjan
eristetilan kautta on ilmayhteys laajemmalle alueelle. Toimiston nurkassa
havaittiin kotelorakenne. Kotelon sivussa havaittiin iso aukko, josta näkyi avointa
mineraalivillaa. Kotelosta on todennäköisesti ilmayhteyskotelossa kulkevien
putkien läpivientien kautta kellariin.

Kuva 6 a ja b. Toimiston alapuolella on talotekniikan asennuksia sisältävä kellarin tila.
Tilassa havaittiin tiivistämättömiä läpivientejä ylöspäin välipohjaan.

Kuva 7. Toimiston nurkassa on kotelointi, jossa näkyi avointa mineraalivillaa. Kotelon
kautta on todennäköisesti ilmayhteyksiä muualle rakennukseen.
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2.4 Muita havaintoja
Ullakko

Rakennuksen ullakolle tehtiin tarkastuskäynti. Ullakolla havaittiin, että ulkoseinien
eristeen ovat paikoin painuneet kasaan ulkoseinien välissä.

Ullakkotilassa havaittiin viemärin rautainen tuuletusputki, jonka alla oli lahon
näköistä laudoitusta. Putkeen on mahdollisesti kondensoitunut kosteutta, joka on
valunut alaspäin yläpohjan lämmöneristeisiin. Myös vuoto vesikatolta putkea
pitkin on mahdollinen selitys. Yläpohjan lämmöneristeenä on purua ja puulastua,
mikä kosteana on otollinen kasvualusta mikrobeille.

Ullakolla havaittiin lisäksi mehiläispesien ja linnunpesien jäänteitä.

Kuva 8. Ullakolla viemärin tuuletusputken alapuolella laudoitus oli huonossa kunnossa.

Hätäpoistumisreitti

Toimistossa päiväkodin hätäpoistumisreittinä toimivan ikkunan havaittiin olevan
turvonnut karmiinsa eikä sitä saatu auki. Hätäpoistumisreitin toimivuus olisi syytä
varmistaa.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
- Sokkelien lämmöneristetilasta on ilmayhteyksiä välipohjaan,

seinärakenteiden sisään ja niistä edelleen sisäilmaan. Ilmavuotojen mukana
rakenteista ja niiden kautta voi kulkeutua epäpuhtauksia ja esimerkiksi hajuja.

- Sokkelit, seinä- ja välipohjarakenteet olivat tutkituissa kohdissa kuivia eikä
merkkejä kosteudesta havaittu. Rakennusmateriaaleista otetuissa näytteissä
ei havaittu poikkeavaa mikrobikasvustoa.
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- Havaintojen perusteella rakenteet ja niiden toteutustapa mahdollistavat ilman
liikkumisen rakenteissa ja tilojen välillä lukuisia erilaisia reittejä pitkin.
Toimistossa ja sen ympäristössä esiintyvä haju voi kulkeutua ilman mukana
alueelle kauempaa rakennuksen muista osista. Mahdollisia ilman
kulkeutumisreittejä arvioidaan olevan sokkelirakenne ja sen maanvastaiset
osat päiväkodin molemmilla pitkillä sivuilla, ulkoseinät, joiden sisällä ilmaa voi
kulkeutua ullakolta tai kellarin teknisistä tiloista sekä välipohjat, joiden kautta
on ilmayhteyksiä viereisiin tiloihin. Toimiston lattiarakenne / välipohjan
eristetila ulottuu todennäköisesti ensimmäisen kerroksen asunnon
alapuolelle, mikä mahdollistaa ilman liikkumisen asunto-osan ja päiväkodin
tilojen välillä.

- Rakenteiden ohella tilojen pintamateriaalit ovat suhteellisen vanhoja.
Puurakenteissa ja purueristeissä voi olla ajan myötä muodostunutta
ominaishajua, joka johtuu rakentamisen aikaan yleisesti käytettyjen
kloorifenolipohjaisten puunsuoja-aineiden hajoamisesta kosteuden
vaikutuksesta.

- Rakennuksessa suositellaan tehtävän koko rakennuksen kattava
kosteustekninen kuntotutkimus / korjaustarveselvitys, jossa rakenteita
avataan riittävän kattavasti eri puolilla rakennusta. Tärkeänä pidetään
erityisesti maanvastaisten alapohja- ja ulkoseinärakenteiden tutkimista ja
kosteusteknisen kunnon selvittämistä useamman tarkastusreiän ja/tai
rakenneavauksen avulla sekä yläpohjan ja sen lämmöneristeiden
kosteusteknisen kunnon selvittämistä.

Helsingissä, 18.3.2019, Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

Sanni Kietäväinen Sanna Pohjola
DI, tutkija MML, osastopäällikkö

Liitteet

Liite 1 Mittaustulokset, MetropoliLab Oy:n testausselosteet 2019-2960 ja 2019-3547
Liite 2 Rakenneavaukset, materiaalinäytteet ja havainnot
Liite 3 Merkkiainekokeet



MITTAUSTULOKSET    Tiilään monitoimitalo, Juornaankyläntie 59, Askola Liite 1
              22502242.007

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

1

Rakennusmateriaalien mikrobit, suoraviljelymenetelmä, tulosten arviointiperusteet

Tutkimuksessa selvitettiin, ovatko epäillyistä rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mik-
robimäärät normaalista poikkeavia. Näytteistä tehtiin suoraviljelyt elatusalustoille, joista tut-
kittiin homesienien, bakteereiden ja aktinomykeettien (sädesienien) kasvu. Elatusalustat
olivat 2 % mallasuuteagar (M2), dikloraaniglyseroli-18-agar (DG18) ja HAGEM homesienille
sekä tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG) bakteereille ja aktinomykeeteille.

Suoraviljelynäytteissä todetut mikrobipitoisuudet on esitetty kasvustojen (pesäkkeiden)
määrinä elatusalustoilla käyttäen suhteellista asteikkoa, jossa:

- = pesäkkeiden määrä = 0
+ = pesäkkeiden määrä = 1 – 20
++ = pesäkkeiden määrä = 21 – 50
+++ = pesäkkeiden määrä = 51 – 200
++++ = pesäkkeiden määrä = yli 200.

Homesienien kohdalla on esitetty, mistä homesienisuvuista näytteissä oli kysymys.

Materiaaleissa on normaalistikin todettavissa mikrobi-itiöitä ja rihmastoa. Materiaalien pin-
tojen mikrobikasvustona pidetään Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeen 8/2016 mu-
kaan tasoa +++ tai ++++ olevia mikrobimääriä (home- ja hiivasienet ja aktinomykeetit eli
sädesienet). Myös vähäisemmät mikrobimäärät (tasoa + tai ++) voivat viitata mikrobikas-
vustoon silloin, kun kysymyksessä on ns. kosteusvaurioindikaattori (esim. Acremonium-
suku tai aktinomykeetti eli sädesieni). Yksittäisten kosteusvauriomikrobien esiintyminen on
kuitenkin normaalia.
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Tilaaja Maksaja 

2635440-5   
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
Kietäväinen Sanni  
  
Ilmalanportti 2 Ilmalanportti 2 
00240 HELSINKI 00240 HELSINKI 
 
 
Näytetiedot Näyte  Materiaalit 
 Näyte otettu 07.02.2019 Kellonaika  
 Vastaanotettu 07.02.2019 Kellonaika 15.20 
 Tutkimus alkoi 08.02.2019 Näytteenoton syy Tilaustutkimus 
 Ottopiste 22502242-007, Juornaankyläntie 59, Askola 
 Näytteen ottaja Kietäväinen Sanni 
 Viite 22502242-007, kp14015/Kietäväinen 

 
 
2960-1: Rakennusmateriaali, MR1: RA1, välipohja puruja, 22502242-007, Juornaankyläntie 59, Askola 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 

  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  

Bakteerit, semikvantitatiivinen 
määrit. 

* +    /malja 

Aktinomykeetit, 
semikvantitatiivinen määrit # 

* -     /malja 

Homeet/hiivat, semikvant. 
määritys 

*  + + + /malja 

Penicillium spp. *  +    
Penicillium sp. *   + +  
Paecilomyces variotii # *    + (1)  

 
2960-2: Rakennusmateriaali, MR2: RA1, lasivilla, 22502242-007, Juornaankyläntie 59, Askola 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 

  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  

Bakteerit, semikvantitatiivinen 
määrit. 

* +    /malja 

Aktinomykeetit, 
semikvantitatiivinen määrit # 

* -     /malja 

Homeet/hiivat, semikvant. 
määritys 

*  ++ ++ ++ /malja 

Aspergillus versicolor # *  + (1) + (2) + (1)  
Chaetomium sp. # *  + (2)    
Cladosporium sp. *  +  +  
Penicillium spp. *  ++ ++ ++  
Stachybotrys sp. # *  + (2)    
Cladosporium spp. *   +   
Eurotium sp. # *   + (2)   
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2960-3: Rakennusmateriaali, MR3: RA1, tervapaperi, 22502242-007, Juornaankyläntie 59, Askola 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 

  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  

Bakteerit, semikvantitatiivinen 
määrit. 

* ++    /malja 

Aktinomykeetit, 
semikvantitatiivinen määrit # 

* + (3)    /malja 

Homeet/hiivat, semikvant. 
määritys 

*  + + + /malja 

Fusarium sp. # *  + (6) + (4) + (1)  
Mycelia sterilia   +  +  
Penicillium spp. *  +  +  
Penicillium sp. *   +   

 
2960-4: Rakennusmateriaali, MR4: RA1, puurunko alin, 22502242-007, Juornaankyläntie 59, Askola 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 

Homesienikasvusto, 
mikroskopointi 

* todettu     

          
  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  

Bakteerit, semikvantitatiivinen 
määrit. 

* +    /malja 

Aktinomykeetit, 
semikvantitatiivinen määrit # 

* -     /malja 

Homeet/hiivat, semikvant. 
määritys 

*  + + + /malja 

Chaetomium sp. # *  + (1) + (1) + (1)  
Paecilomyces variotii # *  + (2) + (4) + (2)  
Penicillium spp. *  +    
Penicillium sp. *   + +  

 
2960-5: Rakennusmateriaali, MR5: RA3, mineraalivilla ulkoseinä, 22502242-007, Juornaankyläntie 59, 
Askola 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 

  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  

Bakteerit, semikvantitatiivinen 
määrit. 

* +    /malja 

Aktinomykeetit, 
semikvantitatiivinen määrit # 

* -     /malja 

Homeet/hiivat, semikvant. 
määritys 

*  + -  -  /malja 

Penicillium sp. *  +    

 
* = Akkreditoitu menetelmä 
# = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji 
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Lausunto Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV, Ohje 8/2016: 
 
Suoraviljelyn semikvantitatiivinen tulosasteikko: 
- = ei mikrobeja 
+ (1-19 pmy): niukasti mikrobeja 
++ (20-49 pmy): kohtalaisesti mikrobeja 
+++ (50-199 pmy): runsaasti mikrobeja 
++++ (200 pmy tai yli): erittäin runsaasti mikrobeja 
 
Suoraviljelyn tulos +++ tai ++++ viittaa mikrobikasvuun rakennusmateriaalissa. 
Mikäli tulos on ++ tai +, huomioidaan tulosten tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreiden 
esiintyvyys. Tulosten yhteydessä on ilmoitettu kosteusvaurioindikaattoreiden 
pesäkelukumäärät, mikäli sienten tai aktinomykeettien kokonaispesäkemäärät ovat 
korkeintaan kohtalaiset (+, ++).  
 
Jos tutkittu rakennusmateriaali on ollut kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten 
alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei edellä mainittuja tulkintaperiaatteita voida soveltaa. 
 

 

Analyysi  Menetelmä  
Teknisen suorituksen 
mittausepävarmuus  

Bakteerit, semikvantitatiivinen määrit., 
THG 

Sisäinen menetelmä, suoraviljely  

Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen 
määrit #, THG 

Sisäinen menetelmä, suoraviljely  

Homeet/hiivat, semikvant. määritys, 2 % 
MALLAS 

Sisäinen menetelmä, suoraviljely  

Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Homeet/hiivat, semikvant. määritys, 
DG18 

Sisäinen menetelmä, suoraviljely  

Sienten tunnistus, DG18 Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Homeet/hiivat, semikvant. määritys, 
HAGEM 

Sisäinen menetelmä, suoraviljely  

Sienten tunnistus, HAGEM Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Homesienikasvusto, mikroskopointi,  ISO 16000-21:2013, suoramikroskopointi  

 
Analyysituloksen teknisen suorituksen mittausepävarmuus on koostettu komponenttipohjaisesti seuraavista 
epävarmuustekijöistä:  
- Materiaalinäytteet: näytteen laimentaminen, siirrostustilavuus ja pesäkelaskenta 
- Ilmanäytteet: pesäkelaskenta 
Analyysituloskohtainen hiukkastilastollinen epävarmuus ei kuulu teknisen suorituksen mittausepävarmuuteen. 
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Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit 

Kosteusvaurioindikaattorit: 

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

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

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

   
Muut sienet: 

Absidia sp. 
Alternaria sp. 
Aspergillus sp. 
Aspergillus flavus 
Aspergillus niger 
Aureobasidium sp. 
Beauveria sp. 
Botrytis sp. 

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

Rhinocladiella sp. 
Rhizopus sp. 
Verticillium sp. 

   
 
 
Yhteyshenkilö Wikman Helena, 010 391 3599, mikrobiologi 

 
 
 
 
 

 

 

 Ahlfors Reetta 
toimitusjohtaja 

 

   
 
Tiedoksi Fi_200_Laboratorio, fi_200_laboratorio@sweco.fi;  

Kietäväinen Sanni, sanni.kietavainen@sweco.fi 
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Tilaaja Maksaja 

2635440-5   
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy Sweco Asiantuntijapalvelut Oy 
Kietäväinen Sanni  
  
Ilmalanportti 2 Ilmalanportti 2 
00240 HELSINKI 00240 HELSINKI 
 
 
Näytetiedot Näyte  Materiaalit 
 Näyte otettu 14.02.2019 Kellonaika 10.00 - 12.00 
 Vastaanotettu 14.02.2019 Kellonaika 15.20 
 Tutkimus alkoi 15.02.2019 Näytteenoton syy Tilaustutkimus 
 Ottopiste 225002242-007, Juornaankyläntie 59, Askola 
 Näytteen ottaja Kietäväinen Sanni, Hoivala Antti 
 Viite 22502242-007, kp14015/Kietäväinen 

 
 
3547-1: Rakennusmateriaali, MR6: RA5, sokkelin lämmöneriste, 225002242-007, Juornaankyläntie 59, 
Askola 
Analyysi  Analyysitulos    Yksikkö 

  THG  2 % MALLAS  DG18  HAGEM  

Bakteerit, semikvantitatiivinen 
määrit. 

* +    /malja 

Aktinomykeetit, 
semikvantitatiivinen määrit # 

* -     /malja 

Homeet/hiivat, semikvant. 
määritys 

*  -  + + /malja 

Paecilomyces variotii # *   + (1)   
Chaetomium sp. # *    + (1)  
Cladosporium sp. *    +  

 
* = Akkreditoitu menetelmä 
# = kosteusvaurioindikaattori, pmy = pesäkkeen muodostava yksikkö, sp. (mon. spp.) = laji 

 
Lausunto Valviran Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Osa IV, Ohje 8/2016: 

 
Suoraviljelyn semikvantitatiivinen tulosasteikko: 
- = ei mikrobeja 
+ (1-19 pmy): niukasti mikrobeja 
++ (20-49 pmy): kohtalaisesti mikrobeja 
+++ (50-199 pmy): runsaasti mikrobeja 
++++ (200 pmy tai yli): erittäin runsaasti mikrobeja 
 
Suoraviljelyn tulos +++ tai ++++ viittaa mikrobikasvuun rakennusmateriaalissa. 
Mikäli tulos on ++ tai +, huomioidaan tulosten tulkinnassa kosteusvaurioindikaattoreiden 
esiintyvyys. Tulosten yhteydessä on ilmoitettu kosteusvaurioindikaattoreiden 
pesäkelukumäärät, mikäli sienten tai aktinomykeettien kokonaispesäkemäärät ovat 
korkeintaan kohtalaiset (+, ++).  
 
Jos tutkittu rakennusmateriaali on ollut kosketuksissa maaperän tai ulkoilman kanssa, kuten 
alapohjarakenteet ja lämmöneristeet, ei edellä mainittuja tulkintaperiaatteita voida soveltaa. 
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Analyysi  Menetelmä  
Teknisen suorituksen 
mittausepävarmuus  

Bakteerit, semikvantitatiivinen määrit., 
THG 

Sisäinen menetelmä, suoraviljely  

Aktinomykeetit, semikvantitatiivinen 
määrit #, THG 

Sisäinen menetelmä, suoraviljely  

Homeet/hiivat, semikvant. määritys, 2 % 
MALLAS 

Sisäinen menetelmä, suoraviljely  

Sienten tunnistus, 2 % MALLAS Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Homeet/hiivat, semikvant. määritys, 
DG18 

Sisäinen menetelmä, suoraviljely  

Sienten tunnistus, DG18 Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  
Homeet/hiivat, semikvant. määritys, 
HAGEM 

Sisäinen menetelmä, suoraviljely  

Sienten tunnistus, HAGEM Sisäinen menetelmä, viljely ja mikroskopointi  

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

 

Tunnistusmenetelmään kuuluvat sienisuvut ja -lajit 

Kosteusvaurioindikaattorit: 

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

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

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

   
Muut sienet: 

Absidia sp. 
Alternaria sp. 
Aspergillus sp. 
Aspergillus flavus 
Aspergillus niger 
Aureobasidium sp. 
Beauveria sp. 
Botrytis sp. 

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

Rhinocladiella sp. 
Rhizopus sp. 
Verticillium sp. 

   
 
 
Yhteyshenkilö Wikman Helena, 010 391 3599, mikrobiologi 

 
 
 
 

 

 

 Ahlfors Reetta 
toimitusjohtaja 

 

   
 
Tiedoksi Fi_200_Laboratorio, fi_200_laboratorio@sweco.fi;  

Kietäväinen Sanni, sanni.kietavainen@sweco.fi 
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15.3.2019Juornaankyläntie 59, Askola
22502242-007

Lattiarakenteessa 400 mm purueristetila,
jossa merkkiainekaasu liikkuu vapaasti.
Tarkkaa vuotokohtaa ei voitu paikantaa.

2 1

Merkkiainekoe tehtiin Formier 5 -kaasulla ja
XRS9012 -analysaattorilaitteella. Merkkiaine
laskettiin ulkopuolelta sokkelin eristetilaan. Vuotoa
tutkittiin rakennuksen sisäpuolelta. Koe tehtiin
normaaleissa olosuhteissa ilman alipaineistajaa.
Tutkittu tila oli kokeen aikana noin 8 Pa
alipaineinen ulkoilmaan nähden.

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

MERKKIAINEKAASU RAKENTEESEEN PORAAMALLA

1

MERKKIAINEKAASUHAVAINNOT:

MERKKIAINEKAASUHAVAINTO

Välipohjan rakenneavaus

2 Lattian ja väliseinän liittymä, kynnys ja oven karmit

12

MERKKIAINEKOE 07.02.2019

Tiilään monitoimitalo 1. kerros

PAINE-ERO JA ILMAVIRRAN SUUNTAPa

8Pa

LIITE 2

Merkkiainekaasua johdettiin sokkelin
eristetilaan / ilmaväliin ulkokautta.

Toimiston ulkoseinä

Toimiston ulkoseinä



22502242-007

Juornaankyläntie 59, Askola
Tiilään monitoimitalo 1. kerros

RAKENNEAVAUKSET, MATERIAALINÄYTTEET JA HAVAINNOT 07.02.2019

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

15.3.2019

RA2

RA3

RA RAKENNEAVAUS

VK SUHTEELLINEN KOSTEUS
MUOVIMATON ALAPUOLELLA, viiltomittaus

VK1

Välipohjan ja ulkoseinän liittymässä oli tummunutta
lasivillaa (materiaalinäyte MR2).

ULKOSEINÄN NÄYTTEET
MR5 lasivillaa

t = 15,9 °C
RH = 30,1 %
a = 4,09 g/m3

VÄLIPOHJAN NÄYTTEET
MR1 purua/puulastua
MR2 lasivillaa
MR3 tervapahvia betonilaatan päältä
MR4 puurunko, alimmainen

RA1VÄLISEINÄ
-ei näytteitä

Välipohjassa on kantava puurunko (materiaalinäyte MR4), joka on erotettu
betonilaatasta tervapahvilla (materiaalinäyte MR3). Välipohjan lämmöneristeenä on
purua/puulastua (materiaalinäyte MR1).

Rakennekameralla väliseinän sisällä
sokkelin/kantavan kellarin seinän päällä havaittiin
hiiren jätöksiä (Rakenneavaus RA2).

VÄLISEINÄN RAKENNEAVAUS RA2

VÄLIPOHJAN RAKENNEAVAUS RA1VÄLIPOHJAN RAKENNEAVAUS RA1

LIITE 3.1

Hätätie ei
aukea,
turvonnut!



22502242-007

Juornaankyläntie 59, Askola
Tiilään monitoimitalo 1. kerros

RAKENNEAVAUKSET, MATERIAALINÄYTTEET JA HAVAINNOT 14.02.2019

MERKINTÖJEN SELITYKSET:

15.3.2019

RA4 RA RAKENNEAVAUS

RA5

RA4
RA5

MR6 lämmöneristeestä

Ei lämmöneristettä

Sokkeliin tehtiin kaksi rakenneavausta; asunto-osan puolelle (RA4) ja
päiväkotiosan puolelle (RA5).

Rakenneavauksessa RA4 ei havaittu lämmöneristettä.
Ulkoseinässä hieman ylempänä olevassa tuuletusaukossa
oli jäänteitä linnunpesästä.

Rakenneavauksessa RA5 havaittiin sokkelin lämmöneristeenä
70-80 mm mineraalivillaa. Betonissa oli paksu pikisively.

LIITE 3.2

SOKKELIN RAKENNEAVAUS RA4 SOKKELIN RAKENNEAVAUS RA5


