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Tiivistelmä 

Koulu ja päiväkotirakennus on rakennettu kolmessa eri vaiheessa, vuosina 

1965, 1995 ja 2003. 

 

Rakennus on osittain yksikerroksinen ja osittain keksikerroksinen. Tutki-

muksessa tarkastettiin kaikkien rakennusvaiheen tiloja. 

 

Kohdetta on tutkittu vuonna 2018, jonka tulokset on raportoitu erikseen. 

Aikaisemman vaiheen merkittävä tulos oli kohteessa havaittu mineraalikui-

tujen riski. 

 

Ennen ensimmäistä tutkimus tilaaja on tehnyt henkilökunnalle oirekyselyjä. 

Heikkoa sisäilmaa on koettu jokaisessa kolmessa rakennusvaiheessa. Tiloi-

hin on tehty aikaisemmin useita tutkimuksia muiden tutkimusyksiköiden 

toimesta, myös homekoiratutkimus.  

 

Sekä päiväkodin että ala-asteen tiloista tarkastettiin ulkoseinään, pääosin 

alareunasta. Tarkastuskohdista otettiin materiaalinäytteitä. Tulosten perus-

teella huoneessa 160 havaittiin seinän alaosan lämmöneristeessä suurempaa 

mikrobivauriota. Homekoiratarkastuksessa tähän kohtaa oli tullut havainto. 

Havaintoa analysoitaessa ilmeisesti seinän alaosassa oleva sähkörasia ja lat-

tian sekä seinän liittymä mahdollistaa ilmavuodon ja vuotoilman mukana 

tulevan tunkkaisen hajun. 

 

Ulkoseinän alareunoja tukittiin vielä lisää edellisten kohteiden viereisistä 

kohteista. Kolmessa otetuista näytteistä ei ollut viitteitä vaurioista. 

 

Saadun tiedon mukaan kuitukorjauksia on kohteeseen tehty. Lisäksi otettiin 

vielä seisemän kuitunäytettä muista tiloista laadunvarmistamiseksi. Kaikissa 

näytteissä oli kuituja. Kuituja ohjeistetaan sosiaali- ja terveysministeriön 

ohjeen mukaan tarkasteleman kahden viikon laskeumanäytteillä. Mikäli ha-

lutaan vielä tarkastella, olisi hyvä ottaa laskeumanäytteet. Muutoin tulee 

harkita vielä ilmanvaihtokanavien puhdistamistarvetta 

 

Lattiamaton, liiman ja tasoitteen yhteisnäytteitä otettiin seitsemästä tilasta. 

Mikäli matoissa on käytetty pehmentimenä DINCH, DINP ja DIDP yhdis-

teitä, niin tuloksia voidaan arvioida Työterveyslaitoksen analyysitulosten 

perusteella. Kokonais-VOC-pitoisuus oli yhdessä näytteessä merkittävän 

suuri. Kahdessa näytteessä TVOC-pitoisuus jää alle TTL:n viitearvojen. 

Neljässä näytteessä arvot ylittyvät hieman viitearvoista. Viidessä näytteessä 

C9-pitoisuus ylittyivät edellä mainitut viitearvot. 2-Etyyli-1 Heksanoli-arvot 

ylittyivät kolmessa näytteessä. 

 

Kahdesta eri tilasta otettiin vielä vastaavat mattonäytteet. Molemmissa näyt-

teissä TVOC-pitoisuudet sekä 9-alkoholit ylittivät TLL:n viitearvot jopa 

kaksin kertaisesti.  
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Sisäilman VOC-pitoisuutta määritettiin suoraan sisäilmanäytteillä. 
Näytteitä otettiin neljästä tilasta, samoista luokkahuoneista, joista oli 
otettu jo mattonäytteet. Tuloksia verrattiin Sosiaali- ja terveysministeri-

ön asetuksen 545/2015 antamiin arvoihin. Kaikkien neljän näytteen 
pitoisuudet jäivät asetuksen toimenpidearvojen alapuolelle. 
 
Yläpohjan ja vesikaton tarkastuksessa ei tullut esille hyvin merkittä-
viä asioita. Aluskatteen tiiveydessä havaittiin joitakin pieniä puutteita, 
aluskatteen reikiä ja läpimenojen juuret. Näissä kohdissa vuotovau-
riot olivat lähinnä näkyviä pieniä jälkiä. 
 
Peltikaton osalla oli joitakin kohtia maalipinnan vaurioista. Samoin 
bitumikermikaton osalla oli hieman alkavaa sammaloitumista. Ta-
soeron kohdalla ylemmältä katolta oli johdettu syöksytorvi suoraan 
bitumikermin päälle. Bitumikermin käyttöikä heikkenee kermipinnan 
kulumisen takia. Samoin kattopinnalle lammikoituva vesi jäätyes-
sään lyhentää bitumikermin käyttöikää. 
 

1. Yleistiedot 

Kohde: 

Limingan Vesikarin päiväkoti ja ala-aste, Sortavalantie 1, 91910 Tupos. 

Tilaaja: 

Silja Syri Limingan kunta 

Limingan kunta 

Iivarinpolku 6 

91900 Liminka 

 

Tutkimuksen vastuuhenkilö: 

 

Lehtori, erikoistutkija Hannu Kääriäinen 

Oulun ammattikorkeakoulu Oy 

Kotkantie 1, 90250 Oulu 

 

Laboratoriomestari, Pertti Uhlbäck 

Oulun ammattikorkeakoulu Oy 

Kotkantie 1, 90250 Oulu 

 

Tutkimuksen tarkoitus: 

 

Kohteen käyttäjillä on ollut epäilys sisäilman heikosta laadusta. Ennen tut-

kimusta pidettiin käyttäjien ja tilaajan kanssa yhteinen palaveri, jossa asioita 

käytiin läpi. 

 

Tutkimukset ovat ajoittuneen vuodelle 2018 ja 2019. 
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Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tarkastukset kohdistettiin ulkoseinän 

alareunan kuntoisuuteen ja ilmanvaihtokanavien puhtauteen. 

 

Toisessa vaiheessa tehtiin laadunvarmistusmittauksia sekä tarkastettiin lat-

tiamaton ja sisäilman VOC-pitoisuutta. 

 

Lisäksi tarkastettiin yläpohjan kuntoa mahdollisten vesivuotovaurioiden 

osalta. 

 

Tutkimuksen ajankohta: 

 

Tutkimuksia on tehtyeri vaiheissa vuoden 2018 ja 2019 aikana. 

2. Kohteen yleiskuvaus 

Kohderakennuksessa toimii päiväkoti ja ala-asteen luokkia. 

 

Kohde on rakennettu kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on rakennettu 

1965. Päiväkoti on rakennettu 1998 ja viimeisin vaihe vuonna 2003. 

 

Käyttäjät ovat antaneet palautetta tilojen sisäilmaolosuhteista. 

 

Kohteessa on ulkoseinät puurakenteiset ja ulkoverhouksena tiili. Alapohja 

ja välipohja ovat teräsbetonirakenteiset.  

 

Yläpohjaa on ontelolaattaa ja vesikatto on bitumikermipintainen tai pelti-

pintainen. Paikoin yläpohjatila on korkea ja siellä on kulkusillat. 

 

Kohteessa on koneellinen tuloilman ja koneellinen poistoilmanvaihto. 

 

3. Lähtötiedot 

Tilaaja toimitti vuonna 2017 kohteesta niin sanotun pelastautumissuunni-

telman luonnospohjaksi. 

 

Lisäksi tilaaja toimitti vuonna 2017 aikaisempia tutkimustuloksia. 

 

Tilaajan edusajan kassan pidetyssä palaverissa pohdittiin niitä tekijöitä, jot-

ka vaikuttavat sisäilman heikkoon laatuun. Näiden perusteella lähdettiin 

kohdetta tutkimaan tiettyjen tilojen osalta. 

 

4. Tutkimusmenetelmät 

4.1 Ulkoseinän alareunojen tutkimukset 

Ulkoseinän alareunoja tarkastettiin kolmesta kohtaa. Kohdat valittiin siten, 

että niillä varmistettiin aikaisempien kohtien tilannetta. Tilat olivat lähennä 

niitä huoneita, joissa aikaisemmin havaittiin mikrobivaurioita. 
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Huoneet olivat 157, 159 ja 163. Tarkastuskohdat ovat liitteessä 6. 

 

Näytteen ottokohdilla alajuoksu oli niin kuivaa, ettei piikkimittarilla saatu 

yläpinnasta lukema-arvoa, alle 5 % puun kuivapainosta. 

 

4.2 Teollisten mineraalikuitututkimukset 

Tutkimusten yhteydessä otettiin tiloista mineraalikuitunäytteitä analyysiä 

varten yhteensä 5 kappaletta. 

 

Näytteet otettiin IV-putken sisäpinnalta tai kotelon sisäpinnasta. 

 

4.3 Lattian kosteustutkimukset 

Lattiamattojen alapuolinen kosteus arvioitiin mattonäytteen ottokohdilta 

suoraan betonipinnasta pintakosteusosoittimella. Kosteuden arvioinnit 

thetiin Gann Hydoromette RTU 600 pintakosteusosoittimella. 

 

Huoneesta 202 otettiin pintabetonista kosteuden mittausta varten näytteet 

eri betonikerroksista. Mittaukset tehtiin Vaisalan antureilla HMP42 ja luku-

laitteella HMI41. 

 

4.4 Muut tutkimukset 

Muut tutkimukset tehtiin aistinvaraisesti ja valokuvaamalla. 

 

5. Rakenneteknisten tutkimusten tulokset 

5.1 Rakenneteknisten tutkimusten tuloksia 

Tutkimuksia tehtiin lähinnä yläpohjaan ja vesikatolle. Valokuvassa 1 on esi-

tetty kuitututkimuksessa avatun tuloilmakanavan ja kotelon yleiskuvaa. 

Tarkastuksessa havaittiin aikaisempien mineraalivillalevyn vaihdot Dacron 

kuituun. Hieman tuloilmakoteloissa oli vielä pölyä ja rakennusmateriaalia. 
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Valokuva 1. Luokan 113 ilmanvaihtokotelon sisäpintaa tarkastus-
hetkellä. 

 

Yläpohjaa tarkastettiin niiltä osin, kuin tilassa päästiin kulkemaan. 

 

 
 

Valokuva 2. Yleiskuvaa yläpohjasta. 
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Yläpohjan puuosat olivat normaalikuntoiset. Joissakin puuosissa oli havait-

tavissa lieviä kosteusjälkiä. On vaikea sanoa, ovatko jäljet tulleet jo ennen 

rakentamista. 

 

 
 

Valokuva 3. Bitumikermikatolla on vesilammikoita. Jäätyvä vesi 
lammikossa heikentää kermin käyttöikää. 

 

 
 

Valokuva 4. Tasoeron kohdan syöksytorven alla tulisi olla joko pelti 
tai betonikivi. Tippuva vesi kuluttaa ja heikentää bitumi-
kermin käyttöikää. 
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Valokuva 5. Kattoikkunoiden tiivisteet ovat jo kuoleutuneet ja uusimisen 

tarpeessa. 

 

Ikkunoiden kittaukset ovat jo korjaustarpeessa. Aluskatteen tiiveydessä on 

paikoin epätiiveyskohtia, esimerkiksi kuva 6 ja 7. 

 

 
 

Valokuva 6. Yläpohjassa oli vain pieniä kosteusjälkeen viittaavaa. 
Aluskate on leikattu puutteellisesti tiiveys runkotolppaan ei 

ole tehty oikein. 
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Valokuva 7. Aluskate ei ole asennettu oikein kattoikkunan kohdalla. 

Kuitenkaan vesivuotoja ei ole tarkastuskohdalla merkittäväs-

ti. 

 

Aluskatteen tiiveydessä oli pieniä puutteita. Kuvassa 8 aluskatteessa on 

vaakasaumat hieman auki. Kuvassa 9 aluskatteen vaakasaumassa on lievää 

kosteusjälkeä. Kuvassa 10 on aluskatteen läpimenon puutteen johdosta lie-

vää kosteusjälkeä. 

 

 
 

Valokuva 8. Aluskate on hieman notkolla liitossauman kohdalla. 
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Valokuva 9. Aluskatteen limityksessä on kosteusjälki. 

 

 
 

Valokuva 10. Aluskatteen läpimenon juuressa on kosteusjälki. 
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Valokuva 11. Kattopinnalla on hieman sammalta. 
 

Kuvassa 11 on kattopinnalla hieman sammalta. Katon huoltoa suositellaan 

tehtäväksi sekä keväisin että syksyisin. 

 

 
 

Valokuva 12. Aluskate ei ole kaikilta osin ehyt. 
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Valokuva 13. Peltikatossa on pinnoitevaurioita pienellä alueella. 
 

Kuvassa 12 nähdään aluskatteen puutteena reikä. Kuvassa 13 katon pelti-

pinnan maalia on painoin irronnut ilmeisesti lumen tai jään poistamisen jäl-

keen. Kohdat voidaan korjata poistamalla ruostekerros ja pinnoittamalla 

sinkkimönjällä. Näin saadaan katteen käyttöikää jatkettua. 

 

6. LVI-järjestelmien tutkimusten tulokset 

Varsinaisesti LVI-järjestelmää ei tarkastettu. Kuitunäytteiden ottamisen yh-

teydessä avattiin tuloilmakoteloita. Valokuvassa 1 on hieman likaantunut 

kotelon sisäpintaa puhdistamisen jälkeen. Puhdistamiset tulee vielä selvit-

tää, mihin tiloihin työt ovat kohdistunee. 

 

7. Sisäilman olosuhde- ja epäpuhtausmittausten tulokset 

7.1 Mikrobimääritykset 

 

Ulkoseinän alareunojen varmistuskohdista otettiin yhteensä 3 mikrobinäy-

tettä. Näytteet toimitettiin Työterveyslaitoksen Kuopion laboratorioon. Ana-

lyysitulokset ovat liitteessä 1. 
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Taulukko 1. Materiaalinäytteiden mikrobitulokset. Näytteet on otettu 

13.2.2019. 

 

Näytteen ottokohta Homeet 

(cfu/g) 

Sädesienet 

(cfu/g) 

Bakteerit 

(cfu/g) 

1. Tila 157, ulkoseinän alareuna, 

lämmöneriste 
+ - - 

2. Tila 159, ulkoseinän alareuna, 

lämmöneriste 
+ - - 

3. Tila 163, ulkoseinän alareuna, 

lämmöneriste 
+ - - 

 

Kaikkien näytteiden mikrobitulokset ovat pieniä. 

 

7.2 Pintakosteuskartoitus 

Erillistä pintakosteuskartoitusta ei tehty. Pintakosteuksi otettiin muovima-

ton näytteen ottokohdalta betonin pinnasta. 

 

Mittarina käytettiin Gann Hydromette HT 600 anturina käytettiin B60 antu-

ria. 

 

Taulukko 2. Pintakosteusosoittimen lukema-arvo sanallisesti kuvattuna. 

 

Kosteuslukema-

arvo 
Arvio kosteudesta 

30-50 Erittäin kuiva 

50-70 Normaali kuiva 

70-90 Puoli kuiva 

90-120 Kostea 

120-140 Hyvin kostea 

>140 Märkä 

 

7.3 Teolliset mineraalikuitumääritykset 

Teollisia mineraalikuituja määritettiin yhteensä 5 kappalatta. Näillä haluttiin 

varmistaa niiden tilojen kuntoa, jotka olivat ensimmäisen tutkimuksen ul-

kopuolella.  

 

Mineraalikuitupitoisuusnäytteiden analyysit tehtiin Työterveyslaitoksen 

Kuopion toimipisteessä. Analyysitulosten yhteenveto on esitetyt taulukossa 

3, tarkemmat tulokset ovat liitteessä 2. 
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Taulukko 3. Ilmanvaihtokanavan ja kotelon sisäpinnoilta määritettyjen mi-

neraalikuitupitoisuusanalyysien yhteenveto. Näytteet on otettu 

15.5.2019. 

 

Näyte-

numero 

Tarkastettu tila Tarkastuskoh-

ta 

Mineraalikuidut 

(< 20 µm) 

(kpl/cm2) 

1 
Huonetila 103, tuloilmaputken 

sisäpinta, koteloon liittymisessä 

Kotelon liit-

tymä 
9,3 

2 
Huonetila 108, tuloilmaputken 

sisäpinta koteloon liittymisessä 

Kotelon liit-

tymä 
2,5 

3 
Huonetila 109, tuloilmaputken 

sisäpinta koteloon liittymisessä 

Kotelon liit-

tymä 
2,1 

4 
Huonetila 113, tuloilmaputken 

sisäpinta koteloon liittymisessä 

Kotelon liit-

tymä 
2,3 

5 
Huonetila 113 tuloilmakotelon 

sisäpinta 

Kotelon sisä-

pinta 
6,6 

 

Näytteet osoittavat, että näissä tiloissa kuidut eivät ole vielä poistuneet. So-

siaali- ja terveysministeriön asetuksessa antamat viitearvot sisäilman teolli-

selle kuidulle eivät tarkoita näitä lukema-arvoja. Näillä saadaan selville vain 

kanavien ja kanavaosien puhtaus. Asetuksen viitearvot koskevat vain ilmas-

sa olevia kuituja, joita yleensä mitataan kahden viikon laskeumanäytteillä. 

 

Mikäli halutaan tietää tarkemmat tulokset, suositellaan vielä otettavaksi 

edellä mainitun mukaiset mittausarvot. 

 

7.4 Lattian pinnoitenäytteiden VOC-määritykset, näytteet otettu 13.2.2019 

Muovimaton näytteet otettiin niin sanottuna Bulk-näytteenä. Näistä kodin 

määritettiin muovimaton alapuoliset kosteuslukemia pintakosteusosoittime-

la. 

 

Mattonäytteitä otettiin yhteensä seitsemän kappaletta, uusimmasta raken-

nusoasta sekä myös keskimmäisestä rakennusosasta.  

 

Näytteissä oli mukana vähän mattoliimaa ja tasoitetta muovimaton lisäksi. 

Mattoliima ei kuitenkaan ollut pehmennyt. 

 

Analyysit on tehty Työterveyslaitoksen Helsingin laboratoriossa. Laborato-

rio on akkreditoitu laboratorio. Vain analyysi on akkreditoitu, mutta se ei si-

sällä näytteen ottamista.  
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Tulosten yhteenveto on esitetty taulukossa 4, tarkemmat analyysitulokset on 

esitetty liitteessä 3. Näytteet on otettu 13.2.2019. Liitteessä 3 on esitetty tar-

kemmin analyysitulokset. 

 

Taulukko 4. Yhteenveto tärkeimmistä pitoisuuksista Näytteet otettu 

13.2.2019. 

 

Näytteen ottotila C9-alkoholit 

(µg/m3g) 

2-Etyyli-1-

heksanoli 

(µg/m3g) 

TVOC 

(µg/m3g) 

1, Tila 157, lattiamatto 
450 73 930 

2, Tila 159, toimisto, lat-

tiamatto 
400 76 790 

3. Tila 173, lattiamatto 
120 44 460 

4. Tila 108, lattiamatto 
730 13 760 

5. Opetustila 113, lattia-

matto 
500 14 530 

6. Opetustila 103, lattia-

matto 
2100 25 2200 

7. Opetustila 109 lattia-

matto 
- 84 70 

 

Lattiamaton, liiman ja tasoitteen yhteisnäytteitä otettiin seitsemästä tilasta. 

Mikäli matoissa on käytetty pehmentimenä DINCH, DINP ja DIDP yhdis-

teitä, niin tuloksia voidaan arvioida Työterveyslaitoksen analyysitulosten 

perusteella. Kokonais-VOC-pitoisuus oli yhdessä näytteessä merkittävän 

suuri. Kahdessa näytteessä TVOC-pitoisuus jää alle TTL:n viitearvojen. 

Neljässä näytteessä arvot ylittyvät hieman viitearvoista. Viitearvoina käyte-

tään TTL:n arvoja 500 µg/m3g. 

 

Viidessä näytteessä C9-pitoisuus ylittyivät edellä mainitut viitearvot. 2-

Etyyli-1 Heksanoli-arvot ylittyivät kolmessa näytteessä. Viitearvona käyte-

tään C9 alkoholin arvoa 320 µg/m3g” ja 2-Etyyli-1 Heksanolin viitearvona 

käytetään 50 µg/m3g. 

 

7.5 Lattian pinnoitenäytteiden VOC-määritykset, näytteet otettu 18.5.2019 

Liitteessä 4 on esitetty tarkemmin analyysitulokset. 
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Taulukko 5. Yhteenveto tärkeimmistä pitoisuuksista Näytteet otettu 

18.5.2019. 

 

Näytteen ottotila C9-alkoholit 

(µg/m3g) 

2-Etyyli-1-

heksanoli 

(µg/m3g) 

TVOC 

(µg/m3g) 

1, Tila 109, lattiamatto 
730 29 810 

2, Tila 202, lattiamatto 
620 23 670 

 

Kahdesta eri tilasta otettiin vielä vastaavat mattonäytteet. Molemmissa näyt-

teissä TVOC-pitoisuudet sekä 9-alkoholit ylittivät TLL:n viitearvot jopa 

kaksin kertaisesti. 

 

Huoneesta 202 otettiin betonin kosteusarvoja eri syvyydestä. Koska huone 

on väestön suojan päällä ja siinä on hyvin paksu betonirakenteinen kattora-

kenne. Usein näissä rakenteissa on käytetty orgaanista materiaali lattiara-

kenteessa.  

 

7.5 Sisäilmanäytteiden VOC-määritykset, näytteet otettu 18.5.2019 

Sisäilman VOC-mittaukset tehtiin soveltaen Valviran ohjeita. Mittaukset 

tehtiin noin 1,1 metrin korkeudesta läheltä huoneen keskikohtaa. Jokaisesta 

mittauksesta imettiin Tenax-putkeen noin 9 litraa ilmaa. Jokaisen näyteana-

lyysin kohdalle on merkitty ilmamäärä, liite 5. 

 

Analyysit on tehty Työterveyslaitoksen Helsingin laboratoriossa. Laborato-

rio on akkreditoitu laboratorio. Vain analyysi on akkreditoitu, mutta se ei si-

sällä näytteen ottamista.  

 

Tarkastuskäynnin yhteydessä otettiin neljä sisäilman näytettä VOC-

analyysiä varten. Näytteet otettiin samoista tiloista kuin aikaisemmat muo-

vimaton näytteitä oli otettu. 

 

Sisäilman VOC mittaukset tehtiin lauantaina 18.5.2019 kun lapset eivät ol-

leet koulussa eikä tarhassa. Analyysitulokset on esitetty taulukossa 1 ja la-

boratorion laajemmat tulokset liitteessä 5. 
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Taulukko 6. Sisäilman VOC-analyysin tulokset. Näytteet on otettu 

18.5.2019. 

 

Näytteen sijainti 2-Etyyli-1-

heksanoli 

(µg/m3g) 

C9-

alkoholit 

(µg/m3g) 

Asetoni 

(µg/m3g) 

TVOC 

(µg/m3g) 

1. Luokka 103 0,5 3 3 < 10 

2. Luokka 109   2 < 10 

3. Luokka 113 0,4 2 4 10 

4. Luokka 183 0,4  2 < 10 

 

Kaikki TVOC-pitoisuudet ovat hyvin pieniä.  

 

Kaikkia oheisia pitoisuuksia ei ole laskettu tolueeniekvivalenttina, koska pi-

toisuudet näin laskettuna ei ylitä asumisterveysasetuksen toimenpiderajaa. 

Mikäli toimenpideraja ylitettäisiin, niin niille yhdisteille lasketaan toluee-

nivasteella oleva arvo. 

 

Uuden Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (Annettu Helsingissä 23 

päivänä huhtikuuta 2015) mukaan tolueenivasteella laskettu pitoisuus 2-

etyyli-1-heksanolin ja TXIB pitoisuuden osalla pidetään 10 µg/m3. Saman 

asetuksen mukaan haihtuvien orgaanisten yhdisteiden tolueenivasteella las-

ketun kokonaispitoisuuden toimenpideraja huoneilmassa on 400 µg/m3. Yk-

sittäisen haihtuvan orgaanisen yhdisteen tolueenivasteella lasketun pitoi-

suuden toimenpideraja huoneilmassa on 50 µg/m3. 

 

Näytteet toimitettiin postissa, postitus lauantaina 20.5.2019. Näytteiden pos-

titus ja pakkaus analyysilaboratorion ohjeiden mukaisesti.  

 

8. Huoneen betonilattian kosteusarvoja 

Huone 202 sijaitsee alemmassa kerroksessa olevan väestönsuojan päällä. 

Yleensä väestönsuojan kattorakenteissa on käytetty erilaisia rakenneratkai-

suja. Pintavalu on suojattu rakennuslevyllä alapuoliselta pehmeämmältä 

kerrokselta. 

 

Lattiaa porattiin 192 mm syvyyteen pinnasta lukien. Betoni oli yhtenäinen 

tuohon syvyyteen saakka. Mitään orgaanista materiaalia ei havaittu. 

 

Betonista otettiin näytteet eri syvyyksiltä ja määritettiin kosteudet niin sano-

tulla näytepalamenetelmällä. Oheiseen taulukkoon on kerätty määritetyt 

kosteusarvot. 
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Taulukko 7. Huoneen 202 betonilattian kosteusarvoja eri syvyydellä. Mää-

ritykset tehtiin 17.5-21.5.2019 aikana. 

 

Syvyys  
RH 

(oC) 

L-tila 

(oC) 

Absol. kos-

teus 

(g/m3) 

Syvyys 0-5 mm 45 20,2 7,9 

Syvyys 28-33 mm 56 20,3 9,8 

Syvyys 33-50 mm 67 20,2 11,7 

Syvyys 58-76 mm 63 20,3 11,1 

Syvyys 76-83 mm 63 21,6 11,9 

Syvyys 83-88 mm 61 20,3 10,7 

 

Mattonäytteiden ottokohdilta määritettiin betonin kosteusarvoja pintakos-

teusosoittimella. Lukema-arvo ovat suuntaa antavia, eivät verrattavissa tau-

lukon 7 tarkempiin arvoihin. Taulukkoon on määritetty betonilaatan pinnan 

kosteuslukema-arvoja. 

 

Taulukko 8. Lattiamaton näytteenottokohdalta mitatut kosteuslukema-

arvot. Viitearvot on esitetty taulukossa 9. 

 

Tila Lukema-arvo Arvio kosteudesta 

Tila 157 53-55 Normaalikuiva 

Tila 103 n.88 Puoli kuiva 

Tila 108 81-84 Puoli kuiva 

Tila 109 59-62 Normaali, puoli kuiva 

Tila 113 97-99 Kostea 

Tila 159 n. 55 Normaali kuivaa 

Tila 163 Kuivaa Ei lukema-arvoa 

Tila 173 60-62 Puoli kuivaa 

Tila 202 91-94 Kostea 

 

9. Muiden selvitysten tulokset 

9.1 Aikaisempia sisäilman määrityksiä 

Sisäilman VOC-pitoisuuksia on määritetty Ositum Oy:n toimesta. Myös 

sama yritys on tehnyt teollisten mineraalikutujen määrityksiä.  

 

Koiratutkimus oli tehty Inspectan toimesta. 

 

9.2 Oulun ammattikorkeakoulu Oy:n tutkimukset 

 

Oulun ammattikorkeakoulu on tehnyt vuoden 2018 ja 2019 erilaisia tutki-

muksia. 
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9.3 Sisäilmaoireilut 

Tilaaja on tehnyt kohteen työntekijöille kyselyn. Jokaisessa osassa on koettu 

oireiluja. Myös uusimmassa osassa on myös oireiltu, mutta tässä tutkimuk-

sessa ei katselmoitu uusinta osaa. 

 

10. Yhteenveto tärkeimmistä suositeltavista toimenpiteistä 

Tutkimuksessa otettujen materiaalinäytteiden mikrobitulokset olivat niin 

pieniä, ettei näytteen ottokohdilla ole mikrobivaurioita. Aikaisemmassa tut-

kimuksessa mikrobivauriot on syytä korjata. 

 

Aikaisemmassa tutkimuksessa tuli esille IV-kanavien epäpuhtaudet. Ilmei-

sesti IV-kanavia ja päätelaitteita on puhdistettu. Kuitenkin päätelaitteessa on 

hieman likaa. Onko näitä päätelaitteita puhdistettu. Suositellaan näiden pää-

telaittein tarkempaa tarkastusta. 

 

 

Lattiamaton, liiman ja tasoitteen yhteisnäytteitä otettiin seitsemästä tilasta. 

Mikäli matoissa on käytetty pehmentimenä DINCH, DINP ja DIDP yhdis-

teitä, niin tuloksia voidaan arvioida Työterveyslaitoksen analyysitulosten 

perusteella. Kokonais-VOC-pitoisuus oli yhdessä näytteessä merkittävän 

suuri. Kahdessa näytteessä TVOC-pitoisuus jää alle TTL:n viitearvojen. 

Neljässä näytteessä arvot ylittyvät hieman viitearvoista. Viidessä näytteessä 

C9-pitoisuus ylittyivät edessä mainitut viitearvot. 2-Etyyli-1 Heksanoli-

arvot ylittyivät kolmessa näytteessä. 

 

Kahdesta eri tilasta otettiin vielä vastaavat mattonäytteet. Molemmissa näyt-

teissä TVOC-pitoisuudet sekä 9-alkoholit ylittivät TLL:n viitearvot jopa 

kaksin kertaisesti.  

 

Sisäilman VOC-pitoisuutta määritettiin suoraan sisäilmanäytteillä. Näytteitä 

otettiin neljästä tilasta, samoista luokkahuoneista, joista oli otettu jo matto-

näytteet. Tuloksia verrattiin Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 

545/2015 antamiin arvoihin. Kaikkien neljän näytteen pitoisuudet jäivät 

asetuksen toimenpidearvojen alapuolelle. 

 

Lattiamaton ja sisäilmasta otettujen VOC-arvojen välillä on pientä poik-

keamista. Sisäilman pitoisuudelle on asetuksen mukaiset toimentpideraja-

arvot. 

 

Yläpohjaa tarkastettiin Yläpohjan ja vesikaton tarkastuksessa ei tullut esille 

hyvin merkittäviä asioita. Aluskatteen tiiveydessä havaittiin joitakin pieniä 

puutteita, aluskatteen reikiä ja läpimenojen juuret. Näissä kohdissa vuoto-

vauriot olivat lähinnä näkyviä pieniä pintajälkiä. 
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Peltikaton osalla oli joitakin pieniä kohtia maalipinnan vaurioista. Samoin 

bitumikermikaton osalla oli hieman alkavaa sammaloitumista. Tasoeron 

kohdalla ylemmältä katolta oli johdettu syöksytorvi suoraan bitumikermin 

päälle. Bitumikermin käyttöikä heikkenee kermipinnan kulumisen takia. 

Samoin kattopinnalle lammikoituva vesi jäätyessään lyhentää bitumikermin 

käyttöikää. 

 

 

Oulu 7.7.2019 

 
Diplomi-insinööri, erikoistutkija 

Rakennusterveysasiantuntija (VTT-C-10590-26-13) 

a-vaativuusluokan kosteustekninen kuntotutkija (FISE-pätevyys) 

a-vaativuusluokan kosteustekninen korjaussuunnittelija (FISE- pätevyys) 

Certifioitu passiivitalon suunnittelijan pätevyys (Passivhaus Institut) 

Rakenteiden kosteuden mittaaja (VTT-C-20351-24-14) 

Rakennusterveysasiantuntijoiden kouluttaja 
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Liite 4. Materiaalin VOC-analyysitulokset. (5 sivua) 

Liite 5. Sisäilman VOC-analyysitulokset. (6 sivua) 

Liite 6. Mikrobinäytteiden ottotilat. (1 sivu) 
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Tilaaja: 
Oulun ammattikorkeakoulu Oy 
Kotkantie 1 
90250 Oulu 

 
 
 
Kohde: 
 

Tupoksen koulu ja päiväkoti 
Sortavalantie 1 
91910 Liminka 

 

 
Materiaalinäyteluettelo mikrobianalyysiä varten. 

 

Näyte 

nro 

 

1 Tila 157, ulkoseinän alareuna, lämmöneriste 

2 Tila 159, ulkoseinän alareuna, lämmöneriste 

3 Tila 163, ulkoseinän alareuna, lämmöneriste 
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OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

Tilaaja: 
Oulun ammattikorkeakoulu Oy 
Kotkantie 1 
90250 Oulu 

 

 

Kohde: 
 

Tupoksen koulu ja päiväkoti 
Sortavalantie 1 
91910 Liminka 

 

 

Näyteluettelo kuituanalyysiä varten. 

 

Näyte 

nro 

 

1 Huonetila 103, tuloilmaputken sisäpinta, koteloon liittymisessä 

2 Huonetila 108, tuloilmaputken sisäpinta koteloon liittymisessä 

3 Huonetila 109, tuloilmaputken sisäpinta koteloon liittymisessä 

4 Huonetila 113, tuloilmaputken sisäpinta koteloon liittymisessä 

5 Huonetila 113 tuloilmakotelon sisäpinta 
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OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

Tilaaja: 
Oulun ammattikorkeakoulu Oy 
Kotkantie 1 
90250 Oulu 

 

 

Kohde: 
 

Tupoksen koulu ja päiväkoti 
Sortavalantie 1 
91910 Liminka 

 

 

Näyteluettelo materiaalin VOC-analyysiä varten. 

 

Näyte 

nro 

 

1 Tila 157, lattiamatto 

2 Tila 159, toimisto, lattiamatto 

3 Tila 173, lattiamatto 

4 Tila 108, lattiamatto 

5 Opetustila 113, lattiamatto 

6 Opetustila 103, lattiamatto 

7 Opetustila 109 lattiamatto 
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OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 
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OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
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OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

Tilaaja: 
Oulun ammattikorkeakoulu Oy 
Kotkantie 1 
90250 Oulu 

 

 

Kohde: 
 

Tupoksen koulu ja päiväkoti 
Sortavalantie 1 
91910 Liminka 

 

 

Näyteluettelo materiaalin VOC-analyysiä varten. 

 

Näyte 

nro 

 

1 Tila 109, vanha puoli, lattiamatto 

2 Tila 202, uusi puoli, lattiamatto 
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LIITE 4. 2 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 113 - 19 

LIITE 4. 3 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 113 - 19 

LIITE 4. 4 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 113 - 19 

LIITE 4. 5 (5) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 
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LIITE 5. 1 (6) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

Tilaaja: 
Oulun ammattikorkeakoulu Oy 
Kotkantie 1 
90250 Oulu 

 

 

Kohde: 
 

Tupoksen koulu ja päiväkoti 
Sortavalantie 1 
91910 Liminka 

 

 

Näyteluettelo sisäilman VOC-analyysiä varten. 

 

Näyte 

nro 

 

1 Tila 103, uusi puoli, sisäilma 

2 Tila 109, uusi puoli, sisäilma 

3 Tila 113, uusi puoli, sisäilma 

4 Tila 173, uusi puoli, sisäilma 
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LIITE 5. 2 (6) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 
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LIITE 5. 3 (6) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 
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LIITE 5. 4 (6) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 
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LIITE 5. 5 (6) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 



 

 

TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 113 - 19 

LIITE 5. 6 (6) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 
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LIITE 6. 1 (1) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 

 

172

157

174

163

160
170

156

Patterisyvennys

109110

Käytävä

113

103

Mikrobinäyte 3

Mikrobinäyte 2

Mikrobinäyte 1

159

173

108

160

 
Mikrobinäytteet  
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LIITE 7. 1 (1) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 

172

157

174

163

160
170

156

Patterisyvennys

109110

Käytävä

113

103

159

173

108

160

109

1.Kuidut

2.Kuidut

3.Kuidut

4. ja 5.Kuidut

 
 

Kuitunnäytteet 
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LIITE 8. 1 (1) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 

172

157

174

163

160
170

156

Patterisyvennys

109110

Käytävä

113
VOC 5

103
VOC 6

VOC 1

159
VOC 2

173
VOC 3

108
VOC 4

160

109

VOC 7

 
Lattiamaton VOC näytteet  
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LIITE 9. 1 (1) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 

163

160
170

156

Patterisyvennys

109110

Käytävä

202
VOC 2

157

174

172

159

173

108

113

103

VOC 1

160

109

 
Lattiamaton VOC näytteet  
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LIITE 10. 

1 (1) 

 

OAMK Oy:n nimen käyttäminen mainoksissa tai tämän selostuksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain  
OAMK Oy:ltä saadun kirjallisen luvan perusteella. 

 

  

 

163

160
170

156

Patterisyvennys

109110

Käytävä

157

174

172

159

173

108

113

103

160

VOC 1 Sisäilma

VOC 2 Sisäilma

VOC 3 Sisäilma

VOC 4 Sisäilma

109

 
Sisäilman VOC näytteet  


