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Kauppakatu 28 A 12, 87100 KAJAANI 
Y-tunnus 0745823-3. www.sartek.fi 

 

Työkohde: Ryhmäperhepäiväkoti  

”Touhula” A 1 ja ”Lumikki” A 3 

Lohitie 9 A, 89400 Hyrynsalmi 

  

Asiakas: Hyrynsalmen kunta   

Tilaaja: Jari Romppainen (rakennusmestari) Puh: 044 7104 430 

    

Tarkastusaika: 12.7.2017   

Työn suorittaja: Koponen Joonas Puh: 050 5648 220 

Läsnäolijat: Jari Romppainen (rakennusmestari) 

Jouni Romppainen (kunnanrakennusmestari) 

Outi Pulkkinen (päivähoidon ohjaaja) 

Ville Heikkinen (homekoiraohjaaja) 

Hannu Kyllönen (kiinteistönhoitaja) 

 

Puh: 

Puh: 

Puh: 

Puh: 

 

044 7104 421 

044 7104 468 

044 5400 558 

044 7104 447 

Tutkimuksen 

tarkoitus: 

Kohteessa havaittujen sisäilmaongelmien mahdollisten syiden selvittäminen 

homekoiratutkimuksen yhteydessä. 

   

Rakennustyyppi: Koulurakennus 

Rakennusvuosi: 1966 

Peruskorjausvuosi: 1990-luvun puolivälissä 

Kattotyyppi/kate: Harja, pelti 

Runko: Puu 

Ulkoverhous: Tiili/paneeli 

Ilmanvaihto: Koneellinen poistoilmanvaihto + korvausilmaventtiilit 

Lämmitysmuoto: Kaukolämpö, vesik. patterilämmitys 

Putkistot:  

 Käyttövesiputket: Kupari (uusittu ainakin osittain mahdollisesti 90-luvulla) 

 Viemärit: Valurauta (alkuper.) 

 Lämmitys: Rauta (alkuper.) 

 

 

YHTEYSTIEDOT: 

KIINTEISTÖN TEKNISET TIEDOT: 

http://www.sartek.fi/
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Kohteen kuntoa pyydettiin määrittämään homekoiratutkimuksen perusteella. Sisäilmassa on havaittu 

mahdollisesti rakenteissa olevista mikrobeista johtuvaa hajua ja oireilua. Oireikseen tiloissa 

työskentelevät perhepäivähoitajat ovat ilmoittaneet mm. nuhaa, poskiontelontulehduksia ja silmien 

kirvelyä. Tiloissa oleskelevilla lapsilla on ilmoitettu olevan mm. korvatulehduksia. Oireilun ja 

hajuhaittojen syytä pyrittiin selvittämään yhteistutkimuksena homekoiratutkimuksen yhteydessä 

tehdyllä rakenteellisella tutkimuksella. Homekoiratutkimusraportti on tehty erillisenä työnään. 

Tutkimuksen kohteena oli vuonna 1966 valmistunut rivitalo, jota on peruskorjattu ja vähäisiltä osin 

laajennettu 1990-luvulla. Rakennus on yksikerroksinen betonirunkoinen ja tiili-/paneeliverhoiltu. 

Alapohja on maanvarainen alapuoleltaan kevytsoralla eristetty betonilaatta. Rakennuksen 

sokkelirakenteena on ns. valesokkelirakenne. Väliseinät ovat kivirakenteiset, tasoitetut ja maalatut. 

Rakennuksen ilmanvaihtona on koneellinen huoneistokohtainen poistoilmanvaihto ja jälkeenpäin 

ulkoseinille on asennettu korvausilmaventtiileitä. 

Peruskorjauksen yhteydessä rakennukseen on uusittu vesikatto konesaumapeltiseksi ja asennettu 

uudet sadevesikourut ja syöksytorvet, asennettu sivuseinille ulkopuolinen lisäeriste, uusittu ikkunat, 

asennettu korvausilmaventtiileitä ulkoseinille, laajennettu vähäisiltä osin (tehty erkkerityyppiset 

puurunkoiset ulokkeet päätyasuntoihin) ja vesiputket ovat uusittu kuparisiksi. Tilojen 

lattiapinnoitteita on uusittu useaan otteeseen, sillä joissain tiloissa lattiapinnoitteita oli asennettu 

jopa 3 kappaletta päällekkäin. Pesutilojen pinnoitteet ovat alkuperäiset ja niitä on osin paikkailtu 

uusimalla laattoja paikkakorjauksena. 

Kohteeseen tehtiin 12.7.2017 ensin homekoiratutkimus, jonka pohjalta alettiin selvittämään 

mahdollisia rakenteellisia riskejä, puutteita ja vaurioita. Homekoiran merkkaamista kohdista ja 

osittain myös muista otollisista kohdista rakenteellisia epäkohtia pyrittiin selvittämään avaamalla 

rakenteita ja osin tarkentaen ottamalla mikrobimateriaalinäytteitä. Tutkimuksen yhteydessä sovittiin, 

että kohteeseen tehdään jälkeenpäin kattava haitta-ainekartoitus Saneeraustekniikka Sartek Oy:n 

toimesta tulevien huolto-, korjaus- ja purkutöiden varalta. 

 

Rakennuksen ulkopuoli ja ulkopuoliset rakenteet 

Rakennuksen ulkopuolisia rakenteita tarkastettiin vain pikaisesti aistinvaraisesti ennen varsinaista 

sisäilmatutkimusta.  

Rakennusta ympäröivä maanpinta on suoraan kiinni rakennuksen perusmuurissa. Rakennuksen 

perusmuurin vierellä havaittiin osin myös kasvillisuutta, mikä omalta osaltaan lisää perusmuurin 

kosteusrasitusta. Rakennuksen ympärillä ei ole salaojia, ja rakennuksen sadevedet johdetaan 

loiskekouruin kauemmas rakennuksen välittömästä läheisyydestä. Tarkastushetkellä oli sateinen keli, 

ja havaittiin, että sadevedet eivät kaikilta osin johdu suunnitellusti kauemmas rakennuksen viereltä, 

vaan lammikoituvat osittain lähelle perusmuuria. Osittain myös rakennuksen räystäskourut vuotivat 

yli (mahdollisesti syöksytorvien päät/kourut tukossa puiden roskista). Kouruissa oleva veden paino ja 

talvisaikaan veden jäätyminen voivat vaurioittaa kouruja. Kourut tulisi puhdistaa noin 2 kertaa 

LÄHTÖTIEDOT JA TOIMEKSIANTO: 

TUTKIMUKSEN SELVITYS: 

http://www.sartek.fi/
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vuodessa ja samassa yhteydessä tarkastaa kourujen asianmukaiset kaadot. Vesikattoa ei 

tutkimuksen yhteydessä tarkastettu. Rakennuksessa on ns. valesokkelirakenne, mutta sokkelin 

näkyvän osan korkeus maanpinnasta on keskimäärin noin 50–70 cm eikä rakennuksen alkuperäisellä 

osalla ole oletettavasti puurakenteita seinän alaosassa. Rakennuksen päädyissä olevassa 

tiilijulkisivussa ei alkuperäisellä osalla havaittu tuuletusrakoja (laajennetuille osille tuuletus on 

toteutettu). 

 
Sadevedet johdetaan rakennuksen vierelle, mihin ne 

lammikoituvat. Perusmuurin vierellä on osittain 

perusmuurin kosteusrasitusta lisäävää kasvillisuutta. 

 
Sadevedet johdetaan rakennuksen vierelle, mihin ne 

lammikoituvat. 

 
Räystäskourut vuotavat (ilmeisesti tukossa). 

 
Alkuperäisellä osalla tiilijulkisivussa ei havaittu 
tuuletusrakoja (joka kolmannen alimman tiilivarvin 

pystysauman tulisi olla auki). 

 

 

 

 

 

http://www.sartek.fi/
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Huoneisto A 1 ”Touhula” 

Huoneisto sijaitsee rakennuksen päädyssä. Huoneiston pääasiallinen lattiamateriaali on kuivissa 

tiloissa muovimatto ja pesuhuoneessa on alkuperäinen laatoitus seinillä ja lattioissa. Muovimattoja 

on useissa tiloissa vähintään kaksi kappaletta päällekkäin. 

Makuuhuone 1 

Homekoira merkkasi tilaa päätyulkoseinän ja lattian rajasta sekä väliseinän ja lattian rajasta. 

Rakenteita tarkasteltiin tarkemmin yhdestä homekoiran merkkaamasta kohdasta. Tilasta 

tarkastettiin lisäksi rakennuksen alapohjan ja perusmuurin rakenne. 

Ulkoseinän listoja irrottaessa havaittiin, että lattian ja seinän välissä on rako, josta käy selkeästi 

ilmavirtaa rakennuksen sisäänpäin. Kohdalla havaittiin lievä mikrobiperäinen hajupoikkeama. 

Rakennuksen alkuperäisen osan perusmuurirakenne tarkastettiin poraamalla reikä lattianrajasta 

alaviistoon ja lattiarakenne tarkastettiin porareiästä. Perusmuurirakenteena on betoniperusmuuri 

EPS-eristehalkaisulla. Eristehalkaisun ulkopuolella on pikieriste. Lattiarakenteena havaittiin olevan 

maanvarainen betonilaatta, jonka alla eristeenä on sementillä sidottua kevytsoraa. Betonilaatan ja 

kevytsoran välissä on valukaistapahvi. Perusmuuriin ja lattiaan tehdyistä porarei’istä sekä lattian ja 

seinän rajasta havaittiin voimakasta ilmavirtaa rakennuksen sisäänpäin. Sisään virtaavassa ilmassa 

havaittiin mikrobiperäinen haju. Lisäksi tilan ikkunalautaa raotettiin ikkunaliittymän tiiveyden 

tarkastamiseksi. Ikkuna on tiivistetty aukon kohdalta PU-vaahdolla, eikä tarkastetulla kohdalla 

havaittu poikkeavaa. PU-vaahto ei ole yksistään täysin tiivis. 

 
Yleiskuva tilasta. 

 
Rakennuksen lattiarakenne tarkastettiin poraamalla. 

Lattiarakenteesta havaittiin käyvän ilmavirtaa 
rakennuksen sisäilmaan. Muovimattoja on 2 

kappaletta päällekkäin. 

http://www.sartek.fi/
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Ulkoseinän ja lattian välissä oleva rako. Raosta kävi 

ilmavirtaa rakennuksen sisään päin. 

 
Rakoon upposi mattopuukon terä. 

 
Rakennuksen perusmuurirakenne tarkastettiin 

porareiästä. 

 
Ikkunalautaa raotettiin. Ikkunoiden uusimisen 

yhteydessä ikkunat on tiivistetty uretaanilla, eikä 
selkeitä ilmavuotokohtia ollut havaittavissa tällä 

kohtaa, mutta PU-vaahtoeristettä ei yleisesti saada 
täysin tiiviiksi ikkuna-aukkoihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sartek.fi/
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Makuuhuone 2 

Homekoira merkkasi tilaa ulkoseinältä laajennetun osan kohdalta ja viereisen makuuhuoneen 

puoleisesta nurkasta. Lisäksi koira merkkasi entisen ulkoseinän ja lattian rajaa oven viereltä. 

Rakenteita tarkasteltiin tarkemmin kahdesta homekoiran merkkaamasta kohdasta. Tilan 

alkuperäinen lattiamatto on poistettu tilasta kauttaaltaan lukuun ottamatta makuuhuoneen ja 

olohuoneen välisen kevyen väliseinän alaohjauspuun alle jäänyttä ja ilmeisesti olohuoneen puolelle 

jatkuvaa mattoa. 

Laajennetun osan ja alkuperäisen osan liittymäkohdan vierelle tehtiin rakenneavaus ulkoseinälle. 

Tälle kohtaa on suunniteltu tiilimuuraus sisäpuolelle ulkoseinää, mutta tällä kohtaa havaittiin 

kipsilevy ja puurunkoinen seinä. Kohtaan tehtiin rakenneavaus RA 1. Puurunkoisen seinän 

alaohjauspuu on lattiapinnan tasossa. Seinän höyrynsulkumuovin havaittiin olevan tiivistetty 

ainoastaan seinätasoitteella viereiseen betoniseinään. Alaosastaan höyrynsulkumuovia ei ole 

tiivistetty ollenkaan. Kohdalla olevissa rakenteissa ei havaittu selkeää mikrobivauriolle tyypillistä 

hajua tai aistinvaraisia vaurioita. Alaohjauspuusta leikattiin pätkä irti. Alaohjauspuun alla on 

villakaista, josta otettiin mikrobimateriaalinäyte. Materiaalinäytteen perusteella tässä kohtaa 

olevassa mineraalivillassa ei havaittu viitteitä vauriosta. Todennäköisesti epätiiviin 

höyrynsulkumuovin vuoksi tilaan kantautuu vuotoilmaa rakenteiden kautta, minkä koira on 

havainnut ja merkinnyt. 

Oven vierellä olevan entisen ulkoseinäpätkän päädyssä on kipsilevy peitelevynä. Levyä avattiin (RA 

2) alareunastaan ja tästä päästiin näkemään perusmuurirakenteen/ulkoseinän alaosan leikkaus (ks. 

valokuva). Koira ei tehnyt merkkausta tälle kohtaa, mutta tällä kohtaa rakenteet ovat hyvin 

epätiiviitä ja syytä peittää rako levyllä ja tiivistää rako betoniin vesieristeellä tai epoksilla. 

Oven vierellä olevan entisen ulkoseinäpätkän ja kevyen väliseinän nurkasta koiran merkkaamalta 

kohdalta avattiin lattialistoitusta. Entisen ulkoseinän ja alapohjarakenteen välissä havaittiin selkeä 

rako, josta todettiin käyvän ilmavirtaa rakennuksen sisäänpäin. Kevyen väliseinän alaohjauspuun 

alle on jätetty vanha muovimatto. 

Yleiskuva makuuhuoneesta 2. 
 

Rakenneavaus RA 1 ulkoseinän alaosaan 

laajennusosan ja alkuperäisen osan lähettyviltä. 

http://www.sartek.fi/
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Höyrynsulkumuovin alalaitaa ei ole tiivistetty 
alapohjarakenteeseen millään tavalla. 

 
Rakenteissa ei havaittu selkeää mikrobivaurioon 
viittaavaa hajua, eikä alaohjauspuun alla olevassa 

villassa havaittu kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. 

 
Yleiskuva entisen ulkoseinän puretun osan päädystä 
rakenneavauskohdasta RA 2. Kohdalla ei havaittu 

selkää mikrobiperäistä hajua. 

 
Perusmuurirakenteen ulkopinnasta otettiin valmiiksi 

näyte pikieristeestä haitta-ainekartoitusta varten. 

 
Ulkoseinäpätkän vierellä oleva koiran merkkauskohta. 

 
Tällä kohtaa seinän ja alapohjan liittymässä havaittiin 

selkeä rako. 

 

http://www.sartek.fi/
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Keittiö 

Homekoira merkkasi tilaa viereisen huoneiston puoleisen väliseinän kohdalta, ulkoseinältä 

patteriventtiilin alta ja keittiön oven viereltä. Tilan lattiassa on kolme muovimattoa päällekkäin. 

Viereisen huoneiston puoleisen seinän alaosasta avattiin listaa ja tällä kohtaa havaittiin selkeämpi 

epätiiveyskohta juuri koiran merkkauskohdalla (ks. valokuva). Väliseinän ja alapohjan välissä 

havaittiin rako myös väliseinän kohdalla koko matkaltaan. Raosta havaittiin ilmavirtaa rakennuksen 

sisään päin. 

Ulkoseinällä olevan patterin alla lattiapinnalla havaittiin hieman kosteutta (kämmenen kokoisella 

alueella). Kastuneen alueen aiheuttajaksi todettiin patterin hiljalleen lattiapinnalle/seinän ja lattian 

välissä olevaan rakoon vuotava paluuventtiili. Koira teki merkkauksen juuri tälle kohtaa. 

Paluuventtiili tulee kiristää/säätää/vaihtaa tarpeen mukaan. Lattiapinnoitteet uusitaan tältä kohtaa 

muiden korjausten yhteydessä lähitulevaisuudessa. Akuutteja korjaustarpeita ei havaittu. 

Ulkoseinällä havaittiin myös mahdollisia epätiiveyskohtia pistorasian ja mosaiikkibetonisen 

ikkunalaudan kohdalla (ks. valokuvat). Kohdalla havaittiin hentoa ilmavirtaa merkkisavulla 

koeistettuna. 

 
Yleiskuva keittiöstä. 

 
Viereisen huoneiston puoleisella seinällä on koiran 
merkkauskohta. 

 
Koiran merkkaamalla kohdalla havaittiin erityisen iso 
kolo väliseinän alaosan rappauksessa. 

 
Lattian ja seinän välissä havaittiin rako, josta virtasi 
ilmaa rakennuksen sisäänpäin. 

http://www.sartek.fi/
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Lattiassa on kolme muovimattoa päällekäin. 

 
Ulkoseinällä olevan patterin paluuventtiilin havaittiin 

vuotavan hiljalleen. Tällä kohtaa oli myös yksi koiran 
merkkauskohta. 

 
Lattian ja seinän rajassa oleva rako ulkoseinällä. 

 
Ulkoseinällä olevan pistorasian havaittiin myös olevan 

mahdollisesti epätiivis. Sähkökaapeleiden suojaputken 

pää on avoin (vastaavantyyppiset seikat otettava 
huomioon korjaustöitä suunnitellessa/tehdessä). 

 
Osittain ikkunalaudat ovat mosaiikkibetonia. 

 
Todennäköisesti ikkunalaudat tulee poistaa kokonaan 

riittävän luotettavan tiivistystyön tekemiseksi. 

 

http://www.sartek.fi/
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Olohuone 

Olohuoneesta tarkastettiin ainoastaan ulkoseinillä olevien korvausilmaventtiilien rakenne. 

Korvausilmaventtiilit ovat manuaalisesti säädettäviä ja suorakaiteen muotoisia. Ulkoseinän läpi 

kulkee säleikköjen välissä yhteensä 6 kpl vesiputkien suojaputkia per venttiili. Tarkastetun venttiilin 

suodattimen havaittiin olevan pölyinen. Pölyiset suodattimet tukkivat omalta osaltaan hallittuja 

korvausilmareittejä. Suodattimet olisi hyvä vaihtaa tarpeen mukaan noin 2 kertaa vuodessa 

taajama-alueilla. 

 
Yleiskuva olohuoneesta. 

 
Korvausilmaventtiilin sisäsäleikkö. Säleikkö ohjaa 

sisään tulevan korvausilman ylöspäin (riippuen 
kummin päin säleikkö asennetaan). 

 
Korvausilmaventtiilin suodatinkangas oli hyvin 
pölyinen ja uusimisen tarpeessa. 

 
Korvausilma tuodaan ulkoa yhden venttiilin kohdalta 
kuuden vesiputken suojaputken kautta. 

 

 

 

 

 

http://www.sartek.fi/
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Pesuhuone 

Pesuhuone on ilmeisesti alkuperäisessä kunnossa. Tilan lattia- ja seinäpinnoitteena on laatoitus. 

Laatoituksen alla vesieristeenä on todennäköisesti piki lattiassa pintalaatan alla (ei tarkastettu). 

Lattialaatoitusta on osittain paikattu jälkeenpäin parista kohtaa uusimalla laattoja. Tilan lattiakaivo 

on valurautaa ja siinä on muovinen korokerengas. Korokerenkaan ja kaivon väliä on pyritty joskus 

tiivistämään, mutta tiviistysmassaus on irronnut. Korokerenkaan läpi tuodut putket ovat epätiiviitä 

korokerenkaaseen nähden. Vastaavantyyppisten pesuhuoneiden tekninen käyttöikä on keskimäärin 

30 vuotta. Pesuhuoneen lattia- ja seinäpinnoilla ei havaittu kohonneita pintakosteuspitoisuuksia ja 

pesuhuoneen käyttö varsinaisessa tarkoituksessaan on nähtävästi hyvin vähäistä. Lattiakaivo tulee 

tiivistää liimatiivistemassalla korokerenkaan läpivientien kohdalta sekä kaivon ja korokerenkaan 

välistä. Tiivistysmassaus tulee uusia noin kahden vuoden välein (kunnosta riippuen jopa useammin). 

Mikäli pesuhuone otetaan käyttöön märkätilana, tulee se remontoida kokonaisuudessaan jo 

käyttöikänsäkin puolesta. Akuuteille remonteille ei tilan osalta nähty tässä vaiheessa varsinaista 

tarvetta. Remontin yhteydessä suositellaan uusittavaksi myös tilan lattiakaivo. 

 
Yleiskuva pesuhuoneesta. 

 
Pesuhuoneen lattiakaivo. 

  
Lattiakaivon ja korokerenkaan, sekä korokerenkaan läpivientien tiivistys on aiheellista tehdä välittömästi, sillä 

kaivoon valutetaan vettä joka tapauksessa käsienpesualtaasta. Tiivistysmassaus tulee uusia säännöllisin 

väliajoin. 

 

http://www.sartek.fi/
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Huoneisto A 3 ”Lumikki” 

Huoneisto sijaitsee kahden huoneiston välissä. Huoneiston pääasiallinen lattiamateriaali on kuivissa 

tiloissa muovimatto ja pesuhuoneessa on alkuperäinen laatoitus seinillä ja lattioissa. Muovimattoja 

on useissa tiloissa vähintään kaksi kappaletta päällekkäin. 

Makuuhuone 1 

Homekoira merkkasi tilaa ovikynnyksen viereltä. Rakenteita tarkasteltiin tarkemmin tästä 

homekoiran merkkaamasta kohdasta. 

Tilan ovikynnys irrotettiin ja kohdalle tehtiin pieni rakenneavaus RA 3. Ovikynnyksen alla betoniin 

havaittiin upotettu kynnyksen sidepuu (3 lautaa päällekkäin). Puussa havaittiin lievää 

hajupoikkeamaa. Sidepuun alapinnasta otettiin mikrobimateriaalinäyte MN 2. Materiaalinäytteen 

perusteella puussa on viite vauriosta. 

 
Yleiskuva makuuhuoneesta 1. 

 
Tilan ovikynnyksen alla on kynnyksen sidepuita 
upotettuna betoniin. 

   
Sidepuita irroitettiin ja osittain puuta havaittiin olevan upotettuna betoniin 3x25 mm päällekkäin. Puissa 

havaittiin lievää hajupoikkeamaa. Suoraan betoniin upotettu puumateriaali on herkkä vaurioitumaan etenkin 

maanvaraisessa betonilaatassa. 

 

http://www.sartek.fi/
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Pesuhuone 

Homekoira teki merkkauksen pesuhuoneen suihkunurkkaan. Rakenteita tarkasteltiin pintapuolisesti 

ja kosteusmittauksin tästä homekoiran merkkaamasta kohdasta. 

Pesuhuone on ilmeisesti alkuperäisessä kunnossa. Tilan lattia- ja seinäpinnoitteena on laatoitus. 

Laatoituksen alla vesieristeenä on todennäköisesti piki lattiassa pintalaatan alla. Lattialaatoitusta on 

osittain paikattu jälkeenpäin uusimalla laattoja. Tilan suihkunurkassa havaittiin tummuneita 

silikonisaumoja. Osittain silikonit olivat myös irronneet. Silikoni kerää itseensä hiljalleen 

epäpuhtauksia, jonka seurauksena silikonin pintaan alkaa kasvaa mikrobikasvustoa. Tämän vuoksi 

pesutilojen ja keittiöiden silikonisaumaukset tulisi uusia huoltotoimenpiteen tyyppisesti muutaman 

vuoden välein. Pesuhuoneen lattia- ja seinäpinnoilla ei havaittu kohonneita pintakosteuspitoisuuksia 

(ei myöskään seinän toisella puolen lattia- tai seinäpinnalla). Tilan lattiakaivo on valurautaa ja siinä 

on muovinen korokerengas. Kaivon hajulukon puhdistusreiän korkkia oli tiivistetty muovipussin 

avulla. Korokerenkaan ja kaivon väliä on pyritty joskus tiivistämään, mutta tiviistysmassaus on 

irronnut. Korokerenkaan läpi tuotu poistoputki on epätiivis korokerenkaaseen nähden. 

Käsienpesualtaan poistoputken ja lattian välissä ei ole tiivistettä. Kohdalle asennettu silikoni oli 

irronnut ja tilassa aistittiin todennäköisesti tämän vuoksi lievää viemärin hajua. Vastaavantyyppisten 

pesuhuoneiden tekninen käyttöikä on keskimäärin 30 vuotta. Pesuhuoneen käyttö varsinaisessa 

tarkoituksessaan on nähtävästi hyvin vähäistä. Lattiakaivo tulee tiivistää liimatiivistemassalla 

korokerenkaan läpivientien kohdalta sekä kaivon ja korokerenkaan välistä. Tiivistysmassaus tulee 

uusia noin kahden vuoden välein (kunnosta riippuen jopa useammin). Mikäli pesuhuone otetaan 

käyttöön märkätilana, tulee se remontoida kokonaisuudessaan jo käyttöikänsäkin puolesta. Tällöin 

suositellaan uusittavaksi myös tilan lattiakaivo. 

 
Yleiskuva pesuhuoneesta. 

 
Homekoiran merkkauskohdalla silikonit olivat 

tummuneet. Saumaussilikonit irtosivat helposti. 
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Silikoni on selkeästi mikrobivaurioitunut. Lisäksi 

kaikilta osin pesuhuoneen laatoituksessa ei ollut 
silikonisaumoja ollenkaan. 

 
Käsienpesualtaan juoksuputken ja lattian liitoksessa ei 

havaittu tiivistettä ja silikonitiiviste oli irronnut. Tätä 
kautta pesuhuoneeseen voi virrata viemärin hajua. 

 
Tilan lattiassa oleva lattiakaivo. Kaivon hajukukon 
puhdistustulppa on tiivistetty kaivoon muovipussin 

avulla. 

 
Lattiakaivon korokerenkaan ja kaivoon tuodun 
poistoputkenväli ei ole tiivis. Myöskään lattiakaivon ja 

korokerenkaan välissä ei ole tiivistysmassausta. 
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Makuuhuone 2 

Homekoira merkkasi tilaa pesuhuoneeseen johtavan ovikynnyksen viereltä lattian rajasta ja 

vaatehuoneen ja viereisen huoneiston nurkasta. Rakenteita tarkasteltiin tarkemmin molemmista 

homekoiran merkkaamasta kohdasta. 

Pesuhuoneeseen johtavan ovikynnyksen viereltä avattiin lattiapinnoitteita. Lattiassa havaittiin olevan 

kaksi muovimattoa päällekkäin ja mattojen alla havaittiin veden aiheuttamaa läikkiintymistä. Vesi on 

selkeästi tullut pesuhuoneen puolelta. Ovikynnyksen vierelle piikattiin tutkimusaukko, josta 

havaittiin, että ovikynnyksen alla on sidepuita (kuten muidenkin alkuperäisten kynnyksellisten 

oviaukkojen alla on), mitkä ovat todennäköisesti myös kastuneet, sillä puissa oli aistinvaraisesti 

nähtävissä värimuutosta ja hajua. Vaatehuoneen ja viereisen huoneiston puoleisessa nurkassa 

lattian ja seinän rajasta irrotettiin jalkalistoja ja lattian ja seinän rajassa havaittiin rako. Tälle kohtaa 

piikattiin tutkimusaukko. Tutkimusaukon kohdalla alapohjarakenteessa olevasta valukaistapahvista 

otettiin mikrobimateriaalinäyte MN 3. Materiaalinäytetulosten perusteella valukaistapahvissa on 

vahva viite vauriosta. Alapohjarakenteesta havaittiin ilmavirtaa rakennuksen sisäänpäin. Sisään 

virtaavassa ilmassa havaittiin mikrobiperäinen haju. Lisäksi rakenneavauskohdalla havaittiin 

ruostunutta metallia, mikä omalta osaltaan viittaa korkeaan kosteuteen. 

 
Yleiskuva makuuhuoneesta 2. 

 
Makuuhuoneen lattiamaton alla pesuhuoneeseen 

johtavan oven edessä havaittiin selkeästi kosteuden 

aiheuttamaa läikkiintymistä. 

   
Ovikynnyksen vierelle piikattiin pieni aukko. Aukosta havaittiin, että ovikynnyksen alla olevat puurakenteet 
ovat silminnähden vaurioituneet. Kohdalla havaittiin lisäksi mikrobiperäistä hajua. 
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Viereisen huoneiston ja vaatehuoneen puoleiseen 

nurkkaan koiran merkkaamassa kohdassa seinän ja 
lattian rajassa havaittiin epätiiveyttä. 

 
Kohdalle piikattiin aukko. Aukossa havaittiin mm. 

ruostunutta metallia. Kohdalta otettiin 
mikrobimateriaalinäyte betonin ja kevytsoraeristeen 

välissä olevasta valukaistapahvista. 

 

Lattian ja seinien rajassa havaittiin epätiiveyskohtia ja myös mikrobipitoista hajua (etenkin koiran 

merkkaamissa kohdissa pistemäisenä konvektiomaisena virtauksena). Koiran merkkauskohtia ja 

havaittuja epätiiveyskohtia on niin ulko- kuin väliseinienkin kohdalla. Rakennus on reilusti 

alipaineinen asennetuista korvausilmaventtiileistä huolimatta ja näinollen epätiiviiden rakenteiden 

kautta korvausilmaa virtaa maaperästä ja alapohjan vaurioituneista materiaaleista rakennuksen 

sisäilmaan. Epätiiviiden rakenteiden ja rakennuksen alipaineisuuden todettiin rakennukseen tehdyn 

tutkimuksen mukaan olevan todennäköisin syy rakennuksessa havaittuihin sisäilmaongelmiin. 

Huoneistoissa on huoneistokohtainen koneellinen poistoilmanvaihto talotuulettimien kautta, mikä luo 

rakennukseen voimakasta alipainetta korvausilmaventtiileistä huolimatta. Korvausilman saanti 

korvausilmaventtiileiden kautta ei ole selvästikään riittävää, mutta korvausilman lisääminen ei 

yksistään riitä ongelmien poistamiseen. 

Kynnysten kohdalle on upotettu jo rakennusaikana puuta, joka on vaurioitunut todennäköisesti jo 

pian rakennuksen valmistumisen jälkeen. Puiden todettiin olevan vaurioituneita myös tutkimuksen 

yhteydessä otetun materiaalinäytteen perusteella. Vaurioituneet puut ovat suorassa yhteydessä 

huoneistojen sisäilmaan. Etenkin maanvaraiseen betonilaattaan upotetut puut ovat hyvin riskialttiita 

vaurioitumaan ja ne suositellaan poistettavaksi joka tapauksessa. 

 

 

 

 

 

 

JOHTOPÄÄTÖKSET: 
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Tässä raportissa sekä homekoiratutkimuksessa todettujen rakenteiden epätiiveyskohtien kautta 

rakennuksen sisäilmaan mahdollisesti pääsevien epäpuhtauksien estäminen on mahdollista 

rakenteita tiivistämällä. Kivirakenteisten seinien ja betonilattioiden väliset epätiiveyskohdat voidaan 

tiivistää esim. epoksilla tai vedeneristejärjestelmillä erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. 

Tiivistystä vaativia kohtia huoneistoissa ovat: lattian ja seinän rajan liittymä, lattiapinnat 

(alapohjalaatassa mahdollisesti olevat halkeamat), ikkuna-aukot, sekä muut epätiiviit rakennekohdat 

(mm. laajennusosien kohdalla olevat perusmuurin halkaisukohdat). Ennen tiivistystoimenpiteitä 

lattia-ja seinäpinnoitteet/tasoitteet tulee poistaa ja hioa puhtaalle betonipinnalle. Lattiarakenteeseen 

poistetut puurakenteet tulee poistaa ja purettujen puurakenteiden jättämät aukot rakenteessa tulee 

täyttää ennen tiivistyspinnoitusta. Tällöin epäpuhtauksien kantautuminen ilmavirtojen mukana 

rakennuksen sisäilmaan saadaan estettyä ja työsaumat tiivistettyä.  

Tiivistyskorjausten onnistumista voidaan edistää alipaineistamalla maanvaraisen betonilaatan alla 

olevaa kevytsorakerrosta koneellisesti, mutta tämä voi olla hankalaa toteuttaa riittävällä 

varmuudella, sillä kevytsoran alla on täyttöhiekkakerros ja näinollen alipaineistettavan alueen 

tilavuutta ja poistoilmapuhaltimien tehoa on hyvin paljon haastavampi määritellä kuin esim. 

kaksoislaattarakenteessa. 

Rakennuksen laajennetuilta osin (päätyasunnoissa olevat laajennukset) ulkoseinien sisäpuolen levyt 

on syytä purkaa ja tiivistää höyrynsulkumuovi rakenteisiin huolellisesti ja asianmukaisesti esim. 

vesieristeellä/höyrynsulkuteipillä ilmavuotojen poistamiseksi. 

Tiloihin tulee suunnitella nykyistä hallitumpi korvausilman saanti suhteessa poistoilmanvaihdon 

voimakkuuteen IV-alan asiantuntijan toimesta. 

Rakennuksen ympärille on syytä asentaa ainakin maan sisäinen sadevesiviemäröinti, mutta on 

suotavaa asentaa myös salaojitus, patolevy, routaeristeet ja sorakaista perusmuurin ja pintamaan 

väliin. Näin perusmuurin ulkopuolista kosteusrasitusta saadaan nykyistä huomattavasti vähemmäksi. 

Lisäksi rakennuksen päädyissä oleviin tiilimuurattuihin ulkoseiniin on syytä tehdä julkisivun taustan 

tuuletuksen varmistavat reiät piikkaamalla alimman tiilivarvin joka kolmas pystysauma auki. 

Muita huomioita: Tilat on syytä ottaa käsittelyyn yksi kerrallaan, jotta tilojen käyttö portaittain on 

käyttäjien puolesta mahdollista. Ennen purkutöiden aloittamista rakennukseen on teetettävä kattava 

haitta-ainekartoitus, jossa tarkastetaan rakennusajankohdan mukaiset rakennusmateriaalit, jotka 

voivat sisältää esim. asbestia/PAH-yhdisteitä, jotka tulee purkaa asbestipurkutyöohjeiden mukaisesti 

ja purkujäte tulee käsitellä ongelmajätteenä. Tutkittavia materiaaleja ovat mm. muovimatot, liimat, 

tasoitteet, laatoitukset, laastit, jne. Tutkimuksen yhteydessä sovittiin, että haitta-ainekartoitus 

tehdään erillisenä työnään Saneeraustekniikka Sartek Oy:n toimesta. 

Rakennuksen huoltotyyppiset tarkastukset tulee suorittaa säännöllisesti. Tutkimuksen kohteena 

olevassa rakennuksessa näihin kuuluvat mm. rännien ja syöksytorvien toiminnan ja puhtauden 

tarkastaminen, pesuhuoneen ja keittiön silikonisaumojen sekä kaivojen ja vesikalusteiden toiminta 

tarkastaminen/uusiminen sekä korvausilmaventtiileiden suodattimien vaihto. Nyrkkisääntönä voidaan 

pitää, että jokainen rakennus tulisi kiertää ulkoa ja sisältä vähintään kerran vuodessa läpi 

huoltotoimenpiteitä ja muita teknisiä seikkoja silmällä pitäen. 

JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUS: 

http://www.sartek.fi/
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Alapohjan rakenne (alkuperäinen osa): 

- muovimattoja (tilasta riippuen 1-3 kpl päällekkäin) 

- 70 mm pintabetonilaatta 

- pahvi (valun erotuskaista) 

- n. 100 mm sementillä sidottu kevytsorakerros 

- täyttöhiekka/perusmaa 

 

 

Ulkoseinän rakenne (90-luvulla rakennettu laajennusosa): 

- tiilimuuraus/sisäpinnastaan pikieristetty perusmuuri 

- 100 mm mineraalivillaeriste 

- huokoinen puukuitulevy 

- 100 mm mineraalivillaeriste 

- höyrynsulkumuovi 

- kipsilevy + maali 
 

 

 
 

 

Perusmuurin rakenne (alkuperäinen osa): 

- maalattu betoni 

- EPS-eriste 

- pikieriste 

- maalattu betoni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAKENNELEIKKAUKSET: 

- + 

- 
+ 

Höyrynsulkumuovi 

päättyy alaohjauspuun 

kohdalla (ei tiivis) 

Lattian ja seinän raja ei ole tiivis. Rakennuksen 

alipaineisuuden mukana alapohjan 

vaurioituneiden materiaalien ja maaperän 

mikrobit kantautuvat rakennuksen sisäilmaan. 
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POHJAKUVAT: 

= Rakenneavaus 

 

= Materiaalinäyte 

Huoneisto A 1 ”Touhula” 

Huoneisto A 3 ”Lumikki” 

 

Tilan listoja raotettiin ja 

rakenteissa havaittiin epätiiveyttä 

Listoja raotettiin ja rakenteissa 

havaittiin epätiiveyttä 

Makuuhuone 2 

Makuuhuone 1 

Keittiö 

Makuuhuone 1 

Pesuhuone 

Pesuhuone 

Makuuhuone 2 

Vuoto patterin 

paluuventtiilissä 

Tilan listoja raotettiin ja 

rakenteissa havaittiin epätiiveyttä 

Tilan listoja raotettiin ja 

rakenteissa havaittiin epätiiveyttä 

Kaivossa epätiiveyttä 

Pesuhuoneessa 

havaittiin silikoneissa 

mikrobikasvustoa 

Epätiivis 

juoksuputken 

ja lattian väli 

Muovimaton alla 

havaittiin kosteusjälkiä 

pesuhuoneen puolelta 

Kaivossa epätiiveyttä 

MN x 

Näytteiden tulkinta: 

MN x = Ei viitettä vauriosta 

= Viittaa vaurioon 

= Vahva viite vauriosta 

MN x 

MN x 

RA x 

RA 1 
MN 1 RA 2 

RA 3 MN 2 

MN 3 
RA 2 RA 2 

Kynnyksen alla 

sidepuut vaurioituneet 
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Mittalaite Käyttötarkoitus 

 
Vaisala HMI 41 näyttölaite/ 

HMP 42 mittapää.  

Ilmasta ja rakenteesta suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja absoluuttisen 

kosteuden mittaus. Mittalaitteen tarkkuus on noin ±3…5 %. 

 
Vaisala HMI 41 näyttölaite/ 

HMP 46 mittapää.  

Ilmasta ja rakenteesta suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja absoluuttisen 

kosteuden mittaus. Mittalaitteen tarkkuus on noin ±3…5 %. 

 
Vaisala HMI 41 näyttölaite/ 

HMP 44 mittapää.  

Ilmasta ja rakenteesta suhteellisen kosteuden, lämpötilan ja absoluuttisen 

kosteuden mittaus. Mittalaitteen tarkkuus on noin ±2…3 %. 

x 
Pintakosteusosoitin   

Exotek MC-160SA 
Rakenteiden pintaosista kosteuserojen vertailu. 

x 
Piikkimittari Protimeter mini 

syvämittauspuikoilla 

Puun kosteuden mittaus (paino-%) sekä rakenteen pinnan kosteuserojen 

vertailu. 

 Lämpökamera Flir E60 bx  
Rakenteiden lämpö- ja ilmavuotokohtien kartoitus. Rakenteissa sijaitsevien 

lämpöputkien ja lämmityskaapeleiden paikannus.  

Raportti on laadittu esitettyjen/ epäiltyjen vahinkojen selvittämiseen, eikä sitä täten saa käyttää kiinteistön 

kunnon tai sen osan arvon määrittämiseen. 

Raporttiin merkityt tiedot ovat tutkimushetkellä tehtyjä havaintoja. 

 

Kajaanissa 3.8.2017 

Saneeraustekniikka Sartek Oy 

Joonas Koponen 

 

Jakelu 1 kpl Jouni Romppainen 

 1 kpl Jari Romppainen 

 1 kpl Sartek Oy:n arkisto 

 

Liitteet Liite 1. Työterveyslaitos. Mikrobimateriaalinäytteiden analyysivastaus 361178. 
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