
Vanhusten palvelurakennuksen 

SISÄILMA- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 



Kohdetiedot (1/2) 
 

- Vaasan seudulla 
- Rakennettu 1968-69, noin 2250m² 
- Kantavat rakenteet betonia ja tiiltä 
- Vesikattorakenne uusittu 1984-85,  
 tasakatosta -> harjakatoksi 
- Laajennettu 1999-2000  
 (D-osa ja keittiö/ruokasali) 



Kohdetiedot (2/2) 
 

- Pienet saneeraukset ja pintamateriaalien uudistukset 
- IV-järjestelmä on suurin osiin alkuperäinen, pienet uudistukset 

2000-luvulla 
 
- Henkilökunta oireilee 
   -Sisäilmastokysely suoritettu 2015 
  Ongelmat/Oireet: silmä-oireet, nuha ja limakalvo-oireet, iho-  
        oireet/ihottumat, tunkkainen haju 
 

- Oireilevatko asukkaat/potilaat?? 
 

 



Tutkimuksen tavoite  
 
 Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kattavasti kohteen 
sisäilman laatuun vaikuttavia tekijöitä, rakenteiden kunto ja 
mahdollisien haitta-aineiden esiintyminen.  

  

 Tutkimusselostus käytetään kohteen korjaussuunnittelun 
lähtötiedoiksi.  

  



Tutkimukset (1/2) 
 

 - Lähtötietojen tarkastus 

 - Tilojen aistinvarainen tarkastus ja pintakosteuskartoitus 

 - Ulkovaipan eli julkisivun ja vesikaton kuntoa tarkastettiin 

 - Rakenneavaukset ja rakennekosteusmittaukset 

 - Riskirakenteiden tarkastus ja analyysi DOF-lämpö ohjelmalla 

 - Viiltomittaukset ja lattiapäällysteiden kunnon arvionti 

 - Pitempiaikaisia loggaus-mittauksia;  
     Lämpötila, suhteellinen kosteus, paine-erot, radon 

  

  

  

  

  
  



Tutkimukset (2/2) 
 

 - Näytteidenotto 
◦ VOC-ilmanäytteet 
◦ VOC-bulknäytteet 
◦ Mikrobinäytteet 
◦ Pölynäytteet 
◦ Kuitunäytteet 

 - IV-kuntotarkastus 

 - Rakenteiden tiiveystarkastus, aistinvaraisesti 

 - Haitta-ainekartoitus 

  

  

  

  

  
  



Tutkimustulokset (1/8) 
 

 - Alapohja 
◦ Paikoittain korkeat kosteusarvot ja pahat  

   kosteusvauriot, paikoittain mahdolliset putkivuodot 

◦ Viiltomittauksissa paikoittain erittäin korkeat lukemat 

◦ Bulk-TVOC, alhaiset arvot 

◦ DOF-analyysit 

◦ Putkikanavissa muottilaudat 

◦ Mikrobivauriot eristeessä 

◦ Ilmavuotoreitit sisätiloihin 

  

  

  

  

  
  



Tutkimustulokset (2/8) 
 

 - Julkisivu, ulkoseinät, ikkunat ja ovet 
◦ Ikkunat vaihtelevassa kunnossa, suuriin osiin alkuperäiset 

◦ Julkisivuissa paljon epätiiviyksiä 

◦ Julkisivumuuraus suuriin osiin hyvässä kunnossa 

◦ Normaalit kosteusarvot mitattiin  

   sisämuurauksen alaosasta 

◦ DOF-analyysit 

◦ Mikrobivauriot eristeessä 

◦ Ilmavuotoreitit sisätiloihin 

  

  

  

  
  



Tutkimustulokset (3/8) 
 

 - Yläpohja ja vesikatto  

◦ Vesikattorakenne uusittu 1984-85, tasakatosta -> harjakatoksi 

◦ Vesikatto vuotaa, vuotovesi yläpohjarakenteisiin 

◦ Ilmavuotoreitit sisätiloihin 

◦ Olematon yläpohjarakenteen tuuletus 

 

  

  

  
  



Tutkimustulokset (4/8) 
 

 - IV-järjestelmä 
◦ Yksi alkuperäinen tuloilmakone ja kolme vähän uudemmat 

◦ 10 huippuimuria + keittiön poistopuhallin 

◦ Automaatio puutteellinen 

◦ Poistoilmamäärät OK 

◦ Tuloilmamäärät vähäiset/puutteelliset 

◦ Järjestelmä epätiivis, modifioituneet kanavaosat 

◦ Järjestelmän puhdistustarve 

◦ Huoneiden/tilojen todellinen ilmanvaihto puuteellinen 

  

  

  

  
  



Tutkimustulokset (5/8) 
 

 - Sisäilman laatu ja näytetulokset 
◦ Tilat alipaineisia ulkoilmaan nähden (-5 -> -25Pa) 

◦ Paikoittain korkeita hiilidioksiidipitoisuuksia 

  

  

  
  

S2: 900ppm 



Tutkimustulokset (6/8) 
 

 - Sisäilman laatu ja näytetulokset 
◦ Sisälämpötila, potilashuoneissa etelään päin jo maaliskuussa mitattu 30°C !  

  -> ylittää toimenpideraja  

◦ Sisätilojen suhteellinen kosteus alhainen 

  

  

  
  



Tutkimustulokset (7/8) 
 

 - Sisäilman laatu ja näytetulokset 
◦ VOC-ilmanäytteet 

◦ Pölynäytteet 

◦ Kuitunäytteet, 2 viikon laskeuma 

  

  

  
  



Tutkimustulokset (8/8) 
 

 - Haitta-ainekartoitus ja näytetulokset 
◦ Asbestia sisältävät materiaalit 

◦ PAH-yhdeisteet 

◦ PCB-yhdisteet 

◦ Raskasmetallit 

◦ Lyijy 

◦ Öljyhiilivedyt 

◦ BTEX 

 

  

  
  



Altistumisolosuhteiden arviointi  
sisäilman epäpuhtauksille 

 - Käytetty TTL:n ohje 

 - Tutkimustuloksien ja näytetuloksien perusteella on todettu että 
haitallinen altistumisolosuhde on todennäköinen 
◦ Laajat mikrobivauriot, korjauslaajuus merkittävä 

◦ Säännöllisiä ja useita ilmavuotoreittejä 

◦ Tilat ovat alipaineisia ulkoilmaan nähden 

◦ Rakenteista mitattu poikkeavaa kosteutta 

◦ Asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät (VOC, lämpötila ja IV-
ilmamäärät) ja epäpuhtauslähteet todettu 

  

  

  

  
  



 
 

  

  

  

  
  


