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1 Yleistiedot 
Kohde 

Valkealahden ala-aste 
Valkealahdentie 95 
42700 Keuruu 
Tilaaja 

Keuruun kaupunki 
Vastaava kiinteistöpäällikkö 
Matti Kanko 
Multiantie 5 
42700 Keuruu 

Tehtävä 

Tutkimuksen tavoitteena on ollut määrittää aistivaraisien menetelmien, mittauksien ja 
rakenneavausten sekä materiaalinäytteiden analysoinnin avulla rakenteiden kunto, 
kosteustekninen toiminta sekä rakennuksen sisäilman laatuun vaikuttavat tekijät. Tut-
kimusselostuksessa esitetään tarvittavat toimenpiteet ja korjauslaajuudet. Erillinen ta-
lousrakennus ei sisältynyt kuntotutkimukseen. 

Tutkimusajankohta 

Kohteen kenttätutkimukset tehtiin 17.9–20.9.2012 ja 2.10.2012.  

Tutkimuksen tekijät 

Vahanen Oy 
Linnoitustie 5 
02600 Espoo 

Janne Sievola p. 040 8266 799 
Katariina Laine 
Jarmo Saarinen 
Sami Vuorikoski  
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2 Tiivistelmä 
Valkealahden ala-aste koostuu vuonna 1905 rakennetusta osasta ja 1950-luvulla ra-
kennetusta lisäosasta. Kohteessa on tehty erilaisia korjaustoimenpiteitä mm. asenta-
malla alapohjaan ja ulkoseiniin sisäpuolinen lisälämmöneristys. Vesijohdot on uusittu 
vuonna 2002. 
Rakennuksen puurakenteisen alapohjan tuulettuvassa alustatilassa on paikoitellen 
runsaasti poistettavaa rakennusjätettä. Lisäosan alustatilan tuuletusta on suositeltavaa 
parantaa. Puurakenteisten alapohjien rakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa.  
Muovimattolattianpäällysteet ovat ikääntyneet etenkin märkätiloissa ja keittiössä. 
Keittiön ja märkätilojen vedeneristeet on suositeltavaa uusia ja niiden kallistus- ja lat-
tiakaivopuutteet korjata. 
Kellarikerroksen puutyöluokassa maanvastaisen betonirakenteisen alapohjan päälle 
rakennettu puulattia on paikoitellen lahonnut. Kellaritilojen käytävällä havaittiin pai-
koitellen maanvastaisessa seinä- ja lattiarakenteissa kosteusrasitusta. Rakennuksen ul-
kopuolella kellarin kohdalla betonipinnoista on paikallisesti rapautunut ja sokkeli-
maali paikoitellen irtoilee. Ruohikko sokkelin vierellä lisää sokkelin ja maanvastaisen 
seinän kosteusrasitusta. Rakennuksen luoteiskulmalla syöksytorven sadevedet lammi-
koituvat sokkelin vieressä olevaan maan painanteeseen.  
Julkisivulaudoituksen maalipinta irtoilee. Julkisivulaudoituksen ja hirsiseinärakenteen 
välissä ei ole tuuletusväliä. Hirsirakenteissa ei havaittu lahoa. Ikkunoiden maalatut 
puupinnat, kittaukset ja tiivisteet ovat ikääntyneet etenkin eteläjulkisivulla. Joistakin 
ikkunoista puuttuvat vesipellit ja vesi ohjautuu ikkuna- ja seinärakenteen sisälle. Yh-
den tarkastetun ikkunan puuosissa havaittiin lahoa. 
Rakennuksen vesikaton vuodot ovat vaurioittaneet räystäsrakenteita ja kastelleet keit-
tiön sisäänkäynnin ulkoseinärakenteita. Aluskatteeton rivipeltikate ei ole paineellisen 
vedenpitävä rakenne. Vuonna 1950-valmistuneessa osassa on aluskate. Hormien 
kohdalla pellityksen ylösnostot ovat epätiiviit. Suosittelemme kiireellisenä korjaukse-
na peltikaton tiivistyskorjauksia ja lähivuosina vesikattorakenteen uusimista aluskat-
teelliseksi peltikatteeksi. 
Luokkatiloissa on 1950-luvulla rakennetussa osassa painovoimainen ilmanvaihto. Ra-
kennuksen vanhassa osassa ilmanvaihto hoidetaan ikkunatuuletuksella. Keittiöön on 
suositeltavaa toteuttaa korvausilmareitti.   
Tärkeimmän suositellut toimenpiteet on esitetty kappaleessa 13. 
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3 Kohteen kuvaus 
Tutkimuskohde on Keuruun Valkealahdella sijaitseva koulurakennus. Kohteessa on li-
säksi erillinen talousrakennus, joka ei sisältynyt kuntotutkimukseen. Koulurakennus 
on pääosin kaksikerroksinen. Lisäksi pohjoispäädyn kellarikerroksessa on puutyö-
luokka ja wc-tilat. Kellarikerros on osin maanpinnan tason alapuolella. Rakennuksen 
eteläpuoli (vanha osa) on valmistunut vuonna 1905 (Kuva 1). Rakennuksen pohjois-
puoli (lisäosa) on rakennettu 1950-luvulla. Rakennukseen on toteutettu perusparan-
nus 2002.  

 
 

 

Kuva 1. Sijaintikaavio. 

 

Vanhan osan perustukset ovat luonnonkivestä. Lisäosa on betoniperusteinen. Kellari-
kerroksen alapohja on maanvarainen betonilaatta. Muuten alapohja on puurakentei-
nen. Ulkoseinät ovat pääosin hirsirunkoisia. Keittiön sisäänkäynnin kohdalla ulkosei-
nät ovat puurankarunkoisia. Hirsiseinien sisäpuolelle on tehty mineraalivillalisäläm-
möneristys. Rakennuksen ikkunat ovat 3-lasisia maalattuja puuikkunoita. Väli- ja ylä-
pohjat ovat puurakenteisia. Rakennuksessa on puurakenteinen peltikatteinen harjakat-
to. Lisäosalla rivipeltikatteen alla on aluskate.  

Pääosassa tiloissa on painovoimainen ja ikkunatuuletukseen perustuva ilmanvaihto.  

4 Lähtötiedot 
Tutkimusta tehtäessä käytettävissä oli seuraavat asiakirjat ja piirustukset: 

 Pohjapiirustukset, LVI-insinööritoimisto Chydenius, 4.4.2009 
 LVI-pohjapiirustukset, vesijohtolaitteet, Chydenius, 4.4.2009 
 Työselostus, Vesijohtosaneeraus, LVI-työt, Chydenius, 4.4.2008 

 

 

Vanha osa v. 1905 
Lisäosa 1950-luvulta 
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Kellarikerroksessa puutyöluokka ja 
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Tutkimuksen lähtötietona on lisäksi käytetty käyttäjien haastatteluissa saatuja tietoja 
tehdyistä korjauksista ja vesivuodoista. Käyttäjän mukaan vain rakennuksen ensim-
mäinen kerros on säännöllisesti koulun käytössä. 

Vesivuodot 

Käyttäjältä saadun tiedon mukaan rakennuksen vanhan osan toisen kerroksen ma-
kuuhuoneen katossa on edellisenä talvena ollut vesivuoto. 

Käyttäjän mukaan talvella rakennuksen länsipuolen räystäillä esiintyy jääpuikkoja. 

Huolto- ja korjaustoimenpiteet 

 Vesikatto osin uusittu vuosina 1979-80 käyttäjältä saadun tiedon mukaan.  
 Vesikaton maalaus 1990-luvun puolivälissä käyttäjältä saadun tiedon mukaan. 
 Perusparannus vuonna 2002. Perusparannuksessa on uusittu kiinteistön vesi-

johdot ja keittiön alapohja. 

5 Tutkimusmenetelmät 
Aistinvarainen tarkastus tehtiin kaikissa tiloissa. Rakenteiden puuosien, vesikaton 
kantavien rakenteiden ja muiden puumateriaalien kosteuspitoisuutta (paino-%) mitat-
tiin pistokoeluonteisesti materiaalin sähkönvastuksen muutoksien mittaamiseen pe-
rustuvalla piikkimittarilla Tramex Compact. 

Kellarissa mitattiin käytävän lattiapinnoitteiden alapuolinen ja puutyötilan alapohjan 
ilmavälin suhteellinen kosteus ja lämpötila Vaisala Oy:n HMP42 mittapäällä. Lattia-
pinnoitteen kohdalla mittaus tehtiin asentamalla mittapää lattiapinnoitteen alle pin-
noitteeseen tehdyn viillon kautta. Viilto tiivistettiin ja mittapään annettiin tasaantua 
noin 15-20 min, minkä jälkeen tulokset luettiin HMI41 näyttölaitteella. Puutyötilan 
alapohjan puukorokelattian ilmavälin ilman suhteellinen kosteus mitattiin ponttilau-
talattiaan poratun mittausreiän kautta. Mittausreikä tiivistettiin ja annettiin tasaantua 
noin 15-20 minuuttia ennen lukeman ottoa. Mittapään mittaustarkkuus suhteellisen 
kosteuden osalta on noin ± 2 %. Käytetyt anturit kalibroidaan Vahanen Oy:ssä kahden 
kuukauden välein. Viiltomittausten paikat ja tulokset on esitetty liitteen 3 pohjakuvas-
sa.  

Rakenteiden epätiiviyskohtia ja ilmavirtausten suuntia tarkasteltiin Regin-
merkkisavun avulla. 

Rakenteiden kuntoa ja rakennetyyppejä tarkastettiin rakenneavauksista. Avauksia teh-
tiin rakennuksen alapohjiin, ulkoseiniin, välipohjiin ja yläpohjaan. Rakenneavauksista 
otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyysiä varten. Mikrobianalyysit tehtiin Helsin-
gin Työterveyslaitoksella. Rakenneavausten ja mikrobinäytteiden ottopaikat on esitetty 
liitteiden 1-3 pohjakuvissa ja Työterveyslaitoksen mikrobianalyysivastaukset liittees-
sä 5. 

Rakennuksen sisätilojen pölyn koostumuksia arvioitiin huonetilojen pinnalta kerätyil-
lä pyyhintäpölynäytteillä, joista analysoitiin huonepölyn koostumus elektronimikro-
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skooppisesti Helsingin Työterveyslaitoksen toimesta. Pölynäytteiden ottopaikat on esi-
tetty liitteen 1 pohjakuvassa ja analyysivastaukset liitteessä 6. 

Materiaalien asbesti-, PAH-yhdiste- ja raskasmetallipitoisuuksia analysoitiin Vahanen 
Oy:n toimesta laboratoriossa. Analyysitulokset on esitetty liitteessä 7. 

6 Piha-alueet 

6.1 Havainnot 
Sisäpihan puolella rakennuksen sokkelin vierellä on pääosin betonikiveys tai hiekoitus. 
Osin sisäpihan puolella sokkelin vierellä on nurmea ja pensaskasveja. Muilla jul-
kisivuilla sokkelin vierellä on nurmea tai pensaskasveja. Sisäpihan puolella maanpinta 
viettää hieman poispäin rakennuksesta. Rakennuksen eteläpäädyssä nurmialueen pin-
ta on tasainen ja ei kallista rakennuksesta poispäin. Länsi- ja pohjoissivulla maanpinta 
viettää pääosin hieman poispäin rakennuksesta. Rakennuksen luoteiskulmalla syöksy-
torven vieressä nurmialueessa on painanteita, joihin sadevesi kerääntyy (Kuva 2). 

  
Kuva 2. Rakennuksen luoteisnurkan nurmialueessa on painanteita, joihin sadeveden 
kerääntyvät. Ikkunat ovat lähellä maanpinnan tasoa. 

Maapinnan taso rakennuksen vierellä vaihtelee eri puolilla rakennusta. Maanpinta las-
kee rakennuksesta luoteeseen päin ja maanpinta on noin metrin alempana kuin ra-
kennuksen sisäpihan puolella.  

Sokkeleiden korkeus on pääosin 300-500 mm maanpinnan tason yläpuolella. Sokkeli 
on vain noin 100-150 mm korkea rakennuksen eteläpäädyn ja keittiön sisäänkäynnin 
välissä. Lisäksi luoteisnurkalla kellarin ikkunat ovat lähellä maan pinnan tasoa. Sokke-
lit ovat pääosin tyydyttävässä kunnossa. Rakennuksen luoteisnurkalla sokkelin betoni 
on paikallisesti rapautunut, halkeillut ja maalaus on osittain irronnut.  

Painanteita 

Syöksytorven 
sadevedet  
kastelevat  
betonisokkelia 

Ikkunoiden alaosat 
ovat lähellä maan-
pintaa 
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Rakennuksen vierellä ei todennäköisesti ole salaojia. 

Vesikaton vedenpoisto on toteutettu syöksytorvilla. Pääosin syöksytorvet ohjaavat sa-
devedet rakennuksen sokkelin vierelle. Sisäpihan puolella osasta syöksytorvista sade-
vedet ohjataan syöksytorvien alla oleviin sadevesikaivoihin. Paikoin syöksytorvien ala-
päiden ulosheittäjät ovat irronneet.  

6.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Sokkelia vasten oleva nurmialue ja pensaskasvit lisäävät betonisokkelin ja kellarin 
maanvastaisten seinien kosteusrasitusta.  

Suosittelemme toteuttamaan kellarin maanvastaisiin seiniin asianmukaisen vedeneris-
tyksen rakennuksen ulkopuolelta. Maanpinnan muotoilut tulee samalla korjata niin, 
että ikkunoiden kohdalla maanpinta on vähintään 300 mm ikkunan alaosan alapuolel-
la. Suosittelemme maanpinnan tason alentamista myös rakennuksen etelä päädyn ja 
keittiön sisäänkäynnin välillä. 

Kellarin vedeneristyksen yhteydessä on suositeltavaa asentaa salaojitus kellarin koh-
dalle. Muualla rakennuksessa salaojitukselle ei ole kosteusteknisen toiminnan perus-
teella tarvetta. Salaojituksen tehtävä on pitää pohjavedentaso riittävän alhaalla ryö-
mintätilan pinnasta ja johdattaa maahan imeytyviä sadevesiä pois rakennuksen vierel-
tä. 

Maanpinta on kellarin perusmuurin korjauksen yhteydessä suositeltavaa erottaa sok-
kelista esimerkiksi sepelikaistalla.  

Vähintään kellarin kohdalla syöksytorvien sadevedet tulee johdattaa viemäröinnein tai 
sadevesikouruin pois rakennuksen viereltä. 
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7 Alapohjat 

7.1 Rakenteet 
Alapohjarakenne vanhassa osassa on rakenneavauksen RAK 1 mukaan ylhäältä alas-
päin lueteltuna seuraava: 

 Muovimatto 
 Lastulevy 25 mm 
 Höyrynsulku, muovikalvo 
 Mineraalivilla 100 mm  

+ koolaus 
 Rive ~20 mm 
 Kutterilastua ~60 mm 
 Hiekka ~100 mm 
 Sammaltäyttö ~50 mm 
 Olkitäyttö >130 mm  

(ei avattu alapuolelle) 
 Vaneri 
 Harvalaudoitus 
 Tuulettuva alustatila ~500-1000 mm 

+ puukannattimet luonnonkiviperustuksen päällä 
 Maapohja, hiekka 

 

Alapohjarakenne lisäosassa on rakenneavauksen RAK 2 mukaan ylhäältä alaspäin lue-
teltuna seuraava: 

 Muovimatto 
 Lastulevy 25 mm 
 Höyrynsulku, muovikalvo 
 Mineraalivilla 100 mm 
 Sahanpuru ~50-100 mm 
 Olkitäyttö ~300 mm 
 Vaneri (ei avattu alapuolelle) 
 Umpilaudoitus 
 Tuulettuva alustatila ~1000 mm 

+ puukannattimet betoniperustuksen  
päällä 

 Maapohja, hiekka 
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Alapohjarakenne kellarin puutyötilassa rakenneavauksen RAK 3 mukaan on ylhäältä 
alaspäin lueteltuna seuraava: 

 Ponttilauta 50 mm 
 Sahanpuru 50 mm  

+ puukoolaus 50x100 mm ~k600 
 Bitumisively (ei sisällä asbestia) 
 Betoni (ei avattu) 
 Hiekka 

 

 

 

 

 

7.2 Havainnot 
Perustukset 

Vanha osa on perustettu luonnonkiviperustuksen päälle. Lisäosa on betoniperustei-
nen. 

Alustatilat 

Lisäosan kellaritilaa lukuun ottamatta rakennuksen alla on tuulettuva alustatila. Van-
han osan alustatila tuulettuu hyvin sokkeleiden tuuletusaukkojen 100 x 100 mm ja 
luonnonkiviperustuksen rakojen kautta. Lisäosan alustatila tuulettuu kolmen  
100 x 100 mm tuuletusaukon kautta. Alustatiloihin ei ole kulkureittiä. Alustilan puo-
lella alapohjan puurakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Alustatiloissa on paljon ra-
kennusjätettä (Kuva 3).  
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Kuva 3. Lisäosan alustatila tuuletusaukon kautta kuvattuna. 

Kellaritilat 

Kellarin lattia on noin 1 m maanpinnan tason alapuolella. Kellaritiloissa lattiapäällys-
teenä on maanvastaisen betonilaatan päällä muovimatto ja puutyötilassa betonilaatan 
päällä on koolattu puulattia. Kellarin lattiapäällysteen ovat tyydyttävässä kunnossa.  

Alapohjan muovimaton alta mitattiin viiltomittauksella korkeita ilman suhteellisia 
kosteuksia (RH 93,6 %; 20,9 C ja RH 90,7 %; 18,3 C) ja toisesta mittapisteestä muo-
vimaton alta aistittiin voimakas mikrobiperäinen haju. Puukorokelattia ilmavälistä mi-
tattiin kosteuspitoisuudeksi RH 50,3 - 66,7 %, (18,2-21,9 C).  Tarkemmat kosteusmit-
taustulokset ja mittauspaikat on esitetty liitteen 3 pohjakuvassa.  

Kellarin puutyötilan puulattiaan ja ulkoseinään tehtiin rakenneavaukset RAK3 ja 
RAK4 (Kuva 4). Rakenneavausten sijainnit on esitetty liitteen 3 pohjakuvassa. Alapoh-
jan puurakenteissa havaittiin kosteusvaurio. Alapohjan bitumisivelystä otettiin mate-
riaalinäyte, jolle tehtiin asbestiselvitys ja tutkittiin PAH-yhdistepitoisuus. Analyysivas-
tauksen perusteella bitumisively ei sisällä asbestia ja PAH-yhdistepitoisuudet olivat 
erittäin alhaisia (liite 7). 

Rakennusjätettä 
kuten muotti-
lautoja 

Muottilaudat 
pilariperustuk-
sien ympärillä 
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Kuva 4. Lisäosan kellarin puutyötilan alapohjan ja maanvastaisen ulkoseinän raken-
neavaus RAK 3 ja RAK 4. 

Ensimmäisen kerroksen tilat 

Ensimmäisessä kerroksessa lattiapäällysteenä on muovimatto. Vuoden 2002 vesijohto-
jen uusimisen yhteydessä lattiapäällysteitä on paikallisesti uusittu. Pääosin muovima-
tot ovat tyydyttävässä kunnossa.  

Tervapaperi 
Laho korokepuu 

Bitumisively betonilaa-
tan päällä 

Kastunutta  
sahanpurua 

Tiilimuuraus 
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Kuva 5. Yleiskuva luokasta lisäosan ensimmäisessä kerroksessa. 

Keittiön muovimaton saumat rakoilevat. Ulkoseinän vierustalla pesuvedet ovat kul-
keutuneet muovimaton alle. Keittiössä ei ole lattiakaivoa. Vanhan osan opetustilan 
keittiön vastaisen väliseinän vieressä muovimatto on koholla. Kohdassa ei havaittu 
kohonneita pintakosteusilmaisimen lukemia.  

Vanhan sekä lisäosan alapohjiin tehtiin rakenneavaukset RAK 1 ja RAK 2. Raken-
neavausten sijainnit on esitetty pohjakuvissa. Rakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa. 
Rakenteet on esitetty kappaleessa 7.1.  

Alapohjassa havaittiin merkkisavulla ilmavuotoja alapohjasta sisätilaan päin. Ilma-
vuotoja havaittiin väliovien kynnyksien ja viemäreiden lattialäpivientien kohdalla.  

Märkätilat 

Valkealahden ala-asteen märkätiloissa on lattian vedeneristeenä muovimatto ja seinäs-
sä muovitapetti. Pukuhuoneen pesutilan muovimaton saumat ovat kuluneet ja muo-
vimattoa on uusittu paikoitelle. Lattian kallistukset ovat vähäiset ja vesi lammikoituu 
kaivon viereen. Tapettien saumat rakoilevat. 

7.3  Johtopäätökset 
Kellaritilat 

Kellarin käytävältä muovimaton alta mitatut korkeat kosteuspitoisuudet muovimaton 
alla viittaavat tyypillisestä maaperän kosteuden tasaantumisesta muovimaton alle. 
Mikrobiperäinen haju viittaa mikrobikasvuun maton alla. Kriittisenä kosteuspitoisuu-
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tena muovimaton mattoliimassa pidetään RH 85 % ja lattiapäällysteessä RH 85…90 % 
materiaalien kosteuskestävyyden kannalta.  

Kellarin puutyötilan korokepuulattian kosteusvaurioituminen johtuu todennäköisesti 
maanvastaisen laatan kosteudensulkuna toimivat bitumisivelyn ikääntymisestä. Pin-
noitevaurio kellarin käytävän päädyn maanvastaisessa ulkoseinässä osoittaa seinän 
puutteellisen kosteudeneristyksen. Rakennuksen koillisnurkan vedenpoiston ja maa-
perän muotoilun puutteet ovat lisänneet alapohjan ja maanvastaisten seinien kosteus-
rasitusta.  

Alustatilat ja alapohjarakenteet  

Alapohjarakenteet ovat pääasiassa kosteus- ja sisäilmateknisesti toimivia. Merkittä-
vimpinä puutteina ovat lisäosan alustatilan heikohko tuulettuvuus, alustatilojen ra-
kennusjätteet ja rakenneliittymien ilmavuodot.  

Alustatilojen nurkkiin saattaa jäädä katvealueita, jotka tuulettuvat muuta alustatilaa 
heikommin. Lisäosan alustatilan sokkelissa ei ole riittävästi tuuletusaukkoja. Alapoh-
jaan toteutettu sisäpuolinen mineraalivillalisälämmöneristys ja höyrynsulku ovat hei-
kentäneet alapohjarakenteen kuivumiskykyä aikaisempaan verrattuna. Alapohjaraken-
teen toimivuus perustuu alustatilan kosteusolosuhteisiin, alapohjan ilmatiiviyteen ja 
alapohjarakenteen kykyyn sitoa ja luovuttaa kosteutta. Alustatilan tuulettuvuuden ja 
puurakenteiden kunnon perusteella alustatilan kosteuspitoisuus pysyy riittävän alhai-
sena. Alapohjarakenteen levytykset, hiekkatäytöt, höyrynsulut ja tiiviit pintamateriaa-
lit estävät ilmavirtaukset alapohjarakenteessa. Puurakenteet ja orgaaniset täytöt (kutte-
rilastu, sahanpuru ja olki) sitovat ja luovuttaa tehokkaasti kosteutta. Lisäksi alkuperäis-
ten rakenteiden olkitäyttö läpäisee hyvin ilmaa, jolloin mahdolliset vaakasuuntaiset 
konvektiovirtaukset tasaavat rakenteen kosteutta.  

Alustatilan maaperässä on aina mikrobeja. Rakennusjätteet alustatilassa toimivat mik-
robikasvun alustana ja voivat lisätä merkittävästi mikrobikasvun määrää. Alapohjan 
ilmavuotokohtien kautta alapohjan ja alustatilan epäpuhtauden ja hajut voivat kulkeu-
tua sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua. 

Ensimmäisen kerroksen tilat 

Keittiössä pesuvedet voivat valua rakenteisiin esimerkiksi puutteellisten muovimaton 
saumojen kautta. Vanhan osan opetustilan keittiön vastaisen seinän vieressä oleva 
muovimaton kohoaminen voi olla peräisin vanhasta keittiön vesivuodosta tai syy saat-
taa olla työvirhe. 

Ensimmäisen kerroksen tilojen lattiapäällysteet ovat tyydyttävässä kunnossa lukuun 
ottamatta märkätiloja. Märkätilojen vedeneristeenä toimivat muovimatot ja muovita-
petit ovat käyttöikänsä päässä.  

7.4 Toimenpide-ehdotukset 
Suosittelemme poistamaan kellarista muovimatot mattoliimoineen ja niiden alta ta-
soitteet. Uudeksi pintamateriaaliksi suosittelemme hyvin kosteutta kestävää ja läpäise-
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vää keraamista laatoitusta. Ennen laatoitusta alapohjan lattia-seinäliitttymät tulee to-
teuttaa ilmatiiviiksi esimerkiksi pastamaisella kaksikomponenttisella sementtipohjai-
sella vedeneristeellä. Tiivistys edellyttää detaljisuunnittelua. 

Suosittelemme purkamaan puutyötilan alapohjan puu- ja sahanpurueristetyt raken-
teet. Uudessa rakenteessa suosittelemme käyttämään hyvin kosteutta kestäviä solu-
muovisia ja sementtipohjaisia rakennusmateriaaleja. Samalla on suositeltavaa uusia 
rakennuksen ulkopuolelta kellaritilojen maanvastaisen betoniseinän vedeneristys. 

Suosittelemme toteuttamaan sisäpihan puolelle yhden lisätuuletusaukon lisäosan alus-
tatilan tuuletuksen parantamiseksi. Talven ajaksi tuuletusaukkoja voidaan sulkea tilo-
jen lämpöviihtyvyyden takia. 

Suosittelemme, että alustatilojen rakennusjätteet poistetaan. Alustatiloihin on järjes-
tettävä kulkureitti huoltoa, tarkastusta ja rakennusjätteiden poistoa varten. Alustatilan 
nurkka-alueet on tarkastettava mahdollisen heikon tuulettuvuuden takia. Kulkureitti 
voidaan tehdä esimerkiksi kellarin käytävän seinärakenteen kautta. Kulkuaukkoon on 
asennettava kaasutiivisluukku esim. Duuri Oy. 

Rakenteiden ilmatiivistämiseksi suosittelemme väliovikynnysten kohdalla höyrysulun 
liittymän tiivistämistä. Suosittelemme tiivistämään viemäriläpiviennit. 

Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä alustatilan maapohjan kosteuden tuoton vä-
hentämiseksi maapohja on suositeltavaa sepelöidä. 

Keittiöön on suositeltavaa asentaa lattiakaivo, toteuttaa lattiaan kallistukset ja uusia 
lattian vedeneristys, jotta keittiössä käytettävät vedet ja pesuvedet eivät pääse alapohja-
rakenteisiin. 

Suosittelemme uusimaan pukuhuoneen märkätilojen vedeneristeet toteuttaen lattiaan 
asianmukaiset kallistukset. Samalla tulee varmistaa, että märkätilan alapuoliset puura-
kenteet ovat kunnossa. Märkätilojen kallistuksien toteutukseen on suositeltavaa käyt-
tää kevytbetonia (esim. EPSCement, Heikki Haru Oy). Vedeneristyksenä suosittelem-
me käytettävän massamaista sertifikoitua vedeneristettä keraamisen laatoituksen alla. 

8 Ulkoseinät, väliseinät ja maanvastaiset seinärakenteet 

8.1 Rakenne 
Vanhan osan ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenne on rakenneavausten RAK 5 ja 
RAK 6 perusteella ulkoa sisälle päin lueteltuna (rakenneavaukset on esitetty kappalees-
sa 8.2): 

 Peiterimoitettu pystylaudoitus ~20 mm 
 Vaakahirsi ~200 mm 
 Rakennuspaperi 
 Mineraalivilla 50 mm 
 Höyrynsulkumuovikalvo 
 Kipsilevy 13 mm 
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Lisäosan ulkoseinärakenne on rakenneavausten RAK 5 ja RAK 7 perusteella ulkoa si-
sälle päin lueteltuna (rakenneavaukset on esitetty kappaleessa 8.2): 

 Peiterimoitettu pystylaudoitus ~20 mm 
 Tervapaperi 
 Vaakahirsi ~200 mm 
 Rakennuspaperi 
 Mineraalivilla ~80 mm 
 Höyrynsulkumuovikalvo 
 Kipsilevy 13 mm 

 
Vanhan osan toisen kerroksen ulkoseinärakenne on rakenneavauksen RAK 8 perus-
teella ulkoa sisälle päin lueteltuna (rakenneavaukset on esitetty kappaleessa 8.2): 

 Peiterimoitettu pystylaudoitus ~20 mm 
 Vaakahirsi ~200 mm 
 Paperitapetti 
 Vaakalaudoitus 
 Rakennuspahvi 
 Mineraalivilla 50 mm 
 Höyrynsulkumuovikalvo 
 Kipsilevy 13 mm 

 
Vanhaan osan jälkikäteen toteutetun keittiön sisäänkäynnin ulkoseinärakenne on ra-
kenneavausten  RAK  9  ja  RAK  10  perusteella  ulkoa  sisälle  päin  lueteltuna  (raken-
neavaukset on esitetty kappaleessa 8.2): 

 Peiterimoitettu pystylaudoitus ~20 mm 
 Vinolaudoitus tai puukuitulevy ~20 mm 
 Muovikalvo 
 Mineraalivilla + koolaus 100 mm, alaosassa sahanpuru  
 Laudoitus ~20 mm 
 Mineraalivilla+ sahanpuru + koolaus 80 mm  
 Höyrynsulkumuovikalvo 
 Kipsilevy 9 mm 
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Kellari 

Lisäosan kellarin maanvastainen ulkoseinärakenne rakenneavauksen RAK 4 perusteel-
la on ulkoa sisälle päin lueteltuna (rakenneavaukset on esitetty alapohjakappaleessa 0): 

 Maaperä, hiekkaa, multaa 
 Kosteudeneristys (ei tarkastettu) 
 Teräsbetoni ~200 (ei avattu ulospäin) 
 Tiilimuuraus 130 mm  
 Ilmaväli + koolaus ~15 mm 
 Tervapaperi, sisältää PAH-yhdisteitä (katso liite 5) 
 Puupeneeli ~20mm 

 
Lisäosan kellarin ryömintätilan vastainen ja osin maanvastainen seinärakenne raken-
neavauksen RAK 11 perusteella on alustatilan puolelta sisälle päin lueteltuna (raken-
neavaukset on esitetty kappaleessa 8.2): 

 Teräsbetoni ~200 (ei avattu ulos päin) 
 Bitumisively 
 Ilmaväli 5-10 mm, tuulettumaton  
 Tiilimuuraus 130 mm 
 Ilmaväli 70-80 mm + koolaus 50x50 ~k600, tuulettumaton 
 Höyrynsulkumuovi 
 Kipsilevy 13 mm 

8.2 Havainnot 
Julkisivut 

Rakennuksen julkisivut ovat peiterimoitettuja pystylautaverhouksia. Vanhassa osassa 
julkisivulaudoitus on katkaistu/uusittu seinän alaosasta noin 0,5 metriä perustuksen 
yläpuolelta. Lautaverhouksen maalipinnoitteet halkeilevat ja irtoavat laudoituksesta. 
Maalaus on tehty vanhan maalin päälle. Maalille tehtiin raskasmetalliselvitys (liite 5, 
näyte 3). Analyysin perusteella maali sisältää vaarallisen jätteen raja-arvot ylittäviä pi-
toisuuksia raskasmetalleja. Lautaverhous on asennettu kiinni hirsirakenteeseen ja lisä-
osalla laudan ja hirren välissä on tervapaperi (Kuva 6). Lautaverhousta avattiin kol-
mesta kohdasta. Rakenneavausten perusteella sekä vanhan ja lisäosan alimmat hirret 
ovat tyydyttävässä kunnossa eikä niissä havaittu merkkejä tavanomaisesta poikkeavas-
ta kosteudesta tai hirren lahoamisesta. Hirren ja betoniperustuksen välissä on kosteu-
deneristyksenä kermi. 
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Kuva 6. Rakenneavaus RAK5 vanhan osan ja lisäosan hirsirakenteen kunnon tarkas-
tamiseksi.  

Ikkunat 

Ikkunat ovat 3-lasia puuikkunoita. Ikkunoiden yläosan vedenohjaukset on toteutettu 
puusta. Ikkunoiden alaosan vedenohjaukset ovat puuta tai peltiä. Puisissa vedenohja-
uksissa esiintyy paikoin puutteita, joiden kautta sadevedet pääsevät ulkoseinärakentee-
seen (Kuva 7). Takapihan puolella portaiden kohdalla ikkunan yläosissa laudoitukses-
sa on lahoa (Kuva 7, sijainti liitteen 2 pohjakuvassa). 

Vesipeltien kallistukset ovat vähäiset ja peltien maalaukset ovat osin irronneet. Ikku-
noiden ulkopuoliset maalaukset ovat heikossa kunnossa ja sisäpuoliset maalaukset hil-
seilevät. Ikkunapuitteen maalille tehtiin raskasmetallitutkimus. Analyysivastauksen 
perusteella ikkunapuitteen maali sisältää tavanomaista korkeampia raskasmetallipitoi-
suuksia, mutta röntgenfluorenssispektometrilla tehty analysointi on epätarkka. Ikku-
noiden sisäpuitteiden tiivisteet ovat kangastiivisteitä. Kohteessa havaittiin ikkunoiden 
väliin tiivistyvän kosteutta. 

Julkisivulaudoi-
tuksen maalaus 
heikossa kunnossa 

Lisäosan ulkoseinä:  
laudoituksen ja  
hirren välissä  
tervapaperi 

Vanhan osan hirsi-
rakenne oli  
kunnossa 
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Kuva 7. Ikkunoiden vedenohjauksissa on puutteita.  

Havainnot rakenteista 

Seinät on levytetty joko puukuitu- tai kipsilevyllä. Väliseinät ovat hirsi- tai puuranka-
rakenteisia. Sisäseinäpintojen maalaukset ovat tyydyttävässä kunnossa. Vanhan sisä-
pinnan oranssille maalille tehtiin raskasmetallitutkimus. Näyte otettiin rakenneavauk-
sesta RAK 6. Analyysivastauksen perusteella ikkunapuitteen maali sisältää vaarallisen 
jätteen raja-arvoja korkeampia raskasmetallipitoisuuksia. Röntgenfluorenssispekto-
metrilla tehty analysointi ei ole tarkka menetelmä. 

Ensimmäisen ja toisen kerroksen ulkoseiniin on sisäpuolelle asennettu mineraalivilla-
lisälämmöneristys ja höyrynsulkumuovi (Kuva 8). Toteutusajankohdasta ei ole tietoa. 
Höyrynsulkumuovia ei ole liitetty ilmatiiviisti ikkunarakenteisiin. Mineraalivilla sisä-
pinnasta otettiin materiaalinäyte MAT1 ja MAT2 rakenneavauksista RAK 6 ja RAK 8. 
Materiaalinäytteen mikrobianalyysin perusteella mineraalivilla on kunnossa (ana-
lyysivastaus liitteessä 5). 

 

 

 

 

Ikkunan yläosan ja alaosan puura-
kenteiden kautta sadevedet voivat 
ajoittain päästä seinärakenteeseen 

Ikkunan yläosassa havaittiin lahoa 

Maalaukset huonokuntoisia 
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Kuva 8. Vanhan osan pukuhuoneen ulkoseinän rakenneavaus RAK 6. Ulkoseinä on li-
sälämmöneristetty sisäpuolelta. Höyrynsulkua ei ole liitetty ilmatiiviisti ikkunaan. Ra-
kenteessa ei havaittu merkkejä kosteudesta. Vanhan sisäpinnan maali sisältää korkeita 
määriä raskasmetalleja. 

Keittiön sisäänkäynnin ulkoseinät ovat puurankarakenteisia. Keittiön sisäänkäynnin 
ulkoseinärakenteeseen tehtiin rakenneavaukset ulko- ja sisäpuolelta (Kuva 9). Raken-
neavausten sijainnit on esitetty liitteiden 1 ja 2 pohjakuvissa. Ulkopuolelta seinän ala-
osaan tehdyssä rakenneavauksessa ei havaittu merkkejä rakenteen kastumisesta. Toi-
sessa kerroksessa ulkoseinään sisäpuolelta tehdyssä rakenneavauksessa havaittiin kos-
teusvaurio ja voimakas mikrobiperäinen haju (Kuva 10). Seinärakenteessa oli sekä ul-
ko- että sisäpuolella muovikalvo. 

Pinkopahvi 

Höyrynsulkua ei ole tei-
pattu ikkunarakenteeseen  

Lisälämmöneristys + 
höyrysulku 

Raskasmetallianalyysin mukaan oranssi maali  
sisältää korkeita määriä raskasmetalleja 
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Kuva  9.  Keittiön  sisäänkäynnin  rakenneavaus  ulkopuolelta  RAK  9.  Vesikattovuoto  ja  
räystään sadevedet ovat kastelleet ulkoseinää. Seinän alaosa on lähellä maanpintaa ja 
alustatilan tuuletusaukko maan pinnan tasossa. 

 

Ulkoseinälaudoitus 
on katkaistu  

Vesikaton sadevedet 
ovat kastelleet ulko-
seinää. Vesikatolla on 
katteen läpi kiinnite-
tyt lumiesteet. 

Ulkoseinän  
rakenneavaus RAK 9 

Sokkelin yläosa ja tuule-
tusaukko  ovat lähellä 
maanpintaa 
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Kuva 10. Keittiön sisäänkäynnin kohdalla toisen kerroksen ulkoseinään sisäpuolelta 
tehty  rakenneavaus RAK 10. Rakenteessa havaittiin kosteusvaurio ja voimakas mikro-
biperäinen haju. 

Kellaritilat 

Kellarin seinät ovat tiilipintaisia tai paneeliverhoiltuja. Kellarin käytävän päässä ra-
kennuksen eteläjulkisivulla tiilimuurauksessa havaittiin pinnoitevaurio. Muilta osin 
kellarin seinissä ei havaittu merkkejä kosteudesta tai kohonneita pintakosteusilmaisi-
men lukemia. 

Kellarin ja ryömintätilan väliseen seinään tehty rakenneavaus RAK 11 on esitetty alla 
(Kuva 11). Seinässä kosteudeneristyksenä on betonirakenteen sisäpinnassa bitumisive-
ly.  

Märkää sahanpurua 

Märkää puuta  
25-40 paino-% 

Höyrynsulku-
muovi sisä- ja  
ulkopuolella 
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Kuva 11. Kellarin ja ryömintätilan välisen seinän rakenneavaus RAK 11. 

Kellarin puutyötilan ulkoseinien sisäpuolisen paneeliverhouksen takana olevan terva-
paperin PAH-yhdistepitoisuus selvitettiin. Tervapaperi sisältää ongelmajäteraja-arvon 
ylittäviä pitoisuuksia PAH-yhdisteitä (analyysivastaus liitteessä 7, näyte 2). 

8.3 Johtopäätökset 
Julkisivut 

Julkisivulaudoitukset ovat huoltomaalauksen tarpeessa. Vanhassa osassa laudoituksen 
jatkos julkisivu alaosassa ohjaa seinään kohdistuvia sadevesistä laudan taakse, mikä li-
sää seinän alaosan kosteusrasitusta. Laudoituksen takaa puuttuva tuuletusväli ja terva-
paperi heikentävät ulkoseinärakenteen kuivumiskykyä ja siten lisäävät laudoituksen 
huoltomaalaustarvetta ja lyhentävät käyttöikää. Toisaalta tervapaperi estää julkisivu-
verhouksen läpi pääsevän sadeveden kulkeutumisen rakenteisiin. 

Ikkunat 

Ikkunat ovat kunnostuksen tarpeessa. Ikkunoiden puutteelliset vedenohjaukset ohjaa-
vat sadevesiä ikkuna- ja ulkoseinärakenteeseen Lisäksi puutteelliset vesilistat roiskivat 
sadevesiä ikkunoiden ja julkisivujen puuosille.  

Ikkunoiden kondensoituminen viittaa sisäpuitteiden tiivisteiden epätiiveyteen ja ulko-
puitteen tuuletusrakojen riittämättömyyteen. Ikkunoiden väliin tiivistyvä kosteus hei-
kentää puuosien maalausten kestoa. 

Tiilimuurauksen 
ulkopuolella beto-
nirakenteen  
pinnassa on  
bitumisively 

Höyrynsulkumuovi 
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Rakenteet 

Hirsirakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Valkealahden ala-asteen lisälämmöneris-
tetty ulkoseinärakenne on kosteusteknisesti toimiva, mikäli rakenteeseen ei pääse vesi-
vuotoja. Hirsiseinien sisäpuolinen lisälämmöneristäminen ja ulkopuolelta puuttuva 
tuuletusväli heikentää hirsirakenteen kuivumiskykyä. Mikäli ulkoseinärakenteisiin 
pääsee vesivuotoja, voi rakenteen heikko kuivumiskyky aiheuttaa vaurioita rakentei-
siin.  

Höyrynsulun ikkunaliittymien epätiiviys voi aiheuttaa vedontunnetta. Kosteissa tilois-
sa, kuten keittiössä, sisäilman kosteus voi tiivistyä höyrysulun epätiiviyskohtien kautta 
rakenteeseen. 

Keittiön sisäänkäynnin ulkoseinärakenteen kosteusvaurio johtuu vesikaton sadevesien 
kulkeutumisesta rakenteeseen joko räystään kautta tai vesikaton pellityksen läpi asen-
nettujen lumiesteiden kautta. Ulkoseinärakenteen ulko- ja sisäpuolella olevat muovi-
kalvot estävät rakenteen kuivumisen.  

Kellarin seinät 

Kellarin ulkoseinässä havaittu pinnoitevaurio viittaa ulkopuolisen vedeneristyksen 
puutteellisuuteen. Kellarin ja ryömintätilan välisen seinän kosteudeneristys on arvioi-
dun toteutusajankohdan perusteella käyttöiän päässä. Mikäli kosteus pääsee ryömintä-
tilan vastaiseen seinään, kosteus ei pääse poistumaan sisäpuolisen höyrysulun takia ja 
kosteus ei ole helposti havaittavissa. Puutyötilan ulkoseinien sisäpuolisen paneeliver-
houksen takana oleva tervapaperin sisältävät PAH-yhdisteet on huomioitava rakentei-
ta purettaessa. 

8.4 Toimenpide-ehdotukset 
Julkisivut 

Suosittelemme julkisivun huoltomaalausta vuoden 2013 kesän aikana. Vanhan maalin 
raskasmetallipitoisuuden takia maalin poisto on tehtävä vaarallisten aineiden purku-
työnä (Ratu 82-0384) ja purkujäte on käsiteltävä ongelmajätteenä. Huoltomaalauksen 
yhteydessä tulee tarvittaessa uusia laudoitusta.  

Ikkunat 

Suosittelemme ikkunoiden puuosien kunnostusta. Ikkunaliittymien puutteelliset ve-
denohjaukset ja lahot puurakenteet tulee korjata. Suosittelemme vaihtamaan puiset 
ikkunoiden alaosan vedenohjaukset vesipellityksiin. Vesipeltien kallistukseksi suositel-
laan vähintään 1:3. Ikkunoiden puuosien maalin poisto on tehtävä vaarallisten ainei-
den purkutyönä (Ratu 82-0384) tai ellei raskasmetallipitoisuuksia tutkita tarkemmilla 
menetelmillä.  

Ikkunoiden huoltomaalauksen ja kunnostuksen yhteydessä tulee varmistaa ikkunan 
ulkopuitteen tuuletusrakojen avoimuus. 



 

Tutkimusselostus 25 (38) 
Valkealahden ala-aste  
Rakenne- ja sisäilmatekninen  
kuntotutkimus 

 

 30.11.2012  
 

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo  +358 20 769 8698  
www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3 
 

Rakenteet 

Julkisivulaudoituksen seuraavan uusimisen yhteydessä suosittelemme toteuttamaan 
ulkoseinään ristiin koolaamalla vähintään 20 mm tuuletusvälin. 

Suosittelemme höyrysulun tiivistystä ikkunaliittymiin esimerkiksi kaksipuoleisella bu-
tyyliteipillä. Tiivistys on tärkeää erityisesti kosteissa tiloissa, kuten keittiössä ja suihku-
tiloissa.  

Suosittelemme uusimaan keittiön sisäänkäynnin kastuneen seinärakenteen kosteus-
vaurioituneet materiaalit ja toteuttamaan julkisivuverhouksen taakse tuuletusvälin. 
Korjauksen yhteydessä rakenne tulee tarkastaa koko seinän alueelta ja keittiön ulko-
seinän liittymästä. Rakenteen ulkopuolella oleva höyrynsulkumuovi tulee poistaa. 

Tulevissa korjauskissa on huomioitava vanhojen seinämaalien korkeat raskasmetalli-
pitoisuudet. Maalin poisto on tehtävä vaarallisten aineiden purkutyönä (Ratu 82-0384) 
tai ellei raskasmetallipitoisuuksia tutkita tarkemmilla menetelmillä.  

Kellarin seinät 

Suosittelemme kellarin maanvastaisten seinien ulkopuolisen vedeneristyksen uusimis-
ta. Kellarin ja ryömintätilan välisen seinän sisäpuolinen kosteussulku on suositeltavaa 
uusia. Sisäpuolelle on suositeltavaa toteuttaa muuraus esimerkiksi kevytsora- tai ke-
vytbetoniharkoilla. 
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9 Välipohja 

9.1 Rakenteet 
Vanhan osan välipohjarakenne on rakenneavauksen RAK 12 perusteella ylhäältä alas-
päin lueteltuna seuraava: 

 Muovimatto 
 Lastulevy ~12 mm 
 Ponttilauta ~30 mm 
 Sahanpuru ~160 mm 
 Turve ~60 mm 
 Kartonki 1,5 mm 
 Laudoitus ( ei avattu tästä alaspäin) 
 Ilmaväli 
 Alakattopaneelaus 

 
Lisäosan välipohjarakenne on rakenneavauksen RAK 13 perusteella ylhäältä alaspäin 
lueteltuna seuraava: 

 Muovimatto 
 Lastulevy ~12 mm 
 Ponttilauta ~30 mm 
 Sahanpuru ~330 mm 
 Kutterinpuru ~60 mm 
 Tervapaperi 
 Rakennuslevy  

( ei avattu tästä alaspäin) 
 Ilmaväli 
 Alakattopaneelaus 

 

9.2 Havainnot 
Välipohjat ovat puurakenteisia. Lattiapäällysteenä on muovimatto. Lattiapäällysteet 
ovat tyydyttävässä kunnossa. 

Välipohjaan tehtiin kaksi rakenneavausta RAK 12 ja RAK 13. Rakenneavausten sijain-
nit on esitetty liitteessä 2. Rakenneavausten orgaaniset täytöt ja puurakenteet hyvä-
kuntoisia ja kuivia.  

Toisen kerroksen märkätilat eivät ole käytössä. Märkätilojen vedeneristeenä on lattias-
sa muovimatto ja seinissä muovitapetti.  



 

Tutkimusselostus 27 (38) 
Valkealahden ala-aste  
Rakenne- ja sisäilmatekninen  
kuntotutkimus 

 

 30.11.2012  
 

VAHANEN OY  Linnoitustie 5, FI-02600 Espoo  +358 20 769 8698  
www.vahanen.com  Y-tunnus | Business ID 1639563-3 
 

9.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset 
Välipohjat ovat tyydyttävässä kunnossa eikä niissä merkittäviä korjaustarpeita. Väli-
pohjien orgaanisten täyttöjen epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan lattialiittymi-
en epätiiviyskohtien kautta. Lattian keskellä muovimatto toimii tiivistävänä kerrokse-
na. Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä suosittelemme ilmasulun toteuttamista vä-
lipohjiin sekä ylä- ja alapuolelta. 

Mikäli märkätiloja otetaan käyttöön ja uusitaan, suosittelemme märkätilojen välipoh-
jaan hyvin kosteutta kestäviä materiaaleja, kuten kevytsoraa ja sementtipohjaisia tuot-
teita. Lattian vedeneristyksen alustaksi suositellaan kevytbetonia (esim. EPSCement, 
Heikki Haru Oy). 

10 Yläpohja ja vesikattorakenteet 

10.1 Rakenne 
Vanhan osan yläpohjan rakenne ullakkotilan kohdalla on havaintojen ja rakenneava-
uksen RAK 14 mukaan ylhäältä alaspäin lueteltuna: 

 Palapeltinen rivipeltikate 
 Harvalaudoitus ~22 mm 
 Puukannattimet 150 x150 ~k1200 
 Tuulettuva yläpohjatila (noin 1-4 m) 
 Mineraalivilla 30 mm 
 Sanomalehtiä ja pahvia 
 Sahanpuru 100 mm 
 Sammal, turve 50 mm 
 Laudoitus 22 mm (ei avattu alaspäin) 
 Ilmaväli 
 Alakattopaneelaus o 

 
Lisäosan yläpohjarakenne ullakkotilan kohdalla on havaintojen ja rakenneavauksen 
RAK15 mukaan ylhäältä alaspäin lukien seuraava: 

 Rivipeltikate 
 Umpilaudoitus 
 Puukannattimet 50 x100 ~k1000-1200 
 Tuulettuva yläpohjatila (noin 0,5-4 m) 
 Mineraalivilla 30 mm 
 Sahanpuru 200 mm 
 Laudoitus 22 mm (ei avattu alaspäin) 
 Ilmaväli 
 Alakattopaneelaus 
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10.2 Havainnot 
Vesikatto 

Vanhan osan rivipeltikatto on tehty palapellistä. Vanhassa osassa on sisätaitejiirejä, 
joissa on käytetty peltipaloja (Kuva 12). Uuden osan kate on tehty pitkistä pelleistä. 
Uuden osan vesikatteen alla on vanha huopa-aluskate. Aluskatteen kunnosta ei ole 
varmuutta (Kuva 12). Sisäpihan puolella pääosalla räystäitä on putkilumiesteet. Lu-
miesteen kiinnikkeet lävistävät peltikatteen (Kuva 13). Pääosin lumiesteet on asennet-
tu ulkoseinälinjan ulkopuolelle. 

  
Kuva 12. Yleiskuva vanhan osan vesikatolta ja uuden osan aluskatteesta. Vanhan osan 
kate on tehty palapellistä, jota on käytetty myös sisätaitejiireissä. 

Huopa-aluskate lisäosassa 
aluslaudoituksen päällä. 
Vanhassa osassa ei ole alus-
katetta 

Palapelti lappeella sekä 
sisätaitejiirissä 
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Kuva 13. Paikoin räystäällä olevien lumiesteiden kiinnikkeet lävistävät peltikatteen 
Pääosin lumiesteet ovat ulkoseinälinjan ulkopuolella. 

Peltikate on maalattu. Maalaus irtoilee esimerkiksi pystysaumojen kohdilla. Harjan 
kohdalla havaittiin yksi reikä pellityksessä. Vesikaton kaltevuus on pääosin noin 1:2 tai 
1:3. Vesikaton eteläpäädyssä sisäänkäynnin kohdalla vesikaton kaltevuus on noin 1:8. 
Katolla on kolme kattolyhtyä, joiden katon kaltevuus on noin 1:8. Keittiön sisään-
käynnin yläpuolisen vesikaton lappeen kaltevuus on noin 1:8. Vesikaton vedenpoisto 
on toteutettu vanhalla osalla jalkakouruilla ja lisäosalla räystäskouruilla. Osassa räys-
täskouruja kourun kiinnitys on pettänyt. Katolle kulku on turvakiskottomia talotikkai-
ta pitkin tai kattoluukun kautta. Katon harjalla on teräksiset kulkusillat. 

Vesikatolla on kolme tiilirakenteista hormia. Hormien alaosaan on tehty peltikatteen 
ylösnosto. Pellityksen ylösnostojen yläpäiden liittymät tiilihormiin ovat pääosin epä-
tiiviit (Kuva 14). Hormien yläosat ovat pellittämättömiä. Hormimuurauksen alaosassa 
on pellittämättömiä tasopintoja, joiden kautta sadevedet imeytyvät hormiin (Kuva 14). 
Paikoin hormien tasopintoja on pellitetty. Hormimuurauksen saumat ovat heikossa 
kunnossa (Kuva 15). 
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Kuva 14. Pellityksen ylösnostojen yläpäiden epätiiviiden hormiliittymien kautta sadeve-
det pääsevät yläpohjaan. Hormimuurauksissa on pellittämättömiä tasopintoja. 

 
Kuva 15. Vesikaton hormimuurausten saumaukset ovat heikossa kunnossa. 

Kahdessa kohtaa räystäällä havaittiin lahoa kattokannattajan päissä (Kuva 16). 

Pellityksen ylös-
nostot epätiiviit 

Hormimuurauksen pykälissä on 
tasopintoja, joiden kautta sade-
vedet imeytyvät muuraukseen. 
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Kuva 16. Vesikaton räystäällä kattokannattimien päissä on lahoa. Vasemman puolei-
sessa kuvassa on sisäpihan puolen sisänurkan räystäältä ja oikean puoleinen kuva on 
takapihan puolelta rakennuksen keskiosalta, jossa jäät ovat rikkoneet räystään.  

Yläpohjatila 

Korkea yläpohjatila tuulettuu räystäiden ja seinälaudoituksen rakojen kautta. Harjalla 
ei ole tuuletusta. Yläpohjan puurakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa, eikä niissä ha-
vaittu merkkejä kosteudesta.  

Yläpohjan lämmöneristystä on lisätty mineraalivillalla. Yläpohjan korjausajankohdan 
viittaukseksi löydettiin yläpohjatäytöstä sanomalehtiä vuodelta 1987. 

Vesivuodot 

Käyttäjältä saadun tiedon mukaan vanhan osan toisen kerroksen makuuhuoneessa on 
edellisenä talvena ollut vesivuoto. Yläpohjatilassa hormien kohdalla on vanhoja vesi-
vuotojälkiä. 

10.3 Johtopäätökset 
Vesikatto 

Aluskatteeton rivipeltikatto ei pidä paineellista vettä. Talvella pellin pintaan muodos-
tuu ajoittain ja paikoittain paineellinen vesirasitus lumen sulaessa katolla yläpohjan 
lämpövuotojen, lumen lämmöneristävyyden ja ulkolämpötilan yhteisvaikutuksesta. 
Räystäille, sisätaitejiireihin ja paikallisesti katon eri osille muodostuu ns. paannejäätä, 
joka padottaa sulanutta vettä. Padottava vesi sekä lumen paino vesikerroksen päällä 
aiheuttaa peltikatteeseen paineellisen vesirasituksen.  

Vesikatteen toteutusajankohdasta ei ole tietoa, mutta havaintojen perusteella yläpoh-
jaan on tehty korjaus 25 vuotta sitten. Vanhan osan vesikatto on palapellityksestä pää-
tellen selvästi tätä vanhempi. 
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Vanhan osan vesikattovuoto sisätiloihin johtuu todennäköisesti aluskatteen puuttumi-
sesta ja palapellityksen vaakasaumojen vedenpitävyyspuutteista. Lisäksi vanhan osan 
vuotoriskiä lisäävät eteläpäädyn ja kattolyhtyjen loivat lapealueet.  

Uuden osan vesikaton vuotoja vähentää vanha aluskate. Hormien kohdalla epätiivii-
den peltikatteen ylösnostojen kautta sadevedet pääsevät valumaan yläpohjaan. Osa 
vuotovesistä imeytyy hormiin ja osa yläpohjan orgaaniseen täyttöön. 

Sisäpihan puolella räystään lumiesteen pellinläpikiinnitykset toimivat vuotokohtina. 
Lumiesteiden sijainti ulkoseinälinjan ulkopuolella estää sadevesien kulkeutumisen ra-
kenteisiin. Keittiön sisäänkäynnin vieressä kohdalla lumiesteiden kiinnityksien kautta 
vuotaneet vedet ovat todennäköisesti aiheuttaneet ulkoseinään kosteusvaurion. 

Kattokannattimen päiden lahoaminen räystäällä viittaa räystään yli tulvineeseen ve-
teen esimerkiksi syöksytorven tai räystään jäätyessä. 

Yläpohja 

Yläpohjarakenteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Mahdollisia vesivuotoja lukuun otta-
matta yläpohjarakenteen kosteustekninen toiminta on tyydyttävä. Yläpohjatilaan si-
säilman kosteus pysyy todennäköisesti alhaisena lämpövuotojen ja kohtalaisen tuule-
tuksen vaikutuksesta.  

Yläpohjan lämmöneristävyys on heikko. Vanhan osan ja lisäosan yläpohjien lämmön-
läpäisykerroin on noin 0,29-0,36 W/m2K.  

Jääpuikot räystäillä ovat merkki yläpohjan lämpövuodoista. Yläpohjassa ei ole il-
masulkua, joten lämpövuotoja esiintyy todennäköisesti rakenteiden liittymissä kuten 
hormien, ulkoseinien ja ovi aukkojen liittymissä.  

10.4 Toimenpide-ehdotus 
Kiireellisenä toimenpiteenä suosittelemme seuraavia toimenpiteitä: 

 Hormimuurausten ylösnostojen tiivistäminen ja tasopintojen vedenohjaus 
esimerkiksi pellittämällä ja upottamalla pellin yläpää tiilisaumaan tehtävään 
uraan. 

 Keittiön sisäänkäyntiosan katon lumiesteen poistaminen ja kiinnikereikien 
paikkakorjaus tinaamalla. Uusi lumieste asennetaan puristuskiinnityksellä pys-
tysaumaan. 

 Pellityksessä olevien reikien paikkakorjaus tinaaminen. 

 Räystäillä lahonneet osat kattokannattimen päistä tulee poistaa ja tehdä kan-
nattimien kohdalla uusi tuenta. Lisäksi takapihan puolella vaurioitunut räystäs 
pellitys tulee korjata. 

 Heikosti kiinnitettyjen räystäskourujen kiinnittäminen. 

Suosittelemme vesikaton ja yläpohjan peruskorjausta. Vesikaton vedenpitävyyden to-
teuttamiseksi vesikatto tulee uusia aluskatteelliseksi rivipeltikatoksi. 
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Yläpohjan lämpö- ja ilmavuotojen vähentämiseksi suosittelemme lämpökameralla 
tehdyn havainnoinnin perusteella liittymien kohdalla rakenteiden tiivistyksiä. 

Mikäli yläpohjaa lisälämmöneristetään esimerkiksi vesikattorakenteen kattavan perus-
korjauksen yhteydessä, on paikallisesti katon harjalla suositeltavaa asentaa ali-
painetuulettimia yläpohjan tuuletuksen parantamiseksi. Lisälämmöneristämiseksi suo-
sittelemme puukuitupohjaisia eristeitä esim. Ekovilla. 

11 Sisäilma 

11.1 Ilmanvaihto 
Rakennuksen ilmanvaihto on painovoimainen lukuun ottamatta keittiötä, jossa hellan 
yläpuolella on koneellinen kohdepoisto (Kuva 17). Keittiöön ei ole järjestetty erillistä 
korvausilmareittiä. Rakennuksen vanhassa osassa ei ole ilmanvaihtokanavia vaan il-
manvaihtumisesta huolehditaan ikkunatuuletuksella. Luokkien tuloilma on järjestetty 
luokan takaosassa katon rajassa olevan aukotetun kotelon kautta (Kuva 18). 

 
Kuva 17. Keittiössä on hellan ja uunin kohdalla koneellinen poisto. Astian pesupisteellä 
ei ole kohdepoistoa. 

Kohdepoisto hel-
lan yläpuolella 

Astianpesupisteen 
kohdalla ei ole koh-
depoistoa 
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Kuva 18. Ensimmäisen kerroksen luokkien painovoimainen ilmanvaihtojärjestelmä. 

11.2 Pinnoille laskeutuneen pölyn koostumus 
Kaappien päältä yläpölyistä otettiin kolme pyyhintäpölynäytettä, jotka analysoitiin 
elektronimikroskoopilla. Pyyhintänäytteissä havaittiin tavanomaisia paperi- ja tekstii-
likuituja sekä hilsehiukkasia (Analyysivastaus liitteessä 6). Näytteiden ottopaikat on 
esitetty liitteen 1 pohjakuvassa. 

11.3 Johtopäätökset 
Ilmanvaihtuvuus ja ilmavuodot rakenteista 

Rakennuksen sisäilman ilmanvaihtuvuus on merkittävästi ikkunatuuletuksen varassa 
etenkin kun tiloissa on paljon käyttäjiä.  

Keittiössä liesituuletinta käytettäessä tilan alipaineisuus ulkoilmaan nähden lisääntyy, 
mikä voi aiheuttaa ilmavuotoja rakenteista sisäilmaan. Kun tila on alipaineinen ul-
koilmaan nähden, ilma kulkee rakenteiden epätiiviyskohtien kautta ulkoa sisälle päin. 
Painesuhteisiin vaikuttavat tuuli, ilman lämpötila, tilan korkeus ja ilmanvaihto. Ilma-
vuodot rakenteista kuljettavat epäpuhtauksia sisäilmaan. Ilmanvaihdon ollessa paino-
voimainen yläpuoliset tilat ovat alipaineisempia alapuolisiin tiloihin nähden.  

Vanhassa osassa korvausilmaa virtaa pääosin ikkunapuitteiden ja epätiiviiden ikkuna-
ulkoseinäliitosten kautta. Alapohjan epätiiviyskohtien lattia-seinäliittymien ja läpi-
vientien kautta alapohjana ja alustatilan epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan. 
Ilmavuodot heikentävät myös lämpöviihtyvyyttä. 

Mikäli vanhan osan tiloissa ikkunatiivisteet uusitaan, korvausilman kulkeutuminen 
rakenteista lisääntyy.  

Tuloilmakotelo  
luokan takaseinällä 
 

Poistoilmahormi 
vesikatolle 
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Keittiön kosteuslähteet 

Keittiön astianpesupisteen ja astianpesukoneen lisäävät keittiötilan ilman kosteutta. 
Korkea kosteus voi tiivistyä rakenteisiin. 

11.4 Toimenpide-ehdotukset 
Suosittelemme toteuttamaan keittiöön hallitun korvausilmareitin. Muihin vanhan 
osan tiloihin tulisi toteuttaa korvausilmareitti viimeistään ikkunoita tiivistettäessä. 
Korvausilmareitti voidaan järjestää esimerkiksi asentamalla ulkoseinään tai ikkuna-
karmiin korvausilmaventtiili. Ulkoseinäventtiili voi olla lämpötilan mukaan säätyvä. 

Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä suosittelemme luokkaosan ilmanvaihdon muu-
tosta nykyaikaiseksi koneelliseksi tulo-poistoilmanvaihtojärjestelmäksi. Tulo- ja pois-
toilmamäärät tulee säätää yhtä suuriksi niin, että sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero 
on lähellä nollaa. Puurakennukselle tyypillisesti tiivistyskorjauksilla rakenteita ei saada 
täysin tiiviiksi. Koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon toteuttaminen edellyttää ilman-
vaihdon ja rakenteiden tiivistyksen suunnittelua. 

Suosittelemme keittiön astianpesupisteen ja –koneen kohdalle kohdepoiston järjestä-
mistä keittiö tilan sisäilman kosteuden vähentämiseksi. 
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12 Peruskorjauksessa huomioitavaa 

12.1 Yleistä 
Peruskorjauksen onnistuminen edellyttää kaikkien hankkeen vaiheiden hyvää toteu-
tusta 

 riittävän tarkat suunnitelmat 
 huolellinen toteutus 
 valvonta  
 laadunvarmistus ja kosteuden hallinta 

 

12.2 Korjaustoimien jälkeinen loppusiivous 

Korjaustoimenpiteiden toteuttamisen jälkeen tavanomaisten loppusiivoustöiden 
lisäksi rakennuksessa on suositeltavaa toteuttaa kattava suursiivous ja kaikkien 
pintojen nihkeäpyyhintä homepölysiivouksen periaatteita noudattaen. Siivouksen 
yhteydessä poistetaan mm. kaikki yläpölyt, kuten valaisinten ja ilmanvaihtokanavien 
yms. päälle kerääntynyt pöly. On suositeltavaa, että tarkemman nihkeäpyyhinnän 
suorittaja on eri henkilö kuin rakennussiivouksen suorittanut henkilö. Homepöly-
siivouksessa pölyn imuroinnissa tulee käyttää HEPA-suodattimella varustettua imuria. 
Siivoustyön laatua on suositeltavaa valvoa katselmuksella, jossa on mukana tilojen 
käyttäjän edustaja. 

Kaikkiiin korjattuihin tiloihin takaisin asennettavat tekstiilit ja kalusteet pestään ja/tai 
puhdistetaan ennen niiden asentamista takaisin.  

13 Yhteenveto tärkeimmistä suositelluista toimenpiteistä 

13.1 Kiireelliset toimenpiteet 
Piha-alue 

 Rakennuksen luoteiskulmalla piha-alueen muotoilut 
Ulko- ja väliseinät ja ikkunat 

 Keittiön sisäänkäynnin ulkoseinän perusteellinen kosteusvauriokorjaus 
Yläpohja 

 Hormimuurausten peltiylösnostojen vedentiiveyden toteutus 
 Lumiesteiden uusiminen pystysaumoihin kiinnitettäviksi 
 Pellityksen reikien korjaus 
 Räystäiden lahonneiden kattokannattimien korjaus 
 Kattolyhtyjen räystäskourujen mekaaninen kiinnitys 
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13.2 Huoltokorjaukset 
Piha-alue 

 Kellarin maanvastaisten seinien ulkopuolinen vedeneristys 
 Paikalliset maanpinnan muotoilukorjaukset sokkelin vierellä 
 Rakennuksen luoteiskulmalla sokkelin korjaus 
 Rakennuksen luoteiskulmalla sadevesien hallittu ohjaaminen pois rakennuk-

sen viereltä 
Alapohja 

 Kellarin muovimattopäällysteiden poistaminen ja lattian laatoittaminen ke-
raamisella laatalla 

 Kellarin puutyötilan lattiarakenteen uusiminen kosteuden hyvin kestävillä ma-
teriaaleilla 

 Lisäosan alustatilan tuuletuksen parantaminen 
 Puurakenteisten alapohjien epätiiviyskohtien tiivistäminen 
 Alustatilojen rakennusjätteiden poistaminen 
 Alustatiloihin kulkureittien toteuttaminen 
 Alustatilan kunnon ja puuosien tarkastaminen 
 Keittiöön lattiakaivon toteuttaminen ja vedeneristyksen uusiminen 
 Märkätilojen lattian kallistusten toteuttaminen ja vedeneristysten uusiminen 

Ulko- ja väliseinät ja ikkunat 
 Julkisivulaudoituksen maalauksen uusiminen 
 Ikkunoiden kunnostus 
 Ikkunaliittymien vedenohjausten korjaus 
 Sisäkuoren ilmatiivistyskorjaus 
 Kellarin alustatilan vastaisen seinän kosteudensulun uusiminen ja sisäpuolinen 

muuraus 
Yläpohja 

 Vesikatteen uusiminen aluskatteelliseksi peltikatoksi 
 Yläpohjan lämpövuotojen paikantaminen ja tiivistäminen 

Ilmanvaihto 
 Tiloihin korvausilmareittien toteuttaminen 
 Astianpesukoneen ja pesualtaan kohdepoiston toteuttaminen 

13.3 Peruskorjaustoimenpiteet 
Ennen peruskorjausta on tehtävä kattava haitta-ainekartoitus. 

Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä suosittelemme seuraavia toimenpiteitä koste-
us- ja sisäilmateknisen toiminnan parantamiseksi: 

 Alustatilan maapohjan sepelöinti 
 Lisäosan sokkelin vierustan erottaminen sepelikaistalla maantäytöstä 
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 Alapohjaliittyminen ilmatiivistyksen varmistaminen 
 Julkisivuverhouksen ja hirsirakenteen väliin tuuletusvälin toteuttaminen 
 Välipohjien rakenneliittymien ilmatiivistys ylä- ja alapuolelta 
 Yläpohjan lämmöneristyksen parantaminen ja yläpohjan tuuletuksen paran-

taminen 
 Käytön vaatiessa koneellisen tulo-poistoilmanvaihdon toteuttaminen suunni-

tellusti. 
 
 

 
Espoossa 30.11.2012 

 

Vahanen Oy   Tarkastanut 

   

Janne Sievola, DI  Katariina Laine, DI 
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Tilaajan tiedot
Tilaaja Keuruun kaupunki
Osoite Multiantie 5
Postinumero 42700
Postitoimipaikka Keuruu
Yhteyshenkilön nimi Tapio Montonen
Yhteyshenkilön puhelin
Yhteyshenkilön sähköposti

Kohteen tiedot
TT-tunnus 709
Nimi Valkealahden ala-aste
Osoite
Postinumero
Kaupunki Keuruu
Valmistumisvuosi
Tilauskoodi
Tilauspäivämäärä 25.9.2012
Erityishuomiot Jarmo Saarinen

Tutkimukset
Tutkimus Näytetunnukset Tutkimuksia yht.

Asbestianalyysi 1 1 kpl
Pah 2 kpl
Muita tutkimuksia: Lisätietoa:
Raskasmetallianalyysi 1 kpl
Raskasmetallianalyysit XRF-alkuaineanalysaattorilla 2 kpl
Tutkimustulokset pätevät ainoastaan tutkituille näytteille.
Tämän tutkimusselosteen osittainen kopiointi on kielletty ilman Vahanen Oy:n kirjallista lupaa

Näytteet
# Tunnus Rakenneosa Pituus (min) Pituus (max) Leveys Ilmansuunta Tarkenne

1 1 materiaalinäyte alapohjan bitumisively

2 2 materiaalinäyte tervapaperi

3 3 materiaalinäyte keltaruskea maali (US)

4 4 materiaalinäyte oranssinpunainen vanaha maali

5 5 materiaalinäyte valkoinen ikkunapuitteen maali

Tutkimusseloste
Valkealahden ala-aste (TT 709)

10.10.2012

1 ( 2 )



Laboratorion yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt ja projekti
Vahanen Oy
Linnoitustie 5
FI-02600 Espoo
Puhelin: 0207 698 698
Fax: 0207 698 699

Projektinumero KOS2674

Yhteyshenkilön nimi Kyösti Nieminen

Sähköposti kyosti.nieminen@vahanen.com

Tilauksen kirjaajan nimi Kyösti Nieminen

Sähköposti kyosti.nieminen@vahanen.com

Tutkimusseloste
Valkealahden ala-aste (TT 709)

10.10.2012

2 ( 2 )
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Tapio Montonen
Keuruun kaupunki
Multiantie 5
42700 Keuruu

ASBESTIANALYYSI

Analyysimenetelmä
Analyysit tehdään materiaalista riippuen joko valomikroskoopilla (VM) tai pyyhkäisyelektroni-
mikroskoopilla (SEM), joka on kvalitatiivista alkuaineanalyysiä varten varustettu energiadisper-
siivisellä röntgenspektrometrillä (EDS). Tutkimustulokset pätevät vain tutkituille näytteille.

Asbestikuiduilla tarkoitetaan seuraavien silikaattimineraalien kuitumaisia muotoja: krokidoliitti,
grüneriitti (amosiitti), antofylliitti, aktinoliitti, tremoliitti ja krysotiili.

Kohde
Valkealahden ala-aste

Tulokset
Asbestianalyysien tulokset on esitetty taulukossa 1.

Taulukko1. Asbestianalyysin tulokset
Näyte Tila Materiaali Asbestia Tyyppi Analyysi

1 Alapohja Bitumisively Ei VM

Espoossa 10.10.2012

________________________
Jaakko Säntti
erikoistutkija, laboratoriopalvelut
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RASKASMETALLITUTKIMUS

Tutkimusmenetelmä
Raskasmetallipitoisuudet määritettiin Niton XL2 600 röntgenfluoresenssispektometrilla suoraan
tutkittavan rakennusmateriaalin pinnalta. Metallipintojen maalit irroitettiin pinnoilta ennen
tutkimusta.

Raportoitavat alkuaineet ovat As, Br, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, Sb ja Hg

Näytteet ja tutkimustulokset
Näytenumerointi ja -materiaalit on esitetty Taulukossa 1.
Raskasmetallianalyysien analyysitulokset on esitetty Taulukossa 2 määritysrajat ylittäviltä osin.

Taulukko 1. Näytenumerointi ja -materiaalit

Taulukko 2. Raskasmetallianalyysien tulokset määritysrajat ylittäviltä osin
As

[mg/kg]
Br

[mg/kg]
Cd

[mg/kg]
Co

[mg/kg]
Cr

[mg/kg]
Cu

[mg/kg]
Ni

[mg/kg]
Pb

[mg/kg]
V

[mg/kg]
Zn

[mg/kg]
Sb

[mg/kg]
Hg

[mg/kg]

4 4141 11 900 63 500
5 381 237 29 800 48 600

Johtopäätökset
Taulukon punainen väri merkitsee valtioneuvoston asetuksessa 1128/2001 vaarallisen jätteen ra-
ja-arvon ylitystä. Taulukon oranssi väri merkitsee tavanomaista korkeampaa raskasmetallipitoi-
suutta, mutta pitoisuus ei ylitä valtioneuvoston asetuksessa 1128/2001 määrättyä vaarallisen jät-
teen raja-arvoa.

Espoossa 10.10.2012

_______________________
Kyösti Nieminen
asiantuntija, laboratoriopalvelut

Näytenumero Näytemateriaali

4 maalinäyte
5 maalinäyte
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Materiaalin analysointi

Asiakkaan tunnus 1 / TT 709

Näytenumero H10009989
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus

(±)
Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus

Näyt.esikäsit/murskaus/suodatus* - 1 1 SUAB

naftaleeni 0.508 0.152 mg/kg 2 1 SUAB
asenaftyleeni <0.050 mg/kg 2 1 SUAB
asenafteeni 0.529 0.159 mg/kg 2 1 SUAB
fluoreeni 0.319 0.096 mg/kg 2 1 SUAB
fenantreeni 3.30 0.989 mg/kg 2 1 SUAB
antraseeni 0.682 0.205 mg/kg 2 1 SUAB
fluoranteeni 1.21 0.363 mg/kg 2 1 SUAB
pyreeni 1.38 0.414 mg/kg 2 1 SUAB
benz(a)antraseeni 1.20 0.359 mg/kg 2 1 SUAB
kryseeni 1.21 0.362 mg/kg 2 1 SUAB
benzo(b)fluoranteeni 0.786 0.236 mg/kg 2 1 SUAB
benzo(k)fluoranteeni 0.239 0.072 mg/kg 2 1 SUAB
benzo(a)pyreeni 0.616 0.185 mg/kg 2 1 SUAB
dibenz(ah)antraseeni 0.333 0.100 mg/kg 2 1 SUAB
benzo(ghi)peryleeni 1.07 0.321 mg/kg 2 1 SUAB
indeno(123cd)pyreeni 0.184 0.055 mg/kg 2 1 SUAB
PAH, 16 yhdistettä yhteensä 13.6 mg/kg 2 1 SUAB
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Asiakkaan tunnus 2 / TT 709

Näytenumero H10009990
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus
Näyt.esikäsit/murskaus/suodatus* - 1 1 SUAB

naftaleeni 2.30 0.691 mg/kg 2 1 SUAB
asenaftyleeni 30.7 9.22 mg/kg 2 1 SUAB
asenafteeni 3.32 0.996 mg/kg 2 1 SUAB
fluoreeni 3.89 1.17 mg/kg 2 1 SUAB
fenantreeni 440 132 mg/kg 2 1 SUAB
antraseeni 89.0 26.7 mg/kg 2 1 SUAB
fluoranteeni 2520 755 mg/kg 2 1 SUAB
pyreeni 2090 627 mg/kg 2 1 SUAB
benz(a)antraseeni 1250 375 mg/kg 2 1 SUAB
kryseeni 994 298 mg/kg 2 1 SUAB
benzo(b)fluoranteeni 1040 314 mg/kg 2 1 SUAB
benzo(k)fluoranteeni 557 167 mg/kg 2 1 SUAB
benzo(a)pyreeni 766 230 mg/kg 2 1 SUAB
dibenz(ah)antraseeni 79.9 24.0 mg/kg 2 1 SUAB
benzo(ghi)peryleeni 405 122 mg/kg 2 1 SUAB
indeno(123cd)pyreeni 470 141 mg/kg 2 1 SUAB
PAH, 16 yhdistettä yhteensä 10700 mg/kg 2 1 SUAB

Asiakkaan tunnus 3 / TT 709

Näytenumero H10009991
Analyysi Tulos Mittausepävarmuus (±) Yksikkö Menetelmä Analysoija Allekirjoitus
Näyt.esikäsit/murskaus/suodatus* - 1 1 SUAB

Ag <0.50 mg/kg 3 1 SUAB
As 2.83 0.56 mg/kg 3 1 SUAB
Ba 121 24.2 mg/kg 3 1 SUAB
Be 0.025 0.005 mg/kg 3 1 SUAB
Cd 4.37 0.87 mg/kg 3 1 SUAB
Cr 29.2 5.83 mg/kg 3 1 SUAB
Co 11.7 2.34 mg/kg 3 1 SUAB
Cu 11.8 2.4 mg/kg 3 1 SUAB
Fe 24500 4900 mg/kg 3 1 SUAB
Hg <0.20 mg/kg 3 1 SUAB
Li 18.4 3.7 mg/kg 3 1 SUAB
Mn 58.9 11.8 mg/kg 3 1 SUAB
Mo 3.07 0.61 mg/kg 3 1 SUAB
Ni 18.7 3.7 mg/kg 3 1 SUAB
P 173 34.6 mg/kg 3 1 SUAB
Pb 20700 4130 mg/kg 3 1 SUAB
Sb 0.61 0.12 mg/kg 3 1 SUAB
Sn 56.5 11.3 mg/kg 3 1 SUAB
Sr 206 41.2 mg/kg 3 1 SUAB
Tl <0.50 mg/kg 3 1 SUAB
V 1.75 0.35 mg/kg 3 1 SUAB
Zn 40100 8020 mg/kg 3 1 SUAB
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* =näyte tutkittu ei-akkreditoidulla menetelmällä.

Menetelmäkuvaus
1 Näytteen esikäsittely.

2 Polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen, PAH (EPA-16), määritys kiinteistä näytteistä GC-MS laitteella menetelmän
EPA 8270, EPA 8131, EPA 8091, CSN EN ISO 6468 mukaan.

3 Metallit kiinteästä näytteestä menetelmän EPA 200.7 ISO EN 11885 mukaan. Kuivaus ja seulonta < 2 mm
(maanäytteet). Hajotus kuningasvedellä ja analysointi ICP-OES laitteistolla.

Hyväksyjä
SUAB Suzana Abenet

Analysoija1

1 Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfê 336/9, 190 00, Praha 9, Tšekki, joka on akkreditoitu
tšekkiläisen akkreditointielimen CAI toimesta (numero L 1163). Laboratoriot sijaitsevat Prahassa (Na Harfê 336/9,
190 00, Praha 9), Ceska Lipassa (Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa) ja Pardubicessa (V Raji 906, 530 02
Pardubice).

Mittausepävarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty kattavuuskerrointa 2, jolloin
luotettavuustaso on noin 95%.

Alihankkijoiden mittausepävarmuus on yleensä annettu laajennettuna mittausepävarmuutena, jossa on käytetty
kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisätietoja pyydettäessä.

Analyysitulokset pätevät ainoastaan analysoiduille näytteille. Lausunto ei kuulu akkreditoinnin piiriin.
Tutkimusraportin saa kopioida vain kokonaan. Muussa tapauksessa kopioinnista on saatava lupa laboratoriolta.

Koskien laboratorion vastuita ks. voimassa oleva tuoteluettelo tai www.alsglobal.fi

Vain digitaalisesti alekirjoitettu PDF- raportti on alkuperäinen. Kaikki muut printatut versiot ovat kopioita.

1 Analyysin suorittava yksikkö (ALS Finland Oy:ssä) tai laboratorio (alihankkija).
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