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1 YLEISTÄ
1.1

Tilaaja

Vantaan kaupunki, Tilakeskus
Hankepalvelut, Rakennuttaminen
Kielotie 13, 01300 VANTAA
1.2

Kohdetiedot

Autioniityn päiväkoti, Lammaslammentie 3, 01710 VANTAA
Autioniityn päiväkoti on 1-kerroksinen, harjakattoinen ja puurakenteinen rakennus, joka on
valmistunut v. 1989. Rakennuksen kokonaisala on noin 800 m², lisäksi on pihavajoja. Alapohja on
ryömintätilainen, jonka pinta-ala on noin 785 m², tilavuus noin 700 m³ ja korkeus 60 – 120 cm.
1.3

Toimeksianto

Toimeksiantona oli selvittää edellä mainitun kohteen alustatilojen nykykunto, tiiviys ja mahdolliset
riskitekijät ja laatia havainnoista raportti toimenpide-ehdotuksineen tilaajan käyttöön.
1.4

Tutkimuskäynnit

Selvityskäynti alustatiloihin suoritettiin 23.5.2012, ulkopuoli tarkastettiin 9.5.2012. Päiväkoti oli
toiminnassa normaalisti ja kohteessa liikuttiin itsenäisesti. Molemmat selvityskäynnit tehtiin Delete
Tutkimus Oy:n Unto Kovasen ja Mikko Mäkisen toimesta.
1.5

Rajaukset

Rakenteita ei avattu.
1.6

Merkinnät

Havainnot ja viat merkittiin liitteenä oleviin piirustuksiin.
1.7

Lähtötilanne ja sää

Kartoitukset ja kosteusmittaukset liittyvät perusparannusselvityksiin. Molemmilla käyntikerroilla sää
oli selkeä ja aurinkoinen, ilman lämpötila n. +15 °C.
1.8

Kartoitusmenetelmät

Rakennesuunnitelmia tutkittiin arkistossa. Paikalla ollutta henkilökuntaa jututettiin. Rakenteita ja
pintoja havainnoitiin aistinvaraisesti. Alusta- ja sisätilojen sekä ulkoilman kosteuksia ja lämpötiloja
mitattiin Vaisalan HMI 41-näyttökojeella ja HMP42 -anturilla. Ilmavirtauksia selvitettiin
aistinvaraisesti venttiilien suulla. Kartoitushavaintoja taltioitiin ottamalla valokuvia muistiinpanoja
täydentämään.
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2 PÄÄHAVAINNOT
2.1

Alapohjarakenne ja salaojat

Rakennus on perustettu maan varaan. Perustuksena on teräsbetonisten anturoiden varaan
paikalla valetut tb-perusmuurit, joita on ulkoseinälinjoilla sekä keskialueella. Perustukset on
rakennesuunnitelmien mukaan routasuojattu ja salaojitettu.
Alapohja on ryömintätilainen kantava puuelementtirakenne, jossa kantavan rakenteen
muodostavat puupalkit 50x225 k 400 mm. Alapohjat tukeutuvat em. ulkoseinien ja keskialueen
perusmuurien varaan. Tyyppisuunnitelmien mukaan mineraalivillaeristeen paksuus on 225 mm..
Alapinnassa on 12 mm bitumikyllästetty tuulensuojalevy ja yläpinnassa 22 mm pontattu lastulevy.
Lattiapinnoissa on hitsattu muovimatto.
Rakennuksen ympärillä ja alapohjan alla ryömintätilassa on suunnitelmien mukaan salaojia.
Sisäpuolelta itälohkon alustatilasta löytyi suunnitelmien mukaisesti kolme tarkastusputkea.
Tarkastusputkissa ei ole kansia ja tarkastushetkellä putkissa oli vettä (kuvat 1 ja 2).

kuva 1

Salaojan tarkastusputki.

kuva 2

Putkessa oli tarkastushetkellä vettä.

Ulkopuolella tarkastuskaivojen kansikorot ovat pääosin suunnitelmissa +38.50, sisäpihan puolella
+38.10 ja itäpäädyssä myös +39.50. Salaojien juoksupinnat vaihtelevat suunnitelmissa +37.50−
+38.80. Pääpiirustuksessa ja perustuspiirustuksissa lattiakorko on merkitty +39.70, sokkelikorko on
+ 39.38 ja maanpinnan korot ovat sokkelivierillä pääosin + 38.60.
Salaojakaivoja tarkastettiin eri puolilta rakennusta. Tarkastuskaivot ovat muovikaivoja, joiden
kannet ovat valurautaisia. Pohjoispäädyn koilliskulmalla on valurautakantinen perusvesikaivo.
Salaojien juoksupinnat ovat kaivojen kansista mitattuina keskimäärin 1,0–1,5 metriä, mutta
eteläpäädyn lounaskulmalla olevan kaivon juoksupinta maantasosta on 0,75 metriä. Salaojaputket
ovat muoviputkia.
Alkuperäissuunnitelmissa kaikki salaojat yhdistyvät perusvesikaivossa. Perusmuureja vasten on
mahdollisesti kosteussuojaus, sillä betoniset perusmuurit olivat ryömintätilan puolelta pinnoiltaan
kuivia.
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Ryömintätilojen ilmanvaihto

Alapohjan alla on koneellisesti tuulettuva ryömintätila, joka saa korvausilman sokkelin läpi
asennettujen tuuletusputkien ja niihin asennettujen venttiileiden kautta. Alustatilassa on peltiset
poistoilmakanavat poistoventtiileineen. Pääkanavat ovat viety alapohjan läpi, sisätilojen ja
yläpohjan kautta vesikatolle kolmelle eri huippuimurille (kuvat 3, 4 ja 5).

kuva 3

Alapohjan tuuletuksesta vastaavaa kuva 4
poistoilmakanavaa.

kuva 5

Alustatilan huippuimureiden portaattomasti
toimivat
käyttökytkimet.
Vieressä
piirros
huippuimureiden
sijainnista vesikatolla.

Yksi kolmesta alustatilaa palvelevasta
huippuimurista (Hi 2).

Alustatilaan pääsee tuloilmaa rakennuksen sivuilla olevien tuuletusputkien ja sokkelin läpivientien
kautta. Läpivienneissä on ulkopuolella alumiinista valetut ulkosäleiköt ja sisäpuolella peltiset
korvausilmaventtiilit, joista osa on pudonnut alustatilan pohjalle (kuva 6). Tuuletusputket ovat
muovia, joiden läpivientien tiivistys on tehty polyuretaanivaahdolla (kuva 7). Sokkeliläpivienneissä ei
sisäpuolella havaittu kosteus- tai vuotojälkiä.
Tarkastusajankohtana huippuimureista oli käynnissä vain yksi (Hi 1).
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Korvausilmaventtiilit eivät ole pysy- kuva 7
neet paikoillaan.
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Tuuletusputket ovat tiivistetty sisäpuolelta polyuretaanivaahdolla.

Pintakallistukset ja sadevesien poisto

Pintakallistukset vaikuttavat riittäviltä, mutta sisäpihan sadevesikaivon korkeusero maanpintaan
hidastaa sadevesien poistumista alueelta (kuva 8). Kattosadevedet ovat johdettu osittain
rännikaivoihin ja edelleen viemäröity ja osittain kanavoitu nurmialueen yli tielle, josta vedet valuvat
sadevesiviemäreihin. Osa rännivesistä roiskuu sokkelin pintaan, mikä lisää perustusten kosteusrasitusta (kuva 9).

kuva 8

Sadevesikaivon kansi on
maanpintaa korkeammalla.

selvästi kuva 9

Sadevesi roiskuu sokkelin pintaan.
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Alustatilat

Alustatilaan pääsee kulkemaan teknisessä tilassa olevan kulkuluukun kautta. Saman luukun kautta
pääsee koko alustatilan alueelle, koska perusmuureihin on ilmeisesti myöhemmin tehty lisää
kulkuaukkoja. Toinen kulkuaukko on itälohkon sisäänkäyntitasossa, mutta se on niin jumittunut,
että sen avaaminen on hankalaa. eikä sitä tarkastuskäynneillä avattu. Molemmat luukut vaikuttavat
riittävän tiiviiltä. Koko alustatila on hyvin valaistu ja valokytkimet ja yksi pistorasia ovat teknisen
tilan kulkuluukun vieressä alapohjassa.
Alustatilan korkeus vaihtelee jonkin verran, keskimäärin korkeutta on 80–90 cm, vähimmillään alle
50 cm ja korkeimmillaan n. 120 cm. Vähimmillään korkeutta on kohdissa missä peruskallio on
pinnassa ja/tai näkyvissä (kuva 10) ja korkeimmillaan kohdissa missä alustatilan pintamaana
käytetty kevytsora on jätetty kunnolla levittämättä ja se on keräytynyt sokkelivierille ( kuva 11).
Kevytsorakerroksen paksuus vaihtelee paljon ja joissakin kohdissa missä kevytsorakerroksen alla
oleva hienojakoinen sora näkyy, on vähäisiä määriä mikrobikasvustoa (kuva 12). Sisäänkäyntien
kohdalle ei ole levitetty kevytsoraa (kuva 13).
Alapohjan alapintana on 12 mm kyllästetty huokoinen kuitulevy, bituliitti, jonka naulausten ja
saumojen tukena ovat raakalaudat. Levyjen saumat ovat tiivistetty polyuretaanivaahdolla ja sekä
levyt että laudat ovat maalattu vaaleaksi. Alapohjan pinnat vaikuttivat olevan pääosin kunnossa,
mutta yhden märkäeteisen (43) rst-kaivon kohdalla havaittiin kosteutta ja vuotojälkiä (kuva 14).
Perusmuurissa on muutamassa kohdassa kalkkijälkiä (kuva 15), mutta kosteutta ei havaittu
betonipinnoilla. Sisäänkäyntien kohdalla on teräspoimulevyn varaan tehty betonilaattarakenne,
joka tukeutuu perustuspalkkeihin.
Alapohjan alapintaan on ripustettu viemäreitä, jotka on eristetty polystyreenikouruin. Alapohjan läpi
tulevat viemäriputket ovat tiivistetty polyuretaanivaahdolla, mutta sähkökaapelin läpivientiä ei ole
kunnolla tiivistetty (kuvat 16 ja 17). Märkäteisten rst-lattiakaivojen lämpöeristyksiä on tehty
polyuretaanivaahdolla tekemällä muovikalvosta eräänlainen muotti. Paikoin niiden kohdalla on
eristyspuutteita.

kuva 10

Joissakin kohdissa peruskallio on kuva 11
näkyvissä.

Kevytsora
vierille.

on

keräytynyt

sokkeli-
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kuva 12

Vähäistä mikrobikasvustoa.

Sisäänkäynnin kohdalle ei ole levitetty kevytsoraa.

kuva 14

Kosteutta ja vuotojälkiä märkäetei- kuva 15
sen (43) rst-lattiakaivon kohdalla.

Kalkkijälkiä perusmuurissa.

kuva 16

Viemäriputkien läpiviennit ovat tiivis- kuva 17
tetty polyuretaanivaahdolla.

Sähkökaapelin läpivientiä ei ole tiivistetty.

Autioniityn päiväkoti, alustatilan tiiviys- ja kuntokartoitus

2.5

Sivu 9 / 9

Kosteusmittaukset 9.5.2012

Rakennusosa
Ulkoilma klo 13.30
Sisäilma klo 13.40 / eteinen 35
Alustatila klo 13.50

RH%
37
26
58

°C

g/m³

16,4

5,1

23,2
11,3

5,3
6,0

Selvityshetkellä oli aurinkoinen kevätpäivä. Alustatilan suht. kosteus jäi selvästi alle 70 % RH, mikä
on Vantaan kaupungin ohjeen yläraja. Alustatilan ilman kosteussisältö oli tarkastushetkellä hieman
ulkoilmaa suurempi, mutta tilan ilmanvaihdosta vastaavista kolmesta huippuimurista vain yksi oli
käynnissä.

3 PÄÄTELMÄT JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Alustatilan pohjasoran pinnassa havaitut mikrobivauriot ovat todennäköisesti seurausta veden
kapillaarisesta noususta maaperästä. Lisäksi voi olla syynä salaojien puutteellinen toiminta tai
niiden sijainti liian ylhäällä suhteessa alapohjatäyttöön.
Kostuneen ja mikrobivaurioituneen soran voi poistaa, alueen desinfioida ja sen jälkeen levittää
kevytsoran tasaisemmin koko alustatilan alueelle.
Korjataan kostevaurio- ja vuotokohdat vuotavan rst-kaivon alueella. Tiivistetään kaikki huonosti
tiivistetyt ja tiivistämättömät läpiviennit polyuretaanivaahdolla.
Korjataan rännien ja sadevesikaivojen viat / puutteet.
Tarkastetaan alustatilan tuuletuksesta vastaavien huippuimureiden toiminta.
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä on noudatettava soveltuvin osin Ratukorttia 82-0239 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 11/ 2000.
Alustatilojen kosteusvauriokorjauksissa sekä puhdistustöissä tulee lisäksi noudattaa Vantaan
kaupungin yleisohjeita.
DELETE TUTKIMUS OY
Helsinki 31.5.2012
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Mikko Mäkinen
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