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1 Yleistiedot
1.1

Tutkimuskohde
Kanniston koulu ja päiväkoti
Kenraalintie 6
01700 Vantaa

1.2

Tutkimuksen tilaaja
Vantaan kaupunki
Tilakeskus
Ulla Lignell
Kielotie 13
01300 Vantaa

1.3

Tutkimuksen tavoite
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa koulun ja päiväkodin ala- ja välipohjarakenteiden kosteustilannetta Työterveyslaitoksen tekemän rakennusteknisen kosteusvauriokuntoarvion (14.-15.11.2012) pohjalta ainetta rikkomattomin sekä rakenteisiin
ulottuvin tutkimuksin. Tutkimuksissa keskityttiin Työterveyslaitoksen tekemän pintakosteuskartoituksen alueisiin, joissa oli todettu muuta aluetta korkeampia pintakosteuslukemia. Lisäksi tehtiin jatkuvatoimiset olosuhde- ja hiilidioksidimittaukset tiloissa 2.043, 2.089 ja 2.069.

1.4

Tutkimusajankohta
29.4.2013

Kenttätyöt kohteessa
aistinvaraiset tarkastelut
lattiarakenteen pintakosteuskartoitus
lattiapäällysteen alapuoleiset suhteellisen kosteuden mittaukset (viiltomittaukset)
lattiarakenteen rakennekosteusmittaukset (porareikämittausten porareikien poraukset, putkitukset, puhdistukset ja tiivistykset)
sisäilman hiilidioksidin sekä lämpötilan ja suhteellisen kosteuden
jatkuvatoimisten mittausten tiedonkerääjien asennus

6.5.2013

Kenttätyöt kohteessa:
mittapäiden asennukset porareikämittausten 29.4.2103 asennettuihin
mittausputkiin
lukemien otto porareikämittauksista
mittausjärjestelyjen purku
jatkuvatoimisten mittausten mittausjärjestelyjen purku
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1.5

Tutkimuksen tekijät
Vahanen Oy
Linnoitustie 5
02600 Espoo
Terhi Markkula, RI AMK, asiantuntija
Klaus Viljanen, DI, asiantuntija
Projekti: KOS 2920/ 1

1.6

Tutkimuskohteesta käytössä olleet lähtötiedot
Tutkimuksen kohteena oli vuonna 2011 valmistuneen kolmikerroksisen koulu- ja päiväkotirakennuksen ala- ja välipohjarakenteet. Alapohjarakenne on ryömintätilallinen.
Välipohjarakenteena on ontelolaatasto, jonka päällä on pintabetonilaatta. Ulkoseinärakenteena on pääosin sandwich-elementti, jonka ulkoverhous on toteutettu kuitusementtilevyillä. Osittain ulkoseinät ovat tiiliverhoiltuja kuorielementtejä. Kohteessa
on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto.

2 Tutkimusvälineet ja – menetelmät
2.1

Pintakosteuskartoitus
Kenttätutkimuksissa käytettiin aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä pintakosteusilmaisinta Gann Hydromette LB70 – mittapää ja UNI 1 -lukulaiteyhdistelmää (arvot
ns. vertailuarvoja ja käytetyn ilmaisimen asteikko: 0-180). Pintakosteudenilmaisin
kohdistettiin suoraan mitattavan rakenteen pintaan. Gann laitteistolla mitatut arvot
luettiin mittapäähän kytketyn lukulaitteen näytöstä.
Pintakosteustutkimukset ovat ainetta rikkomattomia vertailututkimuksia, missä samasta rakenteesta eri kohdista mitattuja arvoja verrataan keskenään. Näin saadaan
kartoitettua alueet, joissa on mahdollisesti muusta alueesta poikkeavia lukemia. Pintakosteudenilmaisimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kosteuden lisäksi vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat, teräkset, eri materiaalien koostumukset ja rakenteiden pintaosien vaihtelut.

2.2

Rakennekosteusmittaukset
Lattiapäällysteen alapuoleisia suhteellisia kosteuksia ja lämpötiloja mitattiin viiltomittausmenetelmällä (liite 1). Mittausta varten lattiapäällysteeseen tehtiin viilto. Viiltoon
asennettiin Vaisala Oyj:n valmistama HMP42 kosteus- ja lämpötilamittapää. Mittapään annettiin tasaantua päällysteen alla vallinneeseen kosteuspitoisuuteen vähintään
15 minuutin ajan ennen lukemien ottoa Vaisala Oyj:n valmistamalla HMI41 lukulaitteella.
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Rakennekosteusmittaukset tehtiin liitteen 2 mukaisella porareikämittausmenetelmällä.
Porauksen jälkeen reiät puhdistettiin, putkitettiin ja tiivistettiin. HMP44 kosteus- ja
lämpötilamittapäät asennettiin 7 vuorokautta tasaantuneisiin putkitettuihin porareikiin ja niiden annettiin tasaantua vähintään tunnin ajan ennen lukemien kirjaamista.
Sisäilman olosuhteet viiltomittaushetkillä ja rakenteen suhteellisen kosteuden mittaushetkillä on mitattu Vaisala Oyj:n valmistamilla HMP42 ja -44 kosteus- ja lämpötilamittapäillä mittauskohdista lattianrajasta.
Rakennekosteusmittauksissa ja sisäilman olosuhteiden mittauksissa käytettiin Vaisala
Oyj:n valmistamaa HM44 rakennekosteusmittauslaitteistoa. Mittauslaitteisto koostui
HMP42 ja -44 lämpötila-kosteusantureista ja HMI41-näyttölaitteesta. Mittauksissa
käytetyt Vaisala Oyj:n valmistamat HMP42 ja -44 kosteus- ja lämpötilamittapäät on
kalibroitu liitteen 3 mukaisella Vahanen Oy:n mittapäiden kalibrointijärjestelmällä
maaliskuussa 2013.

2.3

Sisäilman olosuhdemittaukset (hiilidioksidipitoisuus, lämpötila ja suhteellinen kosteuspitoisuus)
Huonetilojen hiilidioksidipitoisuutta mitattiin jatkuvatoimisilla SenseAir -Tinytag
Plus - mittalaite-tiedonkerääjäyhdistelmillä. Sisäilman lämpötilaa ja suhteellista kosteutta mitattiin jatkuvatoimisilla Testo 174H- tiedonkerääjillä.
Mittalaitteet asennettiin tiloihin 29.4.2013 ja tilojen käyttäjiä ohjeistettiin käyttämään
tilaa normaaliin tapaan mittausten aikana ja olemaan koskematta mittauslaitteisiin.
Mittalaitteet ohjelmoitiin tallentamaan mittaustuloksia 5 minuutin välein. Mittauslaitteet noudettiin pois 6.5.2013.

3 Havainnot ja mittaustulokset
3.1

Aistinvaraiset havainnot
Yleisesti tilojen lattiapinnat olivat siistit ja ehjät. Paikoitellen havaittiin kuitenkin
puutteita mm. mattosaumojen tiiviydessä sekä lattiakaivon ja lattiapäällysteen yhtymäkohdissa. IV-konehuoneessa 3.001 havaittiin lattian polyuretaanipinnoitteessa irtoamista alustastaan (kuplia). Toisen kerroksen luokkahuoneen 2.039 kynnyksen edessä matto oli kuprulla (irti alustastaan). Kuvissa 1 - 13 on esitetty lisäksi tehtyjä havaintoja.

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

Tutkimusraportti
Kanniston koulu,
Lattiarakenteiden kosteusmittaukset ja
jatkuvatoimiset olosuhde- ja hiilidioksidimittaukset

6 (19)

3.6.2013

Kuvat 1 ja 2. Kanniston koulu ja päiväkoti, tilan 1.175 (wc, pesu, hoito) suihkunurkkauksen lattia-seinäliittymien epätiiveyskohtia on ympyröity kuviin.

Kuvat 3 ja 4. Kanniston koulu ja päiväkoti, tilan 1.137 (vesileikkihuone) kaapiston
alimman tason alareuna on kosteus- ja mikrobivaurioitunut tilan vedenkäytön seurauksena.

Kuvat 5 ja 6. Kanniston koulu ja päiväkoti, tilan 1.137 (vesileikkihuone) mattosaumat
ovat paikoitellen auenneet.
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Kuvat 7 - 10. Kanniston koulu ja päiväkoti, tilojen 1.115 ja 1.084 lattian maalipinnat
ovat paikallisesti irronneet.

Kuvat 11 - 13. Kanniston koulu ja päiväkoti, väestönsuoja 1:n lattiamaton ja lattiakaivon liitoskohdan tiiveys on puutteellinen. Kolmannen kerroksen huoltokäytävän lattiassa (paljas betoni) havaittiin kosteusjälkiä, jotka ovat peräisin yläpuolella olevan ontelolaatan ontelotiloista vuotaneista vesistä.

3.2
3.2.1

Mittaustulokset
Pintakosteuskartoitus
Marraskuun 2012 puolivälissä tehdyissä tutkimuksissa on todettu pintakosteuskartoituksessa alueita, joissa on muuta aluetta korkeampia pintakosteuslukemia (Työterveyslaitos, Rakennustekninen kosteusvauriokuntoarvio, 14.-15.11.2012). Näiltä kohdin
tehtiin tarkentava pintakosteuskartoitus, jonka tulosten perusteella valittiin kohdat,
joista mitattiin rakenteen kosteudet.
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3.2.2

Rakennekosteusmittaukset
Lattiapäällysteen alapuoleiset suhteelliset kosteudet mitattiin yhteensä 19 eri kohdasta.
Lattiarakenteen suhteelliset kosteudet eri syvyyksiltä mitattiin yhteensä kahdeksasta
eri kohdasta.
Rakennekosteusmittausten mittapisteiden sijainnit on esitetty kuvissa 14 - 16 Lattiapäällysteen alapuoleisten suhteellisten kosteuksien mittaustulokset on esitetty taulukoissa 1 ja 2. Lattiarakenteen porareikämittausten tulokset on esitetty taulukossa 3.
Taulukkoihin on myös merkitty lämpötilan ja suhteellisen kosteuspitoisuuden mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt.

Kuva 14. Kanniston koulu ja päiväkoti 3.krs, lattiarakenteen suhteellisen kosteuden
mittapisteen MP1 sijainti on esitetty kuvassa.
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Kuva 15. Kanniston koulu ja päiväkoti 2.krs, lattiapäällysteen alapuoleisten suhteellisten kosteuksien mittapisteiden V1 - V10 sekä lattiarakenteen suhteellisen kosteuden
mittapisteiden MP2 - MP5 sijainnit on esitetty kuvassa.

Kuva 16. Kanniston koulu ja päiväkoti 1.krs, lattiapäällysteen alapuoleisten suhteellisten kosteuksien mittapisteiden V11 - V19 sekä lattiarakenteen suhteellisen kosteuden
mittapisteiden MP6 - MP8 sijainnit on esitetty kuvassa.
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Taulukko 1. Kanniston koulu ja päiväkoti, toisen kerroksen tilojen lattiapäällysteen
alapuoleisen suhteellisen kosteuden mittaustulokset 29.4.2013. Tulostaulukossa on esitetty myös lämpötilan (t) ja suhteellisen kosteuden (RH) mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt (abs). Sisäilman olosuhteet on mitattu viiltomittapisteen
kohdalta, lattianrajasta. Mittapäiden tasaantumisajat maton alla olivat vähintään 15
min.
Mittapiste/ tila

mittauskohta/

mitta-

t

RH

abs

– syvyys

päänro

(ºC)

(%)

(g/m³)

V1
luokkahuone 2.068

maton alus

H23

22,1

95,1

18,6

V2
luokkahuone 2.068

sisäilma
maton alus

H22
H0

21,2
21,9

21,7
82,8

4,0
16,0

V3
luokkahuone 2.039

maton alus

H21

22,1

92,3

18,0

V4
luokkahuone 2.039

sisäilma
maton alus

H4
H4

21,7
22,5

22,1
92,1

4,2
18,4

V5
luokkahuone 2.041

maton alus

H3

21,7

89,1

17,0

V6
luokkahuone 2.041

sisäilma
maton alus

H2
H2

21,0
20,9

25,2
88,8

4,6
16,2

V7
luokkahuone 2.087

maton alus

H0

22,8

91,2

18,5

V8
luokkahuone 2.087

sisäilma
maton alus

H22
H22

21,8
22,5

23,0
88,9

4,4
17,7

V9
luokkahuone 2.090

maton alus

H21

22,4

95,4

18,9

V10
luokkahuone 2.090

sisäilma
maton alus

H22
H23

21,7
22,2

23,1
92,6

4,4
18,2
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Taulukko 2. Kanniston koulu ja päiväkoti, ensimmäisen kerroksen tilojen lattiapäällysteen alapuoleisen suhteellisen kosteuden mittaustulokset 29.4.2013. Tulostaulukossa on
esitetty myös lämpötilan (t) ja suhteellisen kosteuden (RH) mittaustulosten perusteella
lasketut ilman kosteussisällöt (abs). Sisäilman olosuhteet on mitattu viiltomittapisteen
kohdalta, lattianrajasta. Mittapäiden tasaantumisajat maton alla olivat vähintään 15
min.
Mittapiste/ tila

mittauskohta/

mitta-

t

RH

abs

– syvyys

päänro

(ºC)

(%)

(g/m³
)

V11
vesileikkihuone 1.137

sisäilma
maton alus

H23
H4

22,6
24,5

21,3
90,0

4,3
20,1

V12
ryhmähuone 1.155

maton alus

H21

25,2

77,2

18,0

V13
ryhmähuone 1.155

sisäilma
maton alus

H3
H3

23,7
23,9

21,1
80,3

4,5
17,4

V14
wc, pesu, hoito 1.175

maton alus

H2

24,8

99,2

(22,6)

V15
wc, pesu, hoito 1.175

sisäilma
maton alus

H22
H0

22,5
23,3

21,3
66,7

4,3
13,9

V16
pukuhuone 1.055

maton alus

H23

25,6

66,1

15,7

V17
pukuhuone 1.055

sisäilma
maton alus

H4
H4

24,0
23,7

21,1
92,6

4,6
19,8

V18
väestönsuoja 1

maton alus

H3

20,1

99,2

(17,2)

V19
väestönsuoja 1

sisäilma
maton alus

H3
H21

22,7
24,7

27,0
75,4

5,5
17,1

Tulostaulukoissa lämpötilan ja suhteellisen kosteuden mittaustulosten perusteella laskettu ilman kosteussisältö (g/m³) on esitetty suluissa, mikäli suhteellinen kosteus on kapillaarialueella (RH > 97 %). Kaikki kosteus ei kapillaarialueella olevassa suhteellisen
kosteuden arvossa näy ja siksi ilman kosteussisältö on epätarkkaa.
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Taulukko 3. Kanniston koulu ja päiväkoti, väli- ja alapohjarakenteen suhteellisen kosteuden mittaustulokset 6.5.2013. Tulostaulukossa on esitetty myös lämpötilan (t) ja suhteellisen kosteuden (RH) mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussisällöt (abs).
Sisäilman olosuhteet on mitattu lukemien oton yhteydessä lattianrajasta. Suluissa on
esitetty vastaavasta kohdasta tehdyn viiltomittauksen mittapistenumero.
Mittapiste/ tila
MP1

Iv-konehuone 3.001

MP2 (V1)

luokkahuone 2.068

MP3 (V2)

luokkahuone 2.068

MP4 (V3)

luokkahuone 2.039

MP5 (V10)

luokkahuone 2.090

MP6 (V14)

wc, pesu, hoito 1.175

MP7 (V15)

wc, pesu, hoito 1.175

MP8 (V11)

vesileikki 1.137

mittauskohta/

mitta-

t

RH

abs

– syvyys

päänro

(ºC)

(%)

(g/m³)

sisäilma
1,5 cm
3 cm
6 cm
sisäilma
1,5 cm
3 cm
6 cm
sisäilma
1,5 cm
3 cm
6 cm
sisäilma
1,5 cm
3 cm
6 cm
sisäilma
1,5 cm
3 cm
6 cm
sisäilma
1,5 cm
3 cm
5 cm
sisäilma
1,5 cm
3 cm
6 cm
sisäilma
1,5 cm
3 cm
6 cm

30
179
150
31
179
33
150
30
180
142
4
31
28
22
13
27
26
1
46
32
120
143
102
126
120
120
149
38
153
132
140
134

19,3
19,6
19,4
19,6
21,6
21,6
21,6
21,6
21,3
21,5
21,5
21,5
21,9
21,7
21,8
21,9
21,4
21,4
21,9
22,0
24,1
25,5
25,8
25,8
24,1
24,2
24,4
24,2
24,4
24,3
25,3
25,8

28,7
84,2
86,7
91,9
26,1
87,9
91,8
94,4
25,1
80,2
80,2
80,2
24,3
81,8
87,4
91,6
27,3
88,7
90,8
90,7
32,1
81,9
90,1
87,9
32,1
56,9
66,2
63,1
24,1
93,6
91,6
85,0

4,8
14,2
14,5
15,5
4,9
16,7
17,4
17,9
4,7
15,1
15,1
15,1
4,7
15,6
16,8
17,7
5,1
16,6
17,5
17,6
7,0
19,4
21,7
21,1
7,0
12,5
14,7
13,9
5,4
20,7
21,4
20,4
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3.2.3

Olosuhdemittaukset
Sisäilman olosuhdemittaukset toteutettiin kolmessa luokkahuoneessa ajalla 29.4.6.5.2013. Tilat olivat mittauksen aikana normaalikäytössä. Sisäilman lämpötilan ja
suhteellisen kosteuden mittaustulokset on esitetty kuvaajissa 1-3. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden mittaustulokset on esitetty kuvaajissa 4 - 6.

Kuvaaja 1. Kanniston koulu ja päiväkoti, sisäilman lämpötila t (°C) ja suhteellinen kosteus RH (%) tilassa 2.043.

Kuvaaja 2. Kanniston koulu ja päiväkoti, sisäilman lämpötila t (°C) ja suhteellinen kosteus RH (%) tilassa 2.089.
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Kuvaaja 3. Kanniston koulu ja päiväkoti, sisäilman lämpötila t (°C) ja suhteellinen kosteus RH (%) tilassa 2.069.

S2

S1

Kuvaaja 4. Kanniston koulu ja päiväkoti, sisäilman hiilidioksidipitoisuus tilassa
2.043. Kuvaajassa on esitetty myös sisäilmastoluokituksen S1 (700 ppm) ja S2 (900
ppm) raja-arvot. Sisäilmastoluokituksen S3 raja-arvo on 1200 ppm.
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Kuvaaja 5. Kanniston koulu ja päiväkoti, sisäilman hiilidioksidipitoisuus tilassa
2.069. Kuvaajassa on esitetty myös sisäilmastoluokituksen S1 (700 ppm), S2 (900 ppm)
ja S3 (1200) raja-arvot.

S3

S2
S1

Kuvaaja 6. Kanniston koulu ja päiväkoti, sisäilman hiilidioksidipitoisuus tilassa
2.089. Kuvaajassa on esitetty myös sisäilmastoluokituksen S1 (700 ppm), S2 (900 ppm)
ja S3 (1200) raja-arvot.
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4 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset
4.1

Mittaustarkkuustarkastelut
Lattiapäällysteen alapuoleisten suhteellisten kosteuksien (viiltomittausten) mittauksissa mittapäiden tasaantumisajat olivat mittausmenetelmän edellyttämien tasaantumisaikojen mukaiset (Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, 2007). Lattiarakenteen
porareikämittaukset tehtiin RT – kortin 14-10984 mukaisesti.
Lattiapäällysteen alapuoleisten suhteellisten kosteuksien mittauksiin (viiltomittauksiin) kohdistui hieman mittavirhettä sisäilman ja rakenteen välisten lämpötilaerojen
vuoksi mittapään vartta pitkin tapahtuneiden lämpöjohtumisten seurauksena mittapisteissä V2, V4, V8, V10, V11, V15 ja V19. Näissä mittapisteissä rakennetta viileämmän sisäilman vuoksi, lattiapäällysteen alta mitatut lämpötilat olivat hieman todellista
alhaisemmat ja mitatut suhteelliset kosteudet hieman (arviolta 1 … 3 RH%) todellista
korkeammat.
Porareikämittauksissa käytettävissä mittapäissä ei juurikaan pääse merkittävää lämpöjohtumista tapahtumaan mittapään vartta pitkin ja siten sisäilman ja rakenteen väliset
merkittävät lämpötilaerot aiheuttavat mittavirhettä lähinnä vain rakenteen pintaosan
mittaustuloksiin. Porareikämittauksissa sisäilman ja rakenteen välisiä merkittäviä mittavirhettä aiheuttaneita lämpötilaeroja ei mittauksiin kohdistunut.
Porareikämittauksia varten lattiapäällystettä avattiin porareikien porauksen ja putkituksen ajaksi. Mittausputket katkaistiin betonipinnan tasalta. Mittausputkien asentamisen, puhdistamisen ja tiivistämisen jälkeen mittausputken päät tulpattiin ja avattu
lattiapäällyste teipattiin kiinni lattiaan. Mittapäät asennettiin 7 vuorokautta tasaantuneisiin mittausputkitettuihin mittausreikiin ja lattiapäällyste oli auki mittapäiden tasaantumisen ajan. Vaikka lattiapäällyste teipattiin lattiapintaan mittausreikien tasaantumisen ajaksi, on rakenteen pintaosa päässyt aavistuksen kuivumaan. Lisäksi rakenteen pintaosan kuivumista on tapahtunut hieman mittapäiden tasaantumisen aikana,
jolloin lattiapäällyste oli mittauskohdalta auki.
Mittapisteet MP6, MP7 ja MP8 sijaitsevat lattialämmitysalueella. Kyseisten mittapisteiden teko lattialämmitysalueelle havaittiin vasta lukemien oton yhteydessä. Lattialämmitys ei vahingoittunut porareikämittauksissa. Lattialämmityksen vaikutuksesta
mittaustuloksiin on otettu kantaa tulosten tarkastelussa.

4.2

Tulosten tarkastelu
Lattiapäällysteen alapuoleiset suhteelliset kosteudet
Tiloihin, joista mitattiin lattiapäällysteen alapuoleiset suhteelliset kosteudet, mitattiin
lattiapäällysteen alapuoleiset suhteelliset kosteudet tilaa 1.137 lukuun ottamatta kahdesta kohdasta. Mittauskohdat valittiin pintakosteuskartoitusten perusteella kohdasta,
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jossa pintakosteuslukemat olivat muuta aluetta korkeammat ja vertailukohdaksi valittiin kohta, jossa pintakosteuslukemat olivat alhaisimmat.
Kriittisenä kosteuspitoisuutena muovimaton mattoliimassa päällystämisen jälkeen pidetään yleensä RH 85 % ja lattiapäällysteessä RH 85…90 % materiaalien kosteuskestävyys huomioiden.
Toisen kerroksen viidestä luokkahuoneesta lattiapäällysteen alta mitatut suhteelliset
kosteudet olivat mittavirheet huomioiden noin 82 ... 95 RH %. Vain luokkahuoneen
2.068 vertailukohdasta mitattu lattiapäällysteen alapuoleinen suhteellinen kosteuspitoisuus on alle 85 RH %.
Ensimmäisen kerroksen päiväkodin tiloissa on saadun tiedon mukaan lattialämmitys.
Lattialämmityksen seurauksena rakenteen rakennekosteus pyrkii siirtymään lattialämmityksen yläpuoleisessa rakenteessa kohti rakenteen pintaa lattialämmityksen
päälle kytkemisen jälkeen ja sen käytön aikana. Riippuen päällysteen vesihöyrynläpäisevyydestä, kosteutta voi puskuroitua päällysteen alle (puskuroitumista tapahtuu
tiiviimmän päällysteen alle) nostaen kosteuspitoisuuden päällysteliiman/ päällysteen
kannalta kriittisen korkealle ainakin hetkellisesti. Tällainen ilmiö voi tapahtua myös tilanteessa, jossa rakenteen kosteudet ovat olleet päällystyshetkellä päällysteen edellyttämän päällystettävyysraja-arvon alapuolella, mutta lattialämmitystä ei ole vielä kytketty päälle/ käytetty. Tällöin lattialämmityksen päälle kytkemisen seurauksena rakenteen kosteutta pyrkii siirtymään tehostetusti kohti rakenteen pintaa.
Ensimmäisen kerroksen viiden tilan lattiapäällysteen alta mitatut suhteelliset kosteudet olivat mittavirheet huomioiden noin 65 ... 99 RH %. Vesileikkihuoneen 1.137 osalta lattiapäällysteen alta mitattu suhteellinen kosteus oli mittavirhe huomioiden yli 85
RH %. Ryhmähuoneessa 1.155 molemmat viiltomittaustulokset olivat alle 85 RH%. Tilan 1.175 osalta viiltomittauskohdassa V14 suhteellinen kosteus on korkea ja kohdassa
havaittiin päällysteen alla vapaata vettä. Tilan lattiamaton liitoskohdissa havaittiin epätiiveyksiä, jonka vuoksi lattian pesuvesiä on todennäköisesti päässyt lattiapäällysteen
alle. Tilan 1.175 vertailumittauskohdassa lattiapäällysteen alapuoleinen suhteellinen
kosteus on alhainen. Pukuhuoneessa 1.055 viiltomittauskohdassa V17 lattiapäällysteen
alapuoleinen suhteellinen kosteus on yli 90 RH % ja vertailumittapisteessä V16 vastaavasti noin 66 RH %. Väestönsuojasta 1 lattiapäällysteen alta mittapisteessä V18 mitattu
suhteellinen kosteus on korkea (99 RH %). Tilanteessa, jossa lattiapäällysteen alla on
korkea kosteuspitoisuus, kuten nyt tiloissa 1.175 ja väestönsuoja 1 paikallisesti todettiin, sisäilman lämpötilan aleneminen aiheuttaa kosteuden tiivistymistä päällysteen alla pitäen kosteuden korkeana. Väestönsuojan 1 vertailumittapisteessä lattiapäällysteen
alapuoleinen suhteellinen kosteus on normaali (mittavirhe huomioiden alle 75 RH %).
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Lattiarakenteen suhteelliset kosteudet
IV-konehuoneen lattiat on pinnoitettu polyuretaanipinnoitteella. IV-konehuoneen
3.001 lattiassa havaittiin pinnoitteen irtoamista alustastaan noin parin neliömetrin
alueella. Pinnoitevaurioiden synty on tyypillisesti useamman tekijän summa. Syinä
saattaa olla mm. betonipinnan huono laatu, puutteellinen alustan puhdistus, puutteellisesti toteutettu pohjustus, pinnoitusaineiden väärät sekoitussuhteet, pinnoitushetken
olosuhteet (lämpötila, kosteus) tai alustabetonin kosteus. Kyseiseltä alueelta mitattiin
rakennekosteudet (MP1). Rakenteesta mitattujen suhteellisten kosteuspitoisuuksien
perusteella betonin kosteus on ollut pinnoitushetkellä alustan kosteusrajaarvovaatimusta (RH < 97 %) alhaisempi, joten alustan liiallisesta kosteudesta pinnoitteen irtoaminen alustastaan ei ole aiheutunut.
Toisen kerroksen luokkahuoneesta 2.068 mitatut lattiarakenteen (välipohjan) suhteelliset kosteudet osoittavat, että vertailukohdassa (mittapisteessä MP 3), rakenteen kosteus on normaali. Mittapisteen MP2 kohdalla rakenteen kosteus on selvästi korkeampi
ja osoittaa, että lattiarakenteen kosteudet ovat päällystyshetkellä olleet > 85 RH %.
Luokkahuoneiden 2.039 ja 2.090 lattiarakenteista (välipohjista) mitatut suhteelliset
kosteudet ja kyseisiltä kohdin lattiapäällysteen alta mitatut suhteelliset kosteudet viittaavat siihen, että lattiarakenteen kosteudet ovat päällystyshetkellä olleet > 85 RH %.
Ensimmäisestä kerroksesta mitatut lattiarakenteen kosteuspitoisuudet olivat kaikki tiloissa, joissa on lattialämmitys. Lattialämmityksen päällä olo selvisi mittausten jälkeen.
Lattialämmityksen ollessa päällä porareikämittausten aikana, mittaustuloksia ei voida
luotettavasti tulkita. Mittapisteen MP6 osalta voidaan mitatut tulokset, lattiapäällysteen alta mitattu suhteellinen kosteuspitoisuus sekä lattiapäällysteen alla havaittu vesi
huomioiden kuitenkin todeta, että lattiapäällysteen alle päässyt vesi ei ole kastellut rakennetta syvemmältä. Mittapisteen MP7 osalta voidaan todeta, että rakenteen kosteudet ovat alhaiset ja mittapisteen MP8 kohdalla rakenteen pintaosassa kosteudet ovat
todennäköisesti olleet päällystyshetkellä yli suositeltujen kosteuspitoisuuksien.
Sisäilman olosuhdemittaukset (lämpötila, suhteellinen kosteus ja hiilidioksidipitoisuus)
Kohteessa mitatut sisäilman lämpötilat, suhteelliset kosteuspitoisuudet ja hiilidioksidipitoisuudet vastaavat normaalia hyvää sisäilman tasoa. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus kuvaa rakennuksen ilmanvaihdon riittävyyttä. Hiilidioksidipitoisuuden osalta sisäilman hiilidioksidipitoisuuden tulisi normaalioloissa jäädä alle 1200 ppm tason.
Luonnossa hiilidioksiditaso on noin 400 ppm.
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5 Toimenpide-ehdotukset
Nyt tehty kosteuskartoitus oli rajattu ainoastaan aiemmassa Työterveyslaitoksen tekemässä tutkimuksessa havaittujen muuta aluetta korkeampien pintakosteuslukemien
alueille. Näin ollen toimenpide-ehdotuksetkin koskevat ainoastaan näitä alueita.
Betonin suhteellisen kosteuspitoisuuden tulisi pian maton asentamisen jälkeen olla
muovimaton alla enintään 85 RH % (Merikallio, Betonirakenteiden kosteusmittaus ja
kuivumisen arviointi, Suomen Betonitieto Oy, 2002). Rakennuksen ikä ja lattiapäällystemateriaali huomioon ottaen voidaan karkeasti arvioida, että betonilattian kosteuspitoisuudet ovat päällystyshetkellä olleet paikallisesti yli 85 RH % ja ovat päällysteen alla
osittain edelleenkin paikoitellen jopa yli 90 RH %. Suositeltavaa on lattiapäällysteen
uusiminen ja rakenteen kuivattaminen tiloissa, joissa suhteellinen kosteuspitoisuus
lattiapäällysteen alla on 85 RH % tai enemmän. Tarkka uusittavan lattiamaton alue
suositellaan rajattavaksi tilakohtaisilla viiltomittauksilla. Ennen uuden päällysteen
asentamista vanha lattiatasoite ja mattoliima poistetaan puhtaaseen betonipintaan asti.
Lisäksi mattoalueiden saumauksissa ja lattiakaivon liittymässä havaittiin puutteita.
Erityisesti märkätiloissa on vaarana, että avonaisten saumojen ja liittymien kautta kosteutta pääsee päällysteen alle. Märkätiloista on suositeltavaa vähintään uusia mattosaumoja ja korjata epätiiviit liittymät. Vaihtoehtoisesti suositellaan harkittavaksi nykyisten päällysteiden korvaamista kosteusteknisesti varmemmilla materiaaleilla (siveltävä vedeneristys sekä laatoitus).
Espoossa 4.6.2013
Vahanen Oy

Terhi Markkula
Asiantuntija, RI AMK

Liitteet

Eero Salo
Vanhempi asiantuntija, Rkm

Liite 1: Suhteellisen kosteuden (RH) mittaus lattiapinnoitteen alta ns. viiltomittausmenetelmällä
Liite 2: Betonin suhteellisen kosteuden (RH) mittaus porareikämenetelmällä
Liite 3: Vahanen Oy:n mittapäiden kalibrointijärjestelmä
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LIITE 1

SUHTEELLISEN KOSTEUDEN (RH) MITTAUS LATTIAPINNOITTEEN
ALTA NS. VIILTOMITTAUKSELLA
1. Lattiapinnoitteeseen tehdään viilto halutulle kohdalle.
2. Lattiapinnoite irrotetaan mittapään vaatimalta matkalta alustastaan.
3. Lattiapinnoitetta kohotetaan asentamalla viiltoon korkeudeltaan 5 – 15 mm korotuspalat
(esimerkiksi kumitulppa tai naula).
4. Viiltoon asennetaan joko Vaisala Oy:n valmistama
4 mm HMP42 tai
12 mm HMP44
kosteus- ja lämpötilamittapää.
5. Tehty viilto sekä viillon ja mittapään rajapinta tiivistetään Mal–kitillä siten, että tehty viilto on
täysin vesihöyryntiivis.
6. Mittapään annetaan tasaantua päällysteen alla vallitseviin olosuhteisiin vähintään 15 minuuttia.
7. RH ja lämpötila (T) luetaan HMI41 näyttölaitteella ja arvot kirjataan ylös mittapäänumeroineen.
8. Mikäli käytetään HMP44 kosteus- ja lämpötilamittapäitä kirjatut RH arvot korjataan kunkin
anturin yksilöllisillä kalibrointikorjauskertoimilla. HMP42 mittapäät säädetään kalibroinnin
yhteydessä kohdalleen, joten luettuihin arvoihin ei tule kalibrointikorjauksia.

HMP42 kosteus- ja
lämpötilamittapää
Korotuspala
Tiivistys
(Mal –kitillä)
Lattiapinnoite

Kaikki Vahanen Oy:n mittapäät kalibroidaan enintään 3 kk välein Vaisala Oy:n valmistamalla
HMK13B kalibrointilaitteella. Laitteen suolaliuoskammioiden referenssikosteuspitoisuudet mitataan Vaisala Oy:n valmistamilla Vaisala Oy:n mittanormaalilaboratoriossa kuhunkin kosteuspitoisuuteen säädetyllä (75 %RH ja 97 %RH) HMP233 lämpötila- kosteuslähettimellä. Referenssilähettimien oikeellisuutta seurataan Vaisala Oy:n valmistamalla HMK15 kosteuskalibraattorilla,
jossa tarkistuskosteuspitoisuudet aikaansaadaan kalibroitujen suolaliuosten avulla.
Vaativissa mittauksissa ainakin osa mittapäistä tarkistuskalibroidaan mittauksen jälkeen mittapäiden
kalibrointitason pysyvyyden varmistamiseksi.
Mittalaitevalmistajan ilmoittama HMP44 ja HMP42 mittapään mittaustarkkuus +20 C lämpötilassa
on 2 %RH (0…90 %RH) ja 3 %RH (90…100 %RH). Lämpötilan mittaustarkkuus on 0,5 C.
Säännöllisellä kalibroinnilla päästään selvästi parempaan mittaustarkkuuteen.
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LIITE 2

BETONIN SUHTEELLISEN KOSTEUDEN (RH) MITTAUS PORAREIÄSTÄ
1. Rakenteeseen porataan iskuporakoneella 16 mm reikä mittaussyvyydelle.
2. Reikä puhdistetaan porauspölystä imuroimalla käyttäen suutinta, joka mahtuu reikään.
3. Reikään asennetaan sivuiltaan tiivis mittausputki, joka ulottuu reiän pohjaan saakka. ( 16 mm
sähköputki tai Vaisalan 19266HM asennusputki)
4. Mittausputken ja betonin rajapinta tiivistetään Mal-kitillä.
5. Mittausputki imuroidaan puhtaaksi.
6. Mittausputken pää tiivistetään Mal-kitillä.
7. Tarvittaessa mittausputki suojataan Vaisalan 19268HM asennussuojalla tai muulla tavalla.
8. Reiän annetaan tasaantua tiivistettynä vähintään 3 vrk.
9. Mittaus suoritetaan Vaisala Oy:n valmistamalla HM44 kosteusmittauslaitteistolla. Lämpötilakosteusmittapää HMP44 asennetaan mittausputkeen siten, että putken pään tiivistys avataan
mittapään putkeen laittamisen ajaksi. Tämän jälkeen putken pää tiivistetään kitillä mittapään
johtoon. Mittapään annetaan tasaantua mittausputkessa vähintään 1 tunti ennen lukemien ottamista. Vaihtoehtoisesti mittapää asennetaan mittausputkeen jo porauksen yhteydessä, jolloin
mittapään tasaantumisaika reiässä on vähintään 3 vuorokautta.
10. RH ja lämpötila (T) luetaan HMI41 näyttölaitteella ja arvot kirjataan ylös mittapäänumeroineen.
11. Arvot korjataan kunkin anturin yksilöllisillä kalibrointikorjauskertoimilla.

Poraus Puhdistus Tiivistys

Mittaus

Kaikki Vahanen Oy:n mittapäät kalibroidaan enintään 3 kk välein Vaisala Oy:n valmistamalla
HMK13B kalibrointilaitteella. Laitteen suolaliuoskammioiden referenssikosteuspitoisuudet mitataan Vaisala Oy:n valmistamilla Vaisala Oy:n mittanormaalilaboratoriossa kuhunkin kosteuspitoisuuteen säädetyllä (75 %RH ja 97 %RH) HMP233 lämpötila- kosteuslähettimellä. Referenssilähettimien oikeellisuutta seurataan Vaisala Oy:n valmistamalla HMK15 kosteuskalibraattorilla,
jossa tarkistuskosteuspitoisuudet aikaansaadaan kalibroitujen suolaliuosten avulla.
Vaativissa mittauksissa ainakin osa mittapäistä tarkistuskalibroidaan mittauksen jälkeen mittapäiden kalibrointitason pysyvyyden varmistamiseksi.
Mittalaitevalmistajan ilmoittama HMP44 mittapään mittaustarkkuus +20 C lämpötilassa on
2 %RH (0…90 %RH) ja 3 %RH (90…100 %RH). Lämpötilan mittaustarkkuus on 0,5 C.
Säännöllisellä kalibroinnilla päästään selvästi parempaan mittaustarkkuuteen.
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LIITE 3

VAHANEN OY:N KALIBROINTIJÄRJESTELMÄ

Kaikki Vahanen Oy:n mittapäät kalibroidaan vähintään 2 kk välein Vaisala Oy:n valmistamalla
HMK13B kalibrointilaitteella. Laitteen suolaliuoskammioiden referenssikosteuspitoisuudet
mitataan Vaisala Oy:n valmistamilla Vaisala Oy:n mittanormaalilaboratoriossa kuhunkin kosteuspitoisuuteen säädetyillä (75 %RH ja 97 %RH) HMP233 lämpötila- kosteuslähettimillä. Referenssilähettimien oikeellisuutta seurataan Vaisala Oy:n valmistamalla HMK15 kosteuskalibraattorilla,
jossa tarkistuskosteuspitoisuudet aikaansaadaan sertifioitujen suolaliuosten avulla. Tämänhetkiset
sertifikaattien numerot ovat K008-P01834, K008-Q00094 ja K008-P01579.
Vaativissa mittauksissa ainakin osa mittapäistä tarkistuskalibroidaan mittauksen jälkeen mittapäiden
kalibrointitason pysyvyyden varmistamiseksi.
Mittalaitevalmistajan ilmoittama HMP44 mittapään mittaustarkkuus +20 C lämpötilassa on
2 %RH (0…90 %RH) ja 3 %RH (90…100 %RH). Lämpötilan mittaustarkkuus on 0,5 C.
Säännöllisellä kalibroinnilla päästään selvästi parempaan mittaustarkkuuteen.
Suhteellisen kosteuden ja lämpötilan seurantamittaukseen käytettävät Tinytag ja Tinyview
tiedonkeruulaitteet kalibroidaan kahden kuukauden välein. Paine-eron seurantamittaukseen
käytettävät Tinytag tiedonkeruulaitteet kalibroidaan vuosittain tarkkuusmanometrin avulla.
Hiilidioksidin seurantamittaukseen käytettävät tiedonkeruulaitteiden tuloksia verrataan määräajoin
toisiinsa. Mikäli tulokset poikkeavat toisistaan mittalaitteet korjataan tai tarvittaessa poistetaan
käytöstä.

VAHANEN OY/

Linnoitustie 5
02600 Espoo

Puh. 0207 698 698
Fax 0207 698 699

etunimi.sukunimi@vahanen.com
www.vahanen.com

Kotipaikka Helsinki
Y-tunnus 1639563-3

