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1 Yleistiedot 
1.1 Tutkimuskohde 

Kanniston koulu ja päiväkoti 
Kenraalintie 6 
01700 Vantaa 
 

1.2 Tutkimuksen tilaaja 
Vantaan kaupunki 
Tilakeskus 
Kari Seppä (tilaajan edustajana kohteessa toimi Martti Eerikäinen, A-insinöörit Oy) 
Kielotie 13 
01300 Vantaa 
 

1.3 Tutkimuksen tavoite 
Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa hammashoitolan alapohjan ja koulun välipoh-
jarakenteiden kosteustilannetta tilaajan edustajan osoittamilta alueilta, koulun mitta-
uksia tehtiin osittain uusintamittauksena aiempaan raporttiimme 4.6.2013. 
 

1.4 Tutkimusajankohta 
3.7.2013 Kenttätyöt kohteessa 

 aistinvaraiset tarkastelut 
 lattiarakenteen pintakosteuskartoitus 
 lattiapäällysteen alapuoleiset suhteellisen kosteuden mittaukset (viil-

tomittaukset) 
 lattiarakenteen rakennekosteusmittaukset (porareikämittausten po-

rareikien poraukset, putkitukset, puhdistukset, tiivistykset ja mitta-
päiden asennus) 

 
9.7.2013 Kenttätyöt kohteessa: 

 lukemien otto porareikämittauksista 
 mittausjärjestelyjen purku 

 
1.5 Tutkimuksen tekijä 

Vahanen Oy 
Linnoitustie 5 
02600 Espoo 
 

Marko Leskinen, RI AMK, asiantuntija 
 

Projekti: KOS 2920/ 2 
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1.6 Tutkimuskohteesta käytössä olleet lähtötiedot 
Tutkimuksen kohteena oli vuonna 2011 valmistuneen kolmikerroksisen koulu- ja päi-
väkotirakennuksen ala- ja välipohjarakenteet. Tutkittu alapohjarakenne on ryömintä-
tilallinen ja lattianpäällysteenä on muovimatto. Välipohjarakenteena on ontelolaatas-
to, jonka päällä on pintabetonilaatta ja päällysteenä muovimatto. Mittauskohdat teh-
tiin tilaajan edustajan osoittamille alueille/ kohtiin, mittapisteen tarkka kohta määri-
tettiin yleensä pintakosteudenilmaisimen näyttämän perusteella korkeimpien näyttä-
mien kohdille. 

2 Tutkimusvälineet ja –menetelmät 
2.1 Pintakosteuskartoitus 

Kenttätutkimuksissa käytettiin aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä pintakosteus-
ilmaisinta Gann Hydromette LB70 – mittapää ja UNI 1 -lukulaiteyhdistelmää (arvot 
ns. vertailuarvoja ja käytetyn ilmaisimen asteikko oli 0-155). Pintakosteudenilmaisin 
kohdistettiin suoraan mitattavan rakenteen pintaan.  Käytetyllä laitteistolla mitatut ar-
vot luetaan mittapäähän kytketyn lukulaitteen näytöstä. 

Pintakosteustutkimukset ovat ainetta rikkomattomia vertailututkimuksia, missä sa-
masta rakenteesta eri kohdista mitattuja arvoja verrataan keskenään. Näin saadaan 
kartoitettua alueet, joissa on mahdollisesti muusta alueesta poikkeavia lukemia. Pinta-
kosteudenilmaisimen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kos-
teuden lisäksi vaikuttavat useat tekijät, mm. suolakerrostumat, teräkset, eri materiaali-
en koostumukset ja rakenteiden pintaosien vaihtelut.  

2.2 Rakennekosteusmittaukset 
Aistinvaraisen rakenteiden tarkastelun ja rakenteen pintakosteuskartoituksen perus-
teella tehtiin muovimattopäällysteen alta viiltomittauksia. Viiltomittaukset tehtiin Vai-
sala Oyj:n valmistamilla HMP42-suhteellisen kosteuden- ja lämpötilan mittapäillä, 
joiden näyttämät luetaan HMI41-lukulaitteella. Mittauskohdissa muovimattoon teh-
dään noin 5 cm pitkä viilto, josta lattianpäällystettä raotetaan ja mittapää asennetaan 
lattianpäällysteen alle. Mittapään ja viiltokohdan sekä lattian välinen liittymä tiiviste-
tään välittömästi. Mittapäiden annettiin tasaantua lattianpäällysteen alle tiivistettynä 
15-20 minuuttia ennen lukemienottoa. Sisäilman olosuhteet mitattiin lukemienotto-
hetkellä mittapisteiden läheisyydestä lattianrajassa. 

Aistinvaraisten havaintojen, pintakosteuskartoituksen ja viiltomittaustulosten perus-
teella tehtiin lattioista rakenteiden suhteellisen kosteuden mittauksia porareikämene-
telmällä RT-kortin RT14-10984 (2010) mukaan. Mittauksissa käytettiin Vaisala Oyj:n 
valmistamia HMP44- suhteellisen kosteuden- ja lämpötilan mittapäitä, joiden näyttä-
mät luetaan HMI41-lukulaitteella. 

Mittaukset tehtiin koulun tiloissa lattiaan eri syvyyksille poratuista 16 mm rei’istä. 
Mittausreikien poraamista varten lattianpäällysteestä irrotettiin lyöntimestillä 20 mm 
pala. Mittausreiät porattiin, puhdistettiin, putkitettiin, mittapäät asennettiin mittaus-
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reikiin ja tiivistettiin Mal-kitillä. Mittapäät asennettiin porauspäivänä, joten mittapäät 
tasaantuivat mittausputkiin tiivistettyinä kuusi vuorokautta ennen lukemienottoa. 

Mittauksessa käytettyjen mittalaitteiden valmistaja Vaisala Oyj suosittelee mittapäiden 
kalibrointia vähintään kaksi kertaa vuodessa ja aina kun on syytä epäillä kalibroinnin 
muuttuneen. Vahanen Oy:n mittapäät kalibroidaan vähintään kahden kuukauden vä-
lein. Mittalaitteiden tarkkuus kalibroinnin huomioiden on alle 80 %RH:n kosteuksissa  

 2 RH%-yksikköä ja yli 80 %RH:n tasolla  3 RH%-yksikköä. 

Sisäilman olosuhteet viiltomittaushetkillä ja rakenteen suhteellisen kosteuden mitta-
ushetkillä on mitattu Vaisala Oyj:n valmistamilla HMP42 ja -44 kosteus- ja lämpöti-
lamittapäillä mittauskohdista lattianrajassa. 

3 Havainnot ja mittaustulokset 
3.1 Mittaustulokset 

3.1.1 Pintakosteuskartoitus 
Hammashoitolan tiloissa pintakosteudenilmaisimen lukemat olivat pääosin välillä 
55…70 (laitteen näyttämä max. 155). Korkeimmillaan lukemat olivat paikoin 70…80, 
korkeimmille alueille tehtiin viiltomittaukset. 

Koulun luokassa 2.087 luokan takaosassa pintakosteudenilmaisimen vertailulukemat 
olivat 70…75, kun muualla luokassa lukemat olivat 60…70. Luokassa 2.068 pintakos-
teudenilmaisimen vertailulukemat olivat 65…75 luokan takaosan reunavalukaistaleel-
la (aulan ikkunan edessä), luokan etuosassa lukemat olivat 55…65. Kummassakin luo-
kassa korkeimpien pintakosteudenilmaisimen vertailulukemien alueelle tehtiin raken-
nekosteusmittaus porareikämenetelmällä. 

3.1.2 Rakennekosteusmittaukset 
Hammashoitolasta tehtiin viiltomittaus muovimaton alapuolisen kosteuden selvittä-
miseksi. Viiltomittaukset tehtiin kahteen huoneeseen, hoitohuone 1.002 ja tsto (kah-
vio) 1.001, korkeimpien pintakosteudenilmaisimen vertailulukemien alueille (kuvat 1 
ja 2). Mittaustulokset on esitetty taulukossa 1. Koulun porareikämittausten kohdat on 
esitetty kuvissa 3 ja 4 ja tulokset taulukossa 2. 
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Kuvat  1  ja  2. Kanniston koulun hammashoitolanluokan tilojen 1.002 (vas.) ja 1.001 
(oik.) viiltomittauskohdat 3.7.2013 ovat kuvissa ympäröityinä. 

 

Taulukko 1. Kanniston koulun hammashoitolan lattiapäällysteen alapuoleisen suhteel-
lisen kosteuden mittaustulokset 3.7.2013. Tulostaulukossa on esitetty myös lämpötilan 
(t) ja suhteellisen kosteuden (RH) mittaustulosten perusteella lasketut ilman kosteussi-
sällöt (abs). Sisäilman lämpötilat olivat lähellä maton alapuolisia lämpötiloja.  

Mittauskohta Mittaussyvyys Mittaustulos Abs. 

  
anturinro t (°C) RH (%) (g/m3) 

hoitohuone 1.002 (huone 4) maton alus h1 21,6 73,6 14,0 
oven vierusta 

    tsto 1.001 (kahvio) maton alus h1 21,9 76,1 14,7 
ulkonurkan lähellä 
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Kuva 3. Kanniston koulun luokan 2.068 porareikämittauskohta. Mittauskohta tehtiin 
vanhan mittauskohdan viereen välipohjan reunavalualueelle. Reunavalualueen tarkka 
leveys ei ole tiedossa. 
 

 
Kuva 4. Kanniston koulun luokan 2.087 porareikämittauskohta. Mittauskohta tehtiin 
luokan takaosaan. 

 

 

 

 

 

vanha mittauskohta 

uusi mittauskohta 

mittauskohta 
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Taulukko 2. Kanniston koulun toisen kerroksen tilojen lattiapäällysteen alapuoleisen 
suhteellisen kosteuden mittaustulokset 9.7.2013. Tulostaulukossa on esitetty myös läm-
pötilan (t) ja suhteellisen kosteuden (RH) mittaustulosten perusteella lasketut ilman 
kosteussisällöt (abs). Sisäilman olosuhteet on mitattu mittapisteen kohdalta lattianra-
jassa.  

Mittauskohta Mittaussyvyys Mittaustulos Abs. 

    anturinro t (°C) RH (%) (g/m3) 

Luokka 2.068 sisäilma A2 21,6 46,5 8,8 
reunavalu 1,5 cm A2 21,4 94,9 17,8 

  3 cm A5 21,6 94,9 16,0 
  6 cm A7 21,7 94,2 18,0 

Luokka 2.087 sisäilma A9 21,5 46,2 8,7 
luokan takaosa 1,5 cm A9 21,4 93,8 17,6 

  3 cm A4 21,5 94,6 17,8 
  6 cm A6 21,7 94,4 18,0 

4 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 
4.1 Mittaustarkkuustarkastelut 

Lattiapäällysteen alapuoleisten suhteellisten kosteuksien (viiltomittausten) mittauksis-
sa mittapäiden tasaantumisajat olivat mittausmenetelmän edellyttämien tasaantu-
misaikojen mukaiset (Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet, 2007). Lattiarakenteen 
porareikämittaukset tehtiin RT – kortin 14-10984 mukaisesti.  

Rakennekosteusmittausten suhteellisten kosteuksien mittauksiin ei kohdistunut mer-
kittäviä lämpötiloista aiheutuvia mittavirheitä. Lattiapäällysteessä ei ollut avointa alu-
etta mittauskohdassa, vaan mittaputki tiivistettiin muovimaton pintaan. Tällöin mit-
tauskohdissa ei pääse tapahtumaan tavallista voimakkaampaa kuivumista mittauksen 
aikana. 

4.2 Tulosten tarkastelu 
Kriittisenä kosteuspitoisuutena muovimaton mattoliimassa päällystämisen jälkeen pi-
detään yleensä RH 85 % ja lattiapäällysteessä RH 85…90 % materiaalien kosteuskestä-
vyys huomioiden. 

Hammashoitolan lattioista mitatut RH-arvot ovat normaaleja varsin uuden rakenteen 
arvoja. Arvot ovat selvästi alle 85 %RH, joka on yleinen raja-arvo muovimattopäällys-
teen alla, jotta muovimatto tai mattoliima ei kosteusvaurioidu. Tulosten perusteella 
rakenne ei ole ollut haitallisen kostea päällystysvaiheessakaan, joten rakenne toimii oi-
kein. 

Koulun välipohjasta mitatut noin 94 %RH:t ovat liian korkeat muovimattopäällysteel-
le. Tilassa 2.068 mattoalusta on liian kostea reuna-valukaistaleen alueelta. Tilassa 2.087 
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kosteampi alue rajautuu luokan takaosaan, mutta liian kostea alue suositellaan vielä 
rajaamaan rakennekosteusmittauksin. Rakenteen pintaosan edellistä mittausta (Vaha-
nen Oy, raportti päivätty 4.6.2013, mittauskohta MP3) hieman korkeammat arvot joh-
tuvat todennäköisesti reuna-alueen paikallisista vaihteluista, kun betoni pääsee kui-
vumaan sivusuunnassa paikoittain muita alueita tehokkaammin mm. pienistä liima-
kamman jäljelle jääneiden jälkien eroista. Mittaustulosten perusteella korkeat kosteus-
pitoisuudet ovat aiheutuneet päällystyshetken liian korkeasta rakenteen kosteudesta. 

5 Toimenpide-ehdotukset 
Nyt tehdyt rakennekosteusmittaukset tehtiin koulun tilaajan edustajan osoittamiin 
kohtiin. Näin ollen toimenpide-ehdotuksetkin koskevat ainoastaan näitä alueita. 
Hammashoitolan puolella mittaustulokset ovat korkeimmilta pintakosteudenilmaisi-
men vertailulukemien alueelta ja epäillyistä kosteimmista kohdista. 

Hammashoitolan puolella mittaustulokset olivat riittävän alhaiset, eikä mittaustulos-
ten perusteella rakennekosteuksien puolesta ole tarpeen ryhtyä jatkotoimenpiteisiin. 

Betonin suhteellisen kosteuspitoisuuden tulisi pian maton asentamisen jälkeen olla 
muovimaton alla mattoliimassa enintään 85 %RH  (Betonirakenteiden päällystysohje, 
Suomen Betonitieto Oy, 2007). Rakennuksen ikä ja lattiapäällystemateriaali huomioon 
ottaen voidaan mittaustulosten perusteella karkeasti arvioida, että betonilattian koste-
uspitoisuudet ovat päällystyshetkellä olleet paikallisesti selvästi yli 85 %RH päällystet-
tävyyden arviointisyvyyksiltä. Lattianpäällysteen uusiminen on suositeltavaa luokassa 
2.068 reunavalukaistaleen alueella ja luokassa 2.087 vähintään luokan takaosassa, uu-
sittavan alueen tarkemmaksi rajaamiseksi voidaan tarvittaessa tehdä lisärakennekos-
teusmittauksia.  Ennen rakenteen kuivattamista ja uuden päällysteen asentamista van-
ha lattiatasoite ja mattoliima poistetaan puhtaaseen betonipintaan asti. Rakenteen riit-
tävästä kuivumisesta tulee varmistua luotettavin rakennekosteusmittauksin ennen uu-
delleen päällystämistä. 

Päällysteen reuna-alueilla betoni on riittävän kuivaa, kunhan pintaosissa alittuu Beto-
nirakenteiden päällystysohjeen, 2007, ohjeen arvot (betonin pinta ja 0,4*A). Syvyydellä 
A kosteus voi ylittää perusraja-arvon 85 %RH, koska osa kosteudesta poistuu päällys-
teen reunan alta, eikä mattoliimaan tasaannu päällystyshetkellä syvyydellä A vallinnut-
ta kosteutta. 

 

Espoossa 12.7.2013 
Vahanen Oy 

 
Marko Leskinen 
Asiantuntija, RI (AMK) 

 


