
  
 

 
Paimenentien opetus- ja työkeskus 

KOSTEUSSELVITYS 21.3.2003 
 

 
TIIVISTELMÄ 

 
Paimenentien opetus- ja työkeskus, Paimenentie 1, tilojen 002, 005, 006 ja 
011 kosteusselvitys. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä 
toimialalta kaupunginarkkitehti Arto Alanko. Kenttätyöt suoritettiin 
maaliskuussa 2003. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kyseisten tilojen 
kosteusvauriot ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.  
 
Kosteuskartoituksessa havaittiin seuraavat riskitekijät rakenteissa:  
 
Puuseinien alarakenteet oli asennettu suoraan lattian päälle tai lattiapinnan 
alapuolelle (tilassa 005). Pintakosteusmittauksissa ei rakenteissa havaittu 
kohonneita kosteusarvoja.  
 
 
 

TutkimusKORTES Oy 

 

_____________________ 
Vesa Kontio   Gsm 040 – 487 313 
tutkimusassistentti   

 

 

 

liite 1  valokuvat 
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TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 

Kohteen ominaistiedot 

Tutkimuksen kohteena oli Paimenentie 1:ssä, Vantaalla sijaitseva 
Paimenentien opetus- ja työkeskus. Kiinteistössä havaittiin remontin 2003 
purkutöiden yhteydessä hajuja, joka antoi aiheen selvitykseen. Tutkimukset 
suoritettiin alakerran tiloissa 002, 005 ja 011 joissa sisäseinät olivat poistettu 
ja puurunko oli näkyvissä. Tilan 011 avattu sisäseinä oli suojattu muovilla. 
Tilan 006 WC, levyseinä oli paikallaan. Tilojen 001 ja 002 välinen seinä on 
poistettu ja tilasta käytetään tässä raportissa numeroa 002. Betonilattia on 
maanvarainen. 

 

TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TEHTÄVÄ 
Kosteuskatselmuksen tarkoituksena oli selvittää: 

 Havaittavat kosteusvauriot  
 mahdolliset jatkotoimenpiteet. 

 

Kosteusselvityksen tarkastukset ja mittaukset suoritti Vesa Kontio 
TutkimusKORTES Oy:stä.  

 

SUORITETUT TUTKIMUKSET 

Lähtötiedot 

Kosteusselvityksen lähtötietoina olivat alakerran tiloissa 002 savityöt sekä 
005 ja 006 WC havaittu haju purkutöiden yhteydessä. 

Tutkimustoimenpiteet 

• Kosteusmittaukset tehtiin pintakosteusmittauksina rakennuksen 
sisätiloista, seinä- ja lattiapinnoista. 

• Näkö- sekä hajuhavaintoihin perustuva tutkimus. 

• Kohteesta otettiin digi-valokuvia. 
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TUTKIMUSTULOKSET JA RAKENTEIDEN YLEISARVIOINTI 

Yleistarkastus 

Rakennuksen sisäpuoli, tilat 002, 005, 006 ja 011 

Tilan savityöt 002 seinän puurakenteet lähtivät suoraan lattian pinnasta. 
Betonilattia oli pintakosteusmittauksessa kuiva. Vesipisteen viemäröinnin 
ympärillä betonilattiassa oli kosteusjälkiä, mutta mittaushetkellä se oli 
kuiva. Puurakenteet olivat kovia ja hyväkuntoisia. Pystyrakenteiden 
alaosissa oli pienialaisia tummentumia, mutta kohonneita kosteusarvoja ei 
havaittu. Tila oli mahdollisesti tuuletettu eikä siellä ollut hajuja.  

WC-tilan 005 seinän puurakenteet alkoivat lattiapinnan alapuolelta. Ne 
olivat hyväkuntoista ja kovaa puuta, eikä niissä havaittu kosteusvaurioita tai 
kohonneita kosteuspitoisuuksia. Betonilattia oli pintakosteusmittauksissa 
kuiva. Tutkimushetkellä ei tuntunut merkittävää hajua (tila oli ilmeisesti 
tuuletettu).  

Tilassa 006, WC ei seinissä (levyseinä paikoillaan) tai lattioissa havaittu 
kohonneita kosteusarvoja eikä tutkimushetkellä huomattavaa hajua. 

Käytävässä 011 osa sisäseinän seinälevyistä oli poistettu ja niiltä osin 
suojattu muovilla. Seinän puurakenteet alkoivat suoraan betonilattian päältä. 
Ne olivat hyväkuntoisia ja kovia, eikä niissä havaittu kohonneita 
kosteusarvoja. Tilassa ei ollut hajuja. Betonilattia oli kosteusmittauksissa 
kuiva.  

Kosteusmittaus 
 
Kosteusmittaukset suoritettiin ainetta rikkomattomilla menetelmillä eli 
pintakosteusmittauksena pintakosteusmittarilla. Pintakosteusmittarin anturi 
mittaa kosteuden noin 25 mm:n syvyydeltä ja saadut tulokset ovat suuntaa 
antavia, eikä niiden perusteella saa tehdä suoria johtopäätöksiä rakenteen 
mahdollisista kosteusvaurioista. Yleisesti max. raja-arvona pintakosteus-
mittauksissa pidetään 3,9 %, mikä vastaa noin 85 RH-%.  
Lattiapinnat sekä seinien puurakenteet (pystyrakenteet sekä lattiaa vasten 
oleva lankku) mitattiin useista pisteistä tilaa kohden. Mittaustulokset olivat 
hyviä, eivätkä missään tilassa tai rakenneosissa ylittäneet raja-arvoa 3,9 %.    

Tutkimuslaitteet 
Tutkimukset tehtiin käyttäen seuraavia tutkimuslaitteita ja menetelmiä: 
• Kosteusmittaukset suoritettiin Doser Doma Hygrometer 

pintakosteusmittarilla. 
• Aistinvaraiset havainnot eli lähinnä näkö- ja hajuhavainnot.  
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YHTEENVETO 

 
• Tiloissa 002, 005, 006 ja 011 ei kosteusmittauksissa havaittu kohonneita 

kosteusarvoja missään rakenneosissa. 
• Tilassa 002 savityöt on lattian viemärikaivon ympärillä kosteusjälkiä, 

mutta mittaushetkellä betoni oli kuiva. 
• Tiloissa ei ollut hajua, mutta ne olivat mahdollisesti tuuletettu.  
 

Jatkotoimenpiteet 
• Katselmuksen perusteella tiloissa tai rakenteissa ei ole kosteusvaurioita, 

eikä niistä kieliviä hajuhaittoja enää havaittu. Tarkasteltavien tilojen 
suhteen jatkotutkimuksia ei suositella. Purku- sekä muutostyöt voidaan 
suorittaa normaalisti.  


