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1.

TILAAJA JA KÄYTTÄJIEN EDUSTAJAT
Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Oulun kaupunki
Eerik Junnikkala, tekninen isännöitsijä
Solistinkatu 2, PL32
90015 Oulu

2.

TUTKIMUSKOHDE
Hiukkavaarantie 22, 90650 Oulu.

3.

TUTKIMUKSEN TEKIJÄT
Instaro Oy
Paljetie 10
90140 Oulu
Vaihde: 010 839 3800
Niko Tolvanen, p. 010 839 3807
niko.tolvanen@instaro.fi
Saara Salmela
saara.salmela@instaro.fi

4.

TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSTEN RAJAUKSET
Tutkimuskohde on omakotitalo, joka on valmistunut vuonna 1981. Tämän
tutkimuksen tarkoituksena oli antaa tietoa rakennuksen ulkoseinien
alaosien ja sokkelin eristetilan kunnosta. Ulkoseinien kuntoa tutkittiin
ikkunoiden alapuolelta, ulkoapäin kolmesta ja sisältä päin yhdestä
rakenneavauksesta. Vesikaton ja yläpohjan kuntoa tutkittiin tilaajan
toimeksiannosta kuntoarviotyylisesti / aistinvaraisesti, koska aikaisemmin
tehdyssä kuntoarviossa vesikatolle ja yläpohjaan ei ole ollu päästy.
Tutkimukset tehtiin 19. 20. ja 27.11.2015.
Samanaikaisesti kuntotutkimusten aikaan tehtiin asbestipurkutöitä
rakenneavauksien kohdalta, erillisen urakoitsijan toimesta.

5.

TUTKIMUSVÄLINEET JA -MENETELMÄT

5.1

Laboratoriotutkimusmenetelmät
Rakenteita tutkittiin ottamalla materiaalinäytteitä mikrobianalysointia
varten. Materiaalinäytteet otettiin rakenneavauksista. Mikrobinäytteet
analysoitiin Oulun seudun elintarvike- ja ympäristölaboratoriossa
suoraviljelymenetelmällä.
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Mikrobitulosten tulkinnassa on käytetty Asumisterveysohjeen 2003:1
asettamia ohjearvoja. Tuloksia tulkittaessa tulee ottaa huomioon, että
vaikka mikrobeja on vähän eikä indikaattoreita esiinny, eivät tulokset sulje
pois mikrobivaurion mahdollisuutta.
Laboratorioanalyysit on esitetty tämän raportin liitteissä.
5.1.1

Materiaalinäytteet
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaan toimenpiderajan
ylittymisenä pidetään kosteus- ja lahovauriota, aistinvaraisesti todettua ja
tarvittaessa materiaalinäytteellä todettua mikrobivauriota rakennuksen
sisäpinnassa sekä lämmöneristeessä, joka ei ole kosketuksissa ulkoilman
tai maaperän kanssa tai mikrobivauriota rakenteessa tai tilassa, joka voi
aiheuttaa rakennuksen käyttäjän altistumista.
Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorion validoinnin mukaan
rakennusmateriaalinäytteessä,
jossa
sieni-itiöpitoisuus
suoraviljelymenetelmällä on suurempi kuin 20 pmy/malja (pesäkettä
muodostava yksilö / malja), voidaan katsoa, että materiaalinäyte viittaa
vaurioon. Suoraviljelymenetelmässä tulos 20 pmy/malja vastaa
laimennossarjamenetelmän 10 000 kpl/g. Jos sieni-itiöiden pitoisuus
alittaa 20 pmy/malja, johtopäätöksiä ei voida tehdä materiaalin
kasvustosta, vaan tulee ottaa huomioon myös mikrobilajisto tai
vertailunäytetulos. Mikäli sieni-itiöpitoisuus on yli 100-kertainen
vertailunäytteeseen viittaa näyte vaurioon.
Oulun kaupungin elintarvike- ja ympäristölaboratorion validoinnin mukaan
näytteen bakteeripitoisuuden ylittyessä suoraviljelymenetelmällä 35
pmy/malja
viittaa
se
bakteerikasvustoon
materiaalissa.
Aktinomykeettikasvustoon
(sädesieni)
viittaava
pitoisuus
laimennossarjamenetelmällä on yli 500 kpl/g tai yli 10 kertainen
vertailunäytteeseen verrattuna.
Yksittäisten kosteusvaurioon viittaavan mikrobin esiintyminen näytteessä
on normaalia.

5.2

Kenttätutkimusvälineet
Puunkosteuksien mittaamisessa käytettiin M6 –puunkosteusmittapäällä
varustettua Gann Hydromette BL E (UNI 10) – pintakosteudenosoitinta.
Eristetilan rakennekosteuksia mitattiin Vaisala MI70. Mittauspäänä
käytettiin Vaisala HMP75B mittapäätä (kalibroitu 16.2.2015, kalibrointiväli
1 vuosi).
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6.

TUTKIMUSTULOKSET

6.1

Ulkoseinät
Tutkimuskohteen ulkoseinien kantavana rakenteena toimii betoni.
Ulkoverhouksena on betonielementit. Ikkunoiden alla ulkoseinissä on
käytetty ulkopuolella puurunkoa, villaeristystä ja vaakalautaverhousta.
Ikkunoiden alla sisäpuolella, on käytetty betonia, lukuun ottamatta
takapihan puolta, jossa sisällä on käytetty kipsilevyä. Sokkelina toimii
betonirakenteinen ns. halkaistu sokkeli, jossa lämmöneristeenä on
mineraalivilla.
Ulkoseiniin tehtiin yhteensä neljä rakenneavausta. Rakenneavauksista
otettiin materiaalinäytteitä yhteensä 10 kpl.
Rakenneavaukset on merkitty piirustukseen 1. Piirustuksessa MN1
tarkoittaa materiaalinäytettä 1 jne. MN –merkintä vihreällä pohjalla
tarkoittaa, että näytteessä ei ole viitettä mikrobivauriosta, keltaisella
pohjalla, että näytteessä on heikko viite mikrobivauriosta ja punaisella
pohjalla, että näytteessä on viite tai vahva viite mikrobivauriosta.
Ulkoseinän rakenneratkaisut on esitetty piirustuksissa 2-4.
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Avaus 3, ulkoseinään
ikkunan alapuolelle.
betoni, min. villa,
mineriittituulensuojalevy,
ilmarako, ulkoverhouslauta.

MN9, min villa,
viite vauriosta

Avaus 4

MN10, min villa,
ei viitettä

MN1, min villa,
ei viitettä
MN2, alaohjauspuu,
viite vauriosta
MN3, sokkelihalk, min.
villa, ei viitettä
MN4, kipsilevy,
vahva viite vauriosta

Avaus 1, ulkoseinään ikkunan
alapuolelle.
kipsilevy, höyrynsulkumuovi, min.
villa, mineriittituulensuojalevy,
ilmarako, ulkoverhouslauta.

MN5, min villa,
ei viitettä
MN6, alaohjauspuu,
ei viitettä
MN7, sokkelihalk, min.
villa, ei viitettä
MN8, min. villa,
ei viitettä
Avaus 2, ulkoseinään
ikkunan alapuolelle.
betoni, min. villa,
mineriittituulensuojalevy,
ilmarako, ulkoverhouslauta.

Piirustus 1: Pohjapiirustus, johon on merkitty tutkimuspisteiden sijainnit sekä näytteiden
ottokohdat.
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Rakenneavaus 1 tehtiin takapihan puolelle ikkunan alle.
Ulkoseinän rakenneavauksesta otettiin neljä materiaalinäytettä:
MN1 (materiaalinäyte 1) otettiin alaohjauspuun päällä olevasta
mineraalivillasta. Materiaalinäytteessä todettiin vähäinen määrä sieniitiöitä. Näytteestä ei todettu kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja.
Näytteessä ei ole viitettä vauriosta.
MN2 (materiaalinäyte 2) otettiin alaohjauspuun ylä- ja alapinnasta.
Näytteestä
todettiin
ohjearvot
ylittävä
määrä
mikrobeja.
Näytteessä on viite vauriosta.
MN3 (materiaalinäyte 3) otettiin sokkelihalkaisun mineraalivillasta,
materiaalinäytteessä
todettiin
vähäinen
määrä
sieni-itiöitä.
Näytteessä ei ole viitettä vauriosta.
MN4 (materiaalinäyte 4) otettiin kipsilevystä lattian rajasta. Näytteestä
todettiin ohjearvot ylittävä määrä mikrobeja. Näytteessä todettiin
kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (aktinomykeettejä, ts. sädesieniä).
Näytteessä on vahva viite vauriosta.
Ulkoseinän rakenneratkaisu takapihan puolella (terassin kohta), ikkunan
alla on rakenneavauksen 1 perusteella sisältä ulospäin luettuna seuraava:
-

Kipsilevy (sisäverhouslevy)
Höyrynsulkumuovi
Mineraalivilla / puurunko
Mineriittilevy (tuulensuoja)
Ilmarako / pystykoolaus
Vaakalautaverhous

13 mm
150 mm
5 mm
15 mm
15 mm

Ulkoseinän rakenneratkaisu avauksen kohdalta on esitetty piirustuksessa
2.
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kipsilevy
höyrynsulku
mineraalivilla
mineriittilevy
ilmarako/koolaus
vaakaverhouslauta

alaohjauspuu
mineraalivillakaista
pelti
mineraalivilla ja paikoin hiekkaa

Piirustus 2: Rakenneavaus 1 kohdalta, detaljipiirustus ulkoseinän ja
alapohjan liittymän rakenneratkaisusta ikkunan alta. Piirustus ei ole
mittakaavassa.
Muista ikkunan alaosan rakenneratkaisuista poiketen, takapihan puolella
on sisäpuolella ikkunan alla kipsilevy ja höyrynsulkumuovi. Kipsilevyn
sisäpuolella sen alaosassa havaittiin tummentumaa. Tummentuma on viite
kosteusrasituksesta ja voi johtua mm. runsaiden siivousvesien käytöstä.
Materiaalinäytteen
perusteella
kipsilevyn
alaosassa
on
viite
mikrobivauriosta.
Rakenneavauksien perusteella alaohjauspuun alapuolella ei ole käytetty
kapillaarikatkoa.
Alaohjauspuun
alapuolella
on
käytetty
mineraalivillakaistaa. Alaohjauspuussa ei havaittu silmämääräisen
tarkastelun perusteella merkittäviä merkkejä kosteusvaurioitumisesta,
mutta alaohjauspuun ylä- ja alapinnasta otetussa materiaalinäytteessä on
viite mikrobivauriosta.
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Kuva 1: Rakenneavauksesta 1, alaohjauspuussa ei ole merkittäviä jälkiä
kosteusrasituksesta.
Sokkelin rakenne on ns. sokkelihalkaisu, jossa eristeenä on käytetty
mineraalivillaa. Sokkelihalkaisun syvyydeksi mitattiin noin 500 mm.
Rakenneavauksesta 1 havaittiin sokkelin halkaisun lämmöneristeiden
joukossa hiekkaa. Sokkelin yläpinnassa havaittiin kalkkihärmettä, joka on
viite sokkeliin kohdistuvasta kosteusrasituksesta. Tuulensuojana on
käytetty n. 5 mm paksuista mineriittilevyä, joka todennäköisesti sisältää
asbestia. Mikäli mineriittilevy aiotaan poistaa tai siihen liittyviä rakenteita
korjata, on siitä ennen sitä otettava asbestinäyte.

Kuva 2: Rakenneavauksesta 1, sokkelihalkaisun mineraalivilloissa on
hiekkaa.
Valkoinen
on
kalkkihärmettä.
Mineriittilevy
sisältää
todennäköisesti asbestia (keltainen katkoviiva nuoli).
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Rakenneavaus 2 tehtiin etupihan puolelle ikkunan alle.
Ulkoseinän rakenneavauksesta 2 otettiin neljä materiaalinäytettä:
MN5 (materiaalinäyte 5) otettiin alaohjauspuun päällä olevasta
mineraalivillasta. Materiaalinäytteessä todettiin vähäinen määrä sieniitiöitä.
Näytteessä ei ole viitettä vauriosta.
MN6 (materiaalinäyte 6) otettiin alaohjauspuun ylä- ja alapinnasta.
Materiaalinäytteessä todettiin vähäinen määrä sieni-itiöitä. Näytteestä ei
todettu
kosteusvaurioon
viittaavia
mikrobeja.
Näytteessä ei ole viitettä vauriosta.
MN7 (materiaalinäyte 7) otettiin sokkelihalkaisun mineraalivillasta.
Materiaalinäytteessä
ei
todettu
sieni-itiöitä.
Näytteessä ei ole viitettä vauriosta.
MN8 (materiaalinäyte 8) otettiin ikkunan vasemmalla puolella olevan
ulkoseinän betonielementin mineraalivillasta. Materiaalinäytteessä ei
todettu
sieni-itiöitä.
Näytteessä ei ole viitettä vauriosta.
Ulkoseinän rakenneratkaisu etupihan ja sivupihan puolella, ikkunan alla,
on rakenneavauksen 2 perusteella sisältä ulospäin luettuna seuraava:
-

Betoni
Mineraalivilla / puurunko
Mineriittilevy (tuulensuoja)
Ilmarako / pystykoolaus
Vaakalautaverhous

ei mitattu
n. 150 mm
5 mm
15 mm
15 mm

Ulkoseinän rakenneratkaisu on esitetty piirustuksessa 3.
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betoni
mineraalivilla
mineriittilevy
ilmarako/koolaus
vaakaverhouslauta
tuuletusrako tukossa

tuuletusrako tukossa

Piirustus 3: Rakenneavaus 2 kohdalta, detaljipiirustus ulkoseinän ja
alapohjan liittymän rakenneratkaisusta ikkunan alta. Piirustus ei ole
mittakaavassa.
Rakenneavaus 2 tehtiin ulkopuolelta. Rakenneavauksien perusteella
ikkunan alla ulkoseinän ulkoverhouksen takana on noin 15 mm ilmarako.
Ilmarako / koolaus on toteutettu ulkoverhouslaudalla. Ilmarako on
pääasiassa tukossa verhouksen alaosasta, koska vaakalautaverhous on
asennettu kiinni betonisokkeliin. Verhouksen alaosassa ei ole käytetty
pellitystä, muualla kuin takapihan puoleisten ikkunoiden kohdalla. Pellitys
suojaa ulkoseinän alaosaa ja sokkelin eristetilaa mm. viistosateen
vaikutukselta.
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Kuva 3: Vaakaverhouslauta on asennettu kiinni sokkelin yläpintaan, jolloin
tuuletusrako on tukossa.
Useiden ikkunoiden alapuolisten verhouksien havaittiin olevan pullistunut
keskiosalta ulospäin. Pullistuminen voi johtua siitä, että ikkunan
alapuoliset osat on valettu sisäpuolelta vasta ulko-osien asennuksien
jälkeen,
jolloin
betoni
on
painanut
ulkopuolisia
rakenteita.
Rakenneavauksesta tehdyt havainnot kuten se, että betonivalua on
alaohjauspuun päällä ja mineraalivilla on kiinni betonissa viittaavat myös
siihen.

Kuva 4: Ulkoseinän lautaverhous on ikkunan alla pullollaan.

INSTARO OY
PALJETIE 10
90140 OULU
Vaihde 010 839 3800
2725 KUT raportti kuntotutkimukset, Hiukkavaarantie 22
Sivu 12 / 29

HIUKKAVAARANTIE 22
2725 KUT KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI
30.12.2015

Kuva 5: Betonivalua on alaohjauspuun päällä ja mineraalivilla on tarttunut
kiinni betonivaluun.
Rakenneavauksesta aistittiin tunkkaista ja maakellarimaista hajua.
Alaohjauspuun alla on sokkelihalkaisu, jossa on mineraalivillaa.
Rakenneavauksesta otettiin neljä materiaalinäytettä, joissa missään ei ole
viitettä
mikrobivauriosta.
Alaohjauspuun
ulkopuolella
olevassa
koolauspuussa
havaittiin
hieman
tummentumaa,
joka
johtuu
todennäköisesti kosteudesta. Koolauspuun pinnassa havaittiin valkeaa
jälkeä, jolle ei löydetty tutkimuksissa selvää syytä. Valkeaa jälkeä
havaittiin myös villaeristeen ulkopinnassa. Jälki voi olla mahdollisesti
rakennusaikaista, betonivalusta johtuneista jäämistä peräisin, koska
betonivalu
on
todennäköisesti
valettu
villaeristettä
vasten.
Alaohjauspuusta ei havaittu silmämääräisen tarkastelun perusteella
merkittäviä viitteitä kosteusvaurioista.
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Kuva 6: Alaohjauspuun ulkopuolella olevassa koolauspuussa on hieman
tummentumaa. Koolauspuussa on myös valkeaa jälkeä, joka viittaa
betonivalusta tulleisiin jäämiin. Kuvassa etualalla näkyvissä myös
alaohjauspuun alaosa, jossa ei merkittäviä jälkiä kosteudesta.

Kuva 7: Villaeristeen ulkopinnassa on valkeaa jälkeä.
Alaohjauspuusta mitattiin puun kosteuksia. Mitatut kosteudet sijoittuivat
välille 10,4 – 11,4 pp-%. Kaikki mitatut kosteudet olivat kuivia.
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Rakenneavauksen 2 kohdalta tutkittiin myös ulkoseinän sandwich –
elementin osaa.
Ulkoseinän
rakenneratkaisu
muualla
kuin
ikkunan
alla
rakenneavauksen 2 perusteella, sisältä ulospäin luettuna seuraava:
-

Betoni
Mineraalivilla / puurunko
Kuorielementti

on

ei mitattu
n. 150 mm
n. 70 mm

Rakenneratkaisu on esitetty piirustuksessa 4.

betoni
mineraalivilla
betoni

Piirustus 4: Rakenneavaus 2 kohdalta, detaljipiirustus ulkoseinän
rakenneratkaisusta muualta kuin ikkunan kohdalta. Piirustus ei ole
mittakaavassa.
Rakenneavauksesta mitattiin villaeristeen ilman suhteellista kosteutta.
Mittaustulokseksi saatiin RH 51,2 % ja lämpötilaksi 8,2 °C, absoluuttinen
kosteus 4,3 g/m³. Ulkoilma RH 95,0 % ja lämpötila -0,8 °C, absoluuttinen
kosteus 4,3 g/m³. Selvästi alle 20 °C lämpötilassa mittausvirhe suurenee.
Mittaustulos viittaa kuitenkin siihen, että villaeriste on kuivaa
rakenneavauksen kohdalta.
Rakenneavaus 3 tehtiin sivupihan puolelle ikkunan alle. Rakenneavaus
tehtiin
ikkunarivistön
alaosan
vasempaan
laitaan.
Ulkoseinän
rakenneratkaisu on avauksen 2 mukainen, joka on esitetty piirustuksessa
3.
Ulkoseinän rakenneavauksesta 3 otettiin yksi materiaalinäyte:
MN9 (materiaalinäyte 9) otettiin alaohjauspuun päällä olevasta
mineraalivillasta. Materiaalinäytteessä todettiin kohtalainen määrä sieniitiöitä.
Näytteessä
todettiin
kosteusvaurioon
viittaava
mikrobi
(Acremonium).
Näytteessä on viite vauriosta.
Rakenneavauksessa
havaittiin
kosteuden
aiheuttamia
jälkiä.
Rakenneavauksesta havaittiin puuosien olevan märkiä. Pesuhuoneen
ikkunan uloimman lasin sisäpinnassa havaittiin kosteutta. Ikkunan
pellityksessä havaittiin puutteita, mm. kaadoissa ja niiden tiiveydessä.
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Lasiin tiivistynyt kosteus voi johtua sisäilman kosteuden tiivistymisestä
ikkunan lasiin tai ikkunan pellityksen vuodoista, jolloin kosteus voi päästä
nousemaan ikkunalasien väliin. Kyseisen ikkunarivistön kohdalta puuttuu
myös räystäskouru. Uloin ikkunalehti oli tutkimushetkellä tiiviin oloinen ja
juuttunut kiinni, jolloin ikkunaa ei saatu auki. Ikkunalehtien tulisi harventua
ulospäin mentäessä niin, että uloin lehti on epätiiviimpi kuin sisempi lehti.
Kastuneista puuosista ei otettu mikrobinäytteitä, koska kosteusvaurio oli
aistinvaraisten havaintojen perusteella niin selkeä. Todennäköisesti myös
alapuoliset sokkelin lämmöneristeet ovat kastuneet. Mineraalivillasta
otetussa materiaalinäytteessä on viite mikrobivauriosta.

Kuva 8: Puuosat ovat märkiä. Mineraalivillassa on myös kosteudesta
aiheutuneita jälkiä.
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Kuva 9: Ikkunan uloimman lasin sisäpintaan on tiivistynyt kosteutta.
Rakenneavaus 4 tehtiin sivupihan puolelle ikkunan alle. Ulkoseinän
rakenneratkaisu on avauksen 2 mukainen, joka on esitetty piirustuksessa
3.
Ulkoseinän rakenneavauksesta 4 otettiin yksi materiaalinäyte:
MN10 (materiaalinäyte 10) otettiin alaohjauspuun päällä olevasta
mineraalivillasta. Materiaalinäytteessä todettiin vähäinen määrä sieniitiöitä.
Näytteessä ei ole viitettä vauriosta.
Rakenneavauksen mineraalivillassa havaittiin tummentumaa, joka johtuu
osin ilmavirtauksista rakenteessa ja osin todennäköisesti kosteudesta.
Rakenneavauksesta
otettiin
materiaalinäyte
mineraalivillasta.
Materiaalinäytteessä ei ollut viitettä vaurisota. Betoni-sandwich –
elementistä
mitattiin
eristetilan
ilman
suhteellinen
kosteus.
Mittaustulokseksi saatiin RH 65,4 % ja lämpötilaksi 4,6 °C, absoluuttinen
kosteus 4,3 g/m³. Ulkoilma RH 95,0 % ja lämpötila -0,8 °C, absoluuttinen
kosteus 4,3. Selvästi alle 20 °C lämpötilassa mittausvirhe suurenee.
Mittaustulos viittaa kuitenkin siihen, että villaeriste on kuivaa
rakenneavauksen kohdalta.
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Kuva 10: Villaeristeissä on tummentumaa, joka johtuu ilman liikkeestä
rakenteessa sekä osin todennäköisesti kosteudesta.
Muita havaintoja ulkoseiniin liittyen
Ulkoseinien
elementtisaumamassauksissa
havaittiin
halkeamia.
Elementtien saumojen keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 20
vuotta. Elementtien saumat tulisi uusia.

Kuva 11: Elementin saumauksessa on halkeamaa.
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Maanpinnan tasoa rakennuksen vierustalta mitattiin pistokoeluonteisesti.
Maanpinta on aivan rakennuksen vierellä noin 170 mm alempana kuin
lattian pinta ja alaohjauspuun alapinta. Maanpinnan tulisi olla vähintään
200 mm alempana. Maanpinnassa on myös etupihalla kohoumia /
istutuksia rakennuksen lähettyvillä, jolloin maanpinta vieläkin ylempänä.
Rakennuksen viereiset istutukset ja kasvillisuus myös lisäävät sokkelin
kosteusrasitusta tarpeettomasti. Sokkelin vierustoilla havaittiin paikoin
kalkkihärmejälkiä,
joka
on
viite
sokkeliin
kohdistuvasta
kosteusrasituksesta. Rakennuksen vierustojen maanpintojen kallistuksien
havaittiin myös olevan tasaisia. Maanpintoja tulisi laskea rakennuksen
vierustoilta niin, että ne olisi noin 300 mm alempana lattian pintaa, sekä
istutuksia siirtää kauemmas rakennuksesta.

Kuva 12: Rakennuksen vierustalla on istutuksia.
Kattovedet
on
johdettu
syöksytorvin
rakennuksen
vierustalle.
Syöksytorven alla on osa loiskevesikourua, josta ei ole juurikaan hyötyä,
koska vesi pääsee suoraan rakennuksen vierustalle. Kattovedet tulisi
ohjata vähintään kolmen metrin päähän rakennuksesta.

Kuva 13: Kattovedet on ohjattu syöksytorvilla rakennuksen vierustalle.
Loiskekourun osasta ei ole juurikaan hyötyä. Sokkelissa on jälki
syöksytorvelta tulevan veden kosteusrasituksesta johtuen.
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6.2

Muut havainnot
Piha-alueella aistittiin voimakasta viemärin hajua, joka vaikutti hieman
aistinvaraisten tutkimuksien tekoon. Viemärin hajun lähde ei ole tiedossa.
Haju voi olla peräisin kiinteistön ulkopuolelta. Mikäli viemärin hajua vielä
ilmenee, on sen lähde suositeltavaa selvittää.
Ikkunoiden vesipellityksien havaittiin olevan tasaisia ja paikoin
rakennukseen päin viettäviä. Ikkunapellityksien reunaosissa havaittiin
myös epätiiveyskohtia.

Kuva 14: Ikkunan vesipellitys on tasainen / sisäänpäin kallistuva.

Kuva 15: Ikkunan pellityksessä on epätiiveyskohta.
Rakennuksen sisätiloissa aistittiin hieman tunkkaista hajua.
Sisätiloissa seinien alaosissa havaittiin tummentumia, jotka voivat olla
kosteusvaurioituneita. Tummentumaa ja turpoamista havaittiin muun
muassa kaappien lastulevyjen alaosissa, jotka voivat johtua liiallisten
siivousvesien käytöstä. Ne voivat aiheuttaa sisäilmahaittaa ja tunkkaista
hajua. Lastulevystä voi mikrobivaurioitumisen lisäksi irrota formaldehydiä
sisäilmaan, joka on haitallista sisäilmassa.
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Kuva 16: Kaapin levyjen alareunassa on tummentumaa ja pullistumista.
6.3

Vesikatto ja yläpohja
Vesikatto ja yläpohja tarkastettiin tilaajan toimeksiannosta aistinvaraisesti /
kuntoarvioluonteisesti. Vesikatteena on käytetty tiilikatetta. Vesikaton
kantavina rakenteina toimivat puuristikot. Vesikatolla ja räystäskouruissa
havaittiin runsaasti havunneulasia. Vesikatolla havaittiin myös
sammalkasvustoa. Roskat tiilen pinnalla keräävät vettä ja tiilen pinta voi
vaurioitua
jäätymis-sulamis-reaktion
vaikutuksesta.
Vesikatto,
räystäskourut ja syöksytorvet tulisi puhdistaa vähintään kaksi kertaa
vuodessa.

Kuvat 17 ja 18: Vesikatolla ja räystäskourussa on runsaasti havunneulasia.
Tiilikatteessa on myös sammalkasvustoa.
Tiilikatteen läpivienteinä ovat savuhormi, huippuimuri, viemärin
tuuletusputki ja antenninjalka. Huippuimurin pellityksissä havaittin
silikonitiivistyksiä, joka on viite siitä, että läpivienti on vuotanut.
Yläpohjasta käsin tarkasteltuna havaittiin vuotojälkiä läpiviennin
puuosissa.
INSTARO OY
PALJETIE 10
90140 OULU
Vaihde 010 839 3800
2725 KUT raportti kuntotutkimukset, Hiukkavaarantie 22
Sivu 21 / 29

HIUKKAVAARANTIE 22
2725 KUT KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI
30.12.2015

Kuvat 19 ja 20: Huippuimurin pellityksissä on silikonitiivistyksiä. Läpiviennin
puuosissa on vuotojälkiä.
Viemärin tuuletusputkeen ei ole asennettu jäätymissuojaa. Viemärin
tuuletusputkea ei ole myöskään lämmöneristetty yläpohjassa. Viemärin
tuuletusputki
voi
jäätyä
talviaikaan
ja
aiheuttaa
ongelmia
viemärijärjestelmään.

Kuvat 21 ja 22: Viemärin tuuletusputkea ei ole eristetty vesikatolla ja
yläpohjassa.
Aluskatteena on käytetty mustaa aluskatetta, jonka yläpinnassa on
alumiinipinta. Aluskate on asennettu paikoin tiukalle. Aluskate tulisi
asentaa roikkuvaksi, jotta sen päälle tulevalla vedellä on reitti poistua.
Tiukalle asennettu aluskate voi aiheuttaa myös aluskatteeseen poimuja,
joita pitkin vesi ei pääse poistumaan vesikatolta. Poimuja havaittiin paikoin
aluskatteessa. Aluskatteessa havaittiin myös teippauksia, joka on viite
siitä, että aluskate on vuotanut. Teippaukset olivat myös paikoin irtoilleet.
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Kuva 23: Aluskate on asennettu tiukalle. Aluskatteessa on poimuja.
Aluskatetta on myös paikkailtu teippaamalla, jotka ovat irtoilleet.
Yläpohjan kantavana rakenteena toimivat leikkauspiirustuksien mukaan
ontelolaatat. Yläpohjan lämmöneristeenä on käytetty mineraalivillaa.
Yläpohjan tuuletusta ei havaittu, että sitä olisi järjestetty lainkaan. Tuuletus
on tukittu räystäiltä lämmöneristeillä ja ulkopuolelta laudoilla.
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Kuva 24: Yläpohja ei pääse tuulettumaan.

Kuva 25: Yläpohja ei pääse tuulettumaan.
Yläpohjassa aistittiin todella voimakasta tunkkaista ja maakellarimaista
hajua, joka viittaa yläpohjassa olevaan mikrobivaurioitumiseen.
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Vesikaton puurakenteissa havaittiin paikoin kosteuden aiheuttamia jälkiä,
jotka johtuvat aluskatteen vuodoista tai yläpohjan tuulettumattomuudesta
ja sen myötä kosteuden tiivistymisestä.

Kuvat 26 ja 27: Yläpohjan puuosissa on kosteuden aiheuttamia jälkiä.

INSTARO OY
PALJETIE 10
90140 OULU
Vaihde 010 839 3800
2725 KUT raportti kuntotutkimukset, Hiukkavaarantie 22
Sivu 25 / 29

HIUKKAVAARANTIE 22
2725 KUT KUNTOTUTKIMUSRAPORTTI
30.12.2015

7.

JOHTOPÄÄTÖKSET JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET
Takapihan alaohjauspuusta ja sisäverhouslevyn (kipsilevy) alaosasta
otetussa materiaalinäytteessä on viite mikrobivauriosta. Tutkimuksien
aikana havaittiin myös tummentuneita ja pullistuneita lastulevyn alaosia
sisätiloissa, joissa mahdollisesti on mikrobivaurioita ja voitat aiheuttaa
sisäilmahaittaa. Tummentuneet ja mikrobivaurioituneet rakenteet tulisi
poistaa ja uusia. Takapihan ikkunan alaosan rakenteet ja kaikki
tummentuneet sisätilojen lattian rajassa olevat rakenteet tulisi uusia.
Rakenneavauksesta 2, jossa ikkunan alapuolella on sisimpänä rakenteena
betoni, ei otannalla otetuissa materiaalinäytteissä todettu viitettä
mikrobivaurioista. Rakenneavauksesta aistittiin kuitenkin maakellarimaista
ja tunkkaista hajua, joka viittaa mikrobivaurioihin. Rakenneavauksesta 3
lämmöneristeestä otetussa materiaalinäytteessä on viite mikrobivauriosta.
Rakenneavauksen 3 kohdalta havaittiin rakenteiden olevan märkiä, sekä
ikkunan lasissa tiivistynyttä kosteutta. Ikkunan vesipellityksien havaittiin
olevan tasaisia, rakennukseen päin kallistuneita ja paikoin epätiiviitä.
Kaikki ikkunoiden alapuoliset rakenteet on suositeltavaa uusia. Samassa
yhteydessä uusitaan myös sokkelin kastuneet rakenteet. Uusimisen
yhteydessä tulee varmistaa ulkoverhouksen takaisen tuuletuksen
toimivuus ja verhouksen alaosaan tulisi asentaa pellitykset. Samassa
yhteydessä tulee ikkunan vesipellitykset uusia / korjata. Tärkeintä on
varmistaa, ettei rakenteista pääse ilmavirtauksia sisäilmaan päin.
Ikkunoille on suositeltavaa tehdä kattava kuntotarkastus, jonka jälkeen
päätetään ikkunoiden jatkotoimenpiteistä. Huurtuvan ikkunan uloin lehti on
suositeltavaa korjata ja varmistaa, että sisempi lehti on tiiviimpi kuin uloin
lehti. Aikaisemmin tehdyn kuntoarvion (Instaro Oy, Johanna Jaakola
19.12.2013) mukaan rakennuksessa on painovoimainen poistoilmanvaihto
ja rakennuksessa ei ole huoneistokohtaisia korvausilmaventtiilejä.
Rakennuksen ilmanvaihtoa tulisi parantaa. Vähintäänkin tulisi asentaa
korvausilmaventtiileitä, jotta korvausilma olisi hallittua ja ilmavirtauksien
määrä ja riski suoraan rakenteista pienenee.
Ulkoseinien elementtisaumoissa havaittiin halkeamia. Elementtisaumat
tulee uusia. Elementtisaumojen takaisia rakenteita ei ole tutkittu tässä
tutkimuksessa. Saumojen uusimisen yhteydessä rakenteiden kuntoa tulisi
tutkia. Sokkelin elementtisaumojen kunto tulisi tarkastaa.
Vesikattoa ja yläpohjaa tutkittiin aistinvaraisesti. Yläpohjaan ei ole
havaintojen perusteella järjestetty tuuletusta lainkaan. Yläpohjasta aistittiin
todella voimakasta maakellarimaista ja tunkkaista hajua. Yläpohjan
rakenteet ovat todennäköisesti mikrobivaurioituneet. Yläpohjan eristeet
tulisi uusia ja varmistaa yläpohjan tuulettuvuus. Eristeiden uusimisen
yhteydessä tulee kaikki sisätilan ja yläpohjan läpivientien tiiveydet
varmistaa. Yläpohjasta käsin tarkasteltuna vesikaton aluskatteessa
havaittiin paikoin epätiiveyskohtia ja teippauksia. Puurakenteissa havaittiin
paikoin kosteuden aiheuttamaa jälkeä, joka johtuu osin todennäköisesti
aluskatteen vuodoista ja osin yläpohjan tuulettumattomuudesta, jolloin
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kosteus pääsee tiivistymään sääolosuhteiden muutoksista johtuen
rakenteisiin. Vesikaton läpivienneissä havaittiin epätiiveyskohtia ja
vuotojälkiä yläpohjassa. Suositeltavinta yläpohjan korjauksien yhteydessä,
olisi
uusia
vesikatto
aluskatteineen,
puurakenteineen
ja
vesikattovarusteineen.
Sokkelin ulkopinnassa maanpinnan tasolla ja sokkelin yläpinnassa
havaittiin kalkkihärmejälkiä, joka on viite sokkeliin kohdistusvasta
kosteusrasituksesta. Rakenneavauksista sokkelin eristeestä otannalla (2
kpl näytteitä) otetuissa materiaalinäytteissä, ei ole viitettä mikrobivauriosta.
Havaintojen perusteella on kuitenkin riski, että lämmöneristeet ovat
vaurioituneet joiltakin kohtaa, koska eristetila jatkuu selvästi maanpinnan
tason alapuolelle. Eristetilasta on suositeltavaa ottaa laajempi otanta
materiaalinäytteitä,
niiden
vaurioitumattomuuden
varmistamiseksi.
Tärkeintä kuitenkin on, että eristetilasta ei pääse ilmavirtauksia sisäilmaan.
Vesi pääsee siirtymään kapillaarisesti betonisokkelin läpi eristetilaan.
Betonirakennetta voidaan lähtökohtaisesti pitää tiiviinä rakenteena
ilmavirtausten suhteen, mikäli siinä ei ole halkeamia. Kattovedet on
johdettu suoraan rakennuksen vierustalle, jossa se lisää ulkoseinän
alaosan ja sokkelin kosteusrasitusta. Maanpintojen havaittiin olevan
paikoin tasaisia rakennuksen vierustoilla. Rakennuksen viereisiä
maanpintoja tulisi laskea ja kallistuksia parantaa rakennuksesta poispäin
viettäväksi. Maanpintoja tulisi laskea niin, että se on vähintään 300 mm
lattianpinnan tasoa alempana. Sokkelin ulkopuolelle tulisi samassa
yhteydessä asentaa perusmuurilevy. Samassa yhteydessä tulisi
syöksytorvien alle asentaa rännikaivot, joista vesi johdetaan pois
maanalaisin putkin.
Korjauksista tulee laatia korjaussuunnitelmat. Korjaussuunnittelijalla tulee
olla riittävä pätevyys ja kokemus kosteusvaurioituneiden rakenteiden
korjaussuunnittelusta. Kosteusvaurioituneet rakenteet tulee purkaa
homepurkuna noudattaen mm. voimassa olevia RT-kortteja. Home- ja
kosteusvaurioituneiden rakenteiden korjaaminen tulee tehdä valvotusti.
Korjaustöissä on huomioitava, että työn suorittaminen vaatii yleensä
rakennusluvan. Tilaajan tulee olla yhteydessä rakennusvalvonta
viranomaiseen.
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8.

YHTEENVETO
Tutkimuksien tarkoitus oli antaa tietoa ulkoseinän kunnosta. Ulkoseinien
kuntoa
tutkittiin
ikkunoiden
alapuolisista
rakenteista.
Tilaajan
toimeksiannosta tutkittiin lisäksi vesikatto ja yläpohja aistinvaraisesti /
kuntoarvioluonteisesti. Tutkimuskohde on valmistunut vuonna 1981 ja
siinä on painovoimainen poistoilmanvaihto.
Ulkoseinään tehtiin yhteensä neljä rakenneavausta, joista otettiin yhteensä
10 kpl materiaalinäytteitä. Mikrobinäytteiden ja aistinvaraisten tutkimuksien
perusteella suositeltavinta olisi uusia kaikki ikkunoiden alapuoliset
rakenteet siten, että ulkoverhouksen takainen tuuletus varmistetaan ja
verhouksen alaosaan asennetaan pellitys. Samassa yhteydessä tulee
puutteelliset ikkunoiden vesipellitykset korjata. Ennen tuulensuojana
toimivien mineriittilevyjen purkamista tulee niihin tehdä asbestikartoitus.
Takapihan puolella ikkunan alapuolella, sisimpänä rakenteena on käytetty
kipsilevyä. Muilla rakennuksen sivuilla ikkunoiden alapuolella on käytetty
betonia. Tärkeintä on, ettei rakenteista pääse ilmavirtauksia sisäilmaan.
Betoni on lähtökohtaisesti ilmavirtauksien kannalta tiivis rakenne, mikäli
siinä ei ole halkeamia.
Ilmanvaihtoa
tulisi
parantaa.
Vähintäänkin
tulisi
asentaa
korvausilmaventtiileitä, jotta rakenteista tulevat mahdolliset ilmavirtaukset
vähenevät.
Yläpohja ei pääse tuulettumaan havaintojen perusteella lainkaan.
Yläpohjasta aistittiin voimakasta maakellarimaista ja tunkkaista hajua, joka
viittaa mikrobikasvustoon. Tiilikatteen alla käytetyssä aluskatteessa
havaittiin paikoin epätiiveyskohtia ja teippauksia. Vesikaton läpivienneissä
havaittiin vuotojälkiä yläpohjassa. Yläpohjaan tulisi järjestää tuuletus ja
uusia yläpohjan eristeet. Samassa yhteydessä tulee varmistaa kaikkien
sisätilan ja yläpohjan välisten läpivientien tiiveys. Yläpohjan korjauksien
yhteydessä olisi suositeltavaa uusia vesikatto aluskatteineen ja
vesikattovarusteineen ja harkita yläpohjan puurakenteiden uusimista.
Maanpintojen havaittiin olevan tasaisia ja liian ylhäällä lattian tasoon
nähden. Kattovedet on myös ohjattu suoraan rakennuksen vierustoille ja
rakennuksen vierustoilla on kasvillisuutta, jotka lisäävät kosteusrasitusta.
Sokkelissa havaittiin kosteusrasituksesta johtuvaa kalkkihärmejälkeä.
Sokkelin eristetila voi olla mikrobivaurioitunut muualta kuin tutkituista
kohdista, koska eristetila jatkuu selvästi maanpinnan alapuolelle, jolloin
kosteus pääsee siirtymään kapillaarisesti betonin läpi. Sokkelin eristetilan
vaurioitumattomuus on suositeltavaa varmistaa mikrobinäyttein. Tärkeintä
on, ettei rakenteista pääse ilmavirtauksia sisätilaan. Maanpinnan tasoa
tulisi laskea ja sen kallistuksia parantaa, sekä kasvillisuus poistaa
rakennuksen
vierustoilta.
Sokkelin
ulkopintaan
tulisi
asentaa
perusmuurilevy ja samassa yhteydessä syöksytorvien alle rännikaivot.
Korjauksista tulee laatia korjaussuunnitelmat ja niistä tulee olla yhteydessä
rakennusvalvontaan.
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9.

LIITTEET JA ALLEKIRJOITUS
Liitteen
nro
1

Liitteen tiedot
Laboratorioanalyysi, Testausseloste 2015-3018

sivujen
lkm
3

Instaro Oy vastaa antamastaan lausunnosta konsulttitoiminnan yleisten
sopimusehtojen (KSE 2013) mukaan.
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