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Tiivistelmä 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää päiväkodin lattian ja tiiliväliseinien kosteus-
poikkeamien syyt. Lisäksi päiväkodissa mitattiin sisäilman mineraalikuitupitoisuutta las-
keumamaljojen avulla ja seurattiin sisäilmaolosuhteita. 

Syvemmältä lattiarakenteesta mitatut kosteusarvot alittavat edelleen pinnoitusvaiheessa 
käytetyn raja-arvon 85 %RH. Lisäksi alapohjarakenteen pintaosien kosteuslukemat olivat 
alle 80 %RH, jota voidaan pitää tavanomaisena. 
Huhtikuussa 2020 muovimaton alta viillosta mitattiin ~80 %RH kosteusarvoja. Pitkään jat-
kunut kosteusrasitus on voinut aiheuttaa kemiallista vaurioitumista muovimatolle ja lii-
malle. Suositeltavaa on, seurata muovimattojen kuntoa aistinvaraisin havainnoin, kosteus-
mittauksilla ja VOC-näytteillä. Jos alapohjaa päätetään korjata niin, korjaussuunnitel-
massa tulee huomioida sellaisia korjausratkaisuja ja materiaaleja joissa esim. lattiapääl-
lysteen höyrynvastus on mahdollisimman pieni tai betoninlaatan kapillaarista kosteuden-
nousua voidaan estää tiivistyksillä, lattioiden pinnoituksilla tai vastaavilla korjaustavoilla 

Esimiehen toimistossa, askartelutilassa ja pukuhuoneessa sekä käytävällä väliseinien ala-
osissa mitattiin kohonneita suhteellisen kosteuden arvoja. Kosteus nousee todennäköi-
simmin alapohjasta väliseinärakenteisiin. Tiiliväliseinien kosteusvauriot on suositeltavaa 
korjata ja estää kosteuden nousu rakenteeseen. Vaurioituneet tasoite- ja maalikerrokset 
poistetaan ja korvataan ne paremmin vesihöyryä läpäisevillä tuotteilla. Lisäksi on suositel-
tavaa tarkistaa väliseinän vesieristeen kunto keittiön puolella ja tehdä tarvittavat toimenpi-
teet havaintojen mukaisesti.  
  

Korjaustoimenpiteistä tulisi tehdä erillinen korjaussuunnitelma.  

Kuitumäärityksessä kuitumäärät olivat alle Työterveyslaitoksen viitearvon. Alaslaskettujen 
kattojen tekniikkatilassa on kuitenkin suojaamatonta villaa, josta saattaa irrota kuituja si-
säilmaan. Suositeltavaa on poistaa/pinnoittaa rikkoontuneet ja pinnoittamattomat akustiik-
kalevyt. Myös alaslaskettujen kattojen yläpuolisten tilojen paljaat villapinnat on suositelta-
vaa poistaa/pinnoittaa. 
 

Sisäilman olosuhteita seurattiin rakennuksessa olevan FREESI-järjestelmän avulla. Sisäil-
man lämpötila, kosteus ja hiilidioksidi olivat Asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen 
sisällä. Sisäilman lämpötiloja ja lattioiden pintalämpötiloja on suositeltavaa seurata myös 
talvella.  
 
Lisäksi tulee huomioida 6.5.2020 päivätyn sisäilmatutkimusraportin suositukset (WSP Fin-
land Oy). 
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1. Tutkimuskohde ja lähtötiedot 

1.1. Yleistiedot 

Tilaaja: Tuusulan kunta, tilapalvelut 
Osoite: Kotorannankuja 10 
Yhteyshenkilö:  Beata Kluczek-Turpeinen 
Puhelinnumero: +358 505953631 
Sähköposti:  beata.kluczek-turpeinen@tuusula.fi  
 
Tutkija:  WSP Finland Oy 
Osoite:  Pasilan asema-aukio 1, 00510 Helsinki 
Yhteyshenkilö:  Sanna Lappi 
Puhelinnumero: 040 7494866 
Sähköposti:  sanna.lappi@wsp.com 
 
Kohde: Hyrylän päiväkoti 
Osoite: Väinöläntie 6, 04300 Tuusula 
Tutkimuspäivä: 1.10.2020 
 
Rakennusvuosi: 1971 
Rakennusten määrä: 1 
Kerroksia:  1 
Kokonaisala: 769 m² 
 
Ilmanvaihto: Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla 
Lämmitysmuoto:  Kaukolämpö, vesikiertoiset lämmityspatterit 

 

1.2. Kohteen yleistiedot 

Tutkimuksen kohteena oli Hyrylän päiväkoti, joka valmistunut vuonna 1971. Rakennus on 
puu- /tiilirunkoinen ja pulpettikattoinen. Alapohjarakenteena on maanvarainen teräsbetoni-
laatta, paikoin koolattu levylattia.  

Rakennuksessa on koneellinen tulo-poistoilmanvaihto.  

1.3. Tutkimuksen tausta ja tehtävä 

Aikaisemmassa tutkimuksessa (WSP Finland Oy, sisäilmatutkimusraportti 6.5.2020) on 
mitattu poikkeavia pintakosteusarvoja henkilökunnan kahvihuoneessa, pukuhuoneessa ja 
pukuhuoneen yhteydessä olevien WC-tilojen lattioissa. Samoissa tiloissa on todettu ko-
honneita arvoja muovimaton ja tasoitteen välistä mitatuissa viiltokosteusmittauksissa. 
Lisäksi tiiliväliseinien alaosissa on havaittu paikoin kosteuspoikkeamia esimiehen toimis-
tossa, pukuhuoneessa, askartelutilassa ja viereisellä käytävällä. 
 
Tutkimuksen tarkoituksella oli selvittää lattian ja tiiliväliseinien kosteuspoikkeamien syyt. 
Mittaukset kohdennettiin tiloihin, joista oli mitattu aikaisemmin poikkeavia kosteusarvoja.  
Lisäksi päiväkodissa mitattiin sisäilman mineraalikuitupitoisuutta laskeumamaljojen avulla 
ja seurattiin sisäilmaolosuhteita. 
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Sisäilmaolosuhteita (hiilidioksidi, lämpötila ja kosteus) seurattiin rakennuksessa olevan 
FREESI-järjestelmän avulla. Tarkastelujakso oli neljä viikkoa 2.9 – 2.10.2020 

1.4. Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus 

Tutkimukset tehtiin laaditun tutkimussuunnitelman (WSP Finland Oy tutkimussuunnitelma 
14.9.2020) ja (WSP Finland Oy tutkimussuunnitelma 8.4.2020) mukaisesti. 
Kuitunäytteet ja olosuhdemittaukset jäivät keväällä tekemättä koronapandemian takia, 
koska tiloissa oli niin vähän lapsi ja henkilökuntaa. 

Tutkimukset koskivat seuraavia tiloja: esimiehen toimisto, palaverihuone, askartelutila, 
puku- ja kahvihuone, käytävä sekä Tiitiäisen, Pörriäisten ja Menninkäisten tilat. 

Kenttätutkimukset tehtiin syys- ja lokakuussa 2020. Tutkimukset teki sisäilma-asiantuntija, 
MMT Beata Kluczek-Turpeinen WSP Finland Oy:stä. Käytetty tutkimusmenetelmä sekä 
tulosten tulkinta on kuvattu raportissa. 

2. Tutkimusmenetelmät 

Tutkittavissa huoneissa mitattiin lattioiden pintakosteus ja tehtiin viiltomittaukset, joilla sel-
vitettiin kosteus lattianpinnoitteiden alta.  

Lattian sekä väliseinien kosteusprofiilin määrittämiseksi kosteusmittaukset tehtiin pora-
reikämittauksina eri syvyydeltä.  

Teollisten mineraalikuitujen määrää mitattiin pinnoilta kahden viikon laskeumanäytteillä. 

Tarkemmin tutkimusmenetelmistä, tulosten tulkinnasta ja käytetyistä mittalaitteista on ker-
rottu liitteessä 4. 

3. Kosteusmittaukset 

3.1. Pintakosteus- ja viiltomittaukset 

Alapohjan kosteuskartoitus tehtiin puku- sekä henkilökunnan kahvihuoneen lattioissa. 
Kosteuskartoituksen perusteella tehtiin viiltomittauksia lattiamattoihin sellaisten alueiden 
kohdilta, joissa pintakosteusarvot olivat koholla.  

Viiltomittausten avulla haluttiin selvittää lattianpäällysteen alla oleva mahdollinen kosteus. 

Viiltomittauksessa tehdään viilto lattiapäällysteeseen tutkittavalle kohdalle. Viiltoon asen-
netaan heti viillon teon jälkeen kosteusmittausanturi ja viiltokohta tiivistetään huolellisesti 
vesihöyrytiiviiksi. Käytettäessä nopeasti tasaantuvia mittapäitä anturin tasaantumisaika on 
15…20 minuuttia. Viiltomittaus on tarkimmillaan + 20 °C lämpötilassa. 

Viiltomittauksen mittalaitteistona käytettiin Vaisalan HM40-näyttöpäätettä ja siihen liitet-
tyäHM42PROBE-mittausanturia. 

Lattiapäällysteiden kriittinen kosteusraja-arvo päällystämisvaiheessa on 85…90 % RH 
riippuen lattiamateriaalista. Hyvin toimivassa maanvastaisessa rakenteessa kosteus ta-
saantuu muovimaton alla tason 80 % RH alapuolelle (Rakennuksen kosteus- ja sisäilma-
tekninen kuntotutkimus, Ympäristöopas 2016, Ympäristöministeriö). 
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 Havainnot ja mittaustulokset  

Viiltomittaukset tehtiin yhteensä kolme (3) kappaleita. Kaksi tarkastusmittausta tehtiin pu-
kuhuoneessa ja yksi kahvihuoneessa. Viiltomittausten tulokset on merkitty taulukkoon 1. 
Viiltomittauskohdat on merkitty liitteenä 1 olevaan pohjakarttaan. 

 

  Taulukko 1. Viiltomittausten tulokset. Mittauspäivä 17.9.2020 

Mittaus 
piste 

Sijainti T [°C] RH [%] abs [g/m³] 
Pinta 
kosteusarvo 

VM 1 pukuhuone 22,2 70,9 13,9 80 

VM 2 pukuhuone 22,6 67,1 13,5 80 

VM 3 kahvihuone 23,6 72,9 15,6 80 

 

Tulokset ovat alle pintaosan pinnoitettavuuskosteuden, alle 75%. Pinnoituksen jälkeen hy-
vin toimivassa maanvastaisessa rakenteessa kosteus tasaantuu muovimaton alla tason 
80 % RH alapuolelle. 

Pintakosteuden tai viiltomittausten tulosten perusteella valittiin lattiasta porareikämittauk-
sia varten tarkemmat sijainnit. 

3.2. Porareikämittauksia 

Porareikämittauksia tehtiin tiloihin ja rakenteisiin, joissa havaittiin pintakosteuskartoituk-
sessa tai viiltomittauksessa poikkeamia. Mittauksen poraukset tehtiin 14.9.2020 ja tulokset 
luettiin 17.9.2020. Alapohjan mittaustulokset on esitetty taulukossa 2.  

Alapohjasta mitattiin kolmesta kohdasta porareikämittauksena kosteudet kolmelta eri sy-
vyydeltä. Mittaukset tehtiin 25 – 50 – 75 mm syvyyksistä. Tuloksista saa kunkin mittapis-
teen kosteusprofiilin. 

Alapohjien porareikämittauksia tehtiin kahdessa tilassa; puku- ja kahvihuoneessa. Mit-
tauskohdat on esitetty raportin liitteessä 1. Puku- ja kahvihuoneen lattian porattiin yh-
teensä yhdeksän (9) reikää eri syvyyksille (kuva 1).  

Muoviset mittausholkit asetettiin reikiin ja kitattiin tiiviiksi. Mittausholkkien annettiin olla pai-
koillaan kolme (3) vuorokautta, jotta kosteus tasaantuisi. Kolmen vuorokauden kuluttua 
suoritettiin mittaukset Vaisalan mittapäillä HMP40S. 

 Havainnot ja mittaustulokset 

 
Alapohja 

Taulukko 2 Lattian porareikämittauksen tulokset. 
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Mittauspiste 
Mittaus-
syvyys 

mm 
T [°C] RH [%] abs [g/m³] 

Alapohja, lattia 
pukuhuone L1 

25 21,3 71,4 13,36 

50 21,1 74,7 13,8 

75 21,1 78,9 14,6 

Alapohja, lattia 
pukuhuone L2  

25 20,9 74,2 13,6 

50 20,8 75,7 13,7 

75 20,8 78,2 14,2 

Alapohja, lattia 
kahvihuone L3 

25 21,9 77,9 15,1 

50 21,8 79,3 15,3 

75 21,6 81,7 15,1 

 

Syvemmältä lattiarakenteesta mitatut kosteusarvot alittavat edelleen pinnoitusvaiheessa 
käytetyn raja-arvon 85 %RH. Lisäksi alapohjarakenteen pintaosien kosteuslukemat olivat 
alle 80 %RH, jota voidaan pitää tavanomaisena. 

 

 

 

Kuva 1 Porareikäkosteusmittaus kahvihuo-

neessa 

 

 

 

Väliseinät 
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Väliseinien porareikämittauksia tehtiin neljissä tilassa: esimiehen toimistossa, askarteluti-
lassa, pukuhuoneessa ja käytävällä. Mittauskohdat on esitetty raportin liitteessä 1. Välisei-
nien alaosiin porattiin yhteensä 16 reikää eri syvyyksille (kuva 5). Noin 6 cm ja 100 cm 
korkeudella lattianrajasta tehtiin yhdessä neljä porareiät kahdessa syvyydellä 25 ja 50mm. 

 

Väliseinien alaosaan ja keskellä tehtiin porareikäkosteusmittauksia.  

 

Taulukko 3. Väliseinien porareikämittauksen tulokset 

Mittaus-
piste 

 

Mittaussyvyys mm 

 T [°C] 
 

RH [%] 
 

abs [g/m³] 
 

Seinän 
alaosa *) 

Seinän 
keskellä **) 

Esimiehen 
toimisto S1 

25  20,6  80,3 14,4 

50  20,5 73,6 13,2 

 25 21,0  47,7 8,8 

 50 21,1 46,1 8,58 

Askartelu-
huone S2 

25  19,5 82,1 13,9 

50  20,1 75,5 13,2 

 25 20,9 52,5 9,0 

 50 20,8 48,4 8,8 

Käytävä S3 

25  20,5 68,2 12,4 

50  20,9 66,9 11,9 

 25 21,4 48,3 9,1 

 50 21,5 48,2 9,1 

Puku-
huone S4 

25  21,0 81,8 15,0 

50  20,9 89,8 16,4 

 25 21,0 48,4 8,9 
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Mittaus-
piste 

 

Mittaussyvyys mm 

 T [°C] 
 

RH [%] 
 

abs [g/m³] 
 

Seinän 
alaosa *) 

Seinän 
keskellä **) 

 50 21,1 47,2 8,7 

Sisäilma   21,7 38,3 7,3 

Ulkoilma   10,7 82,1 7,9 

*) porareikä 6 cm lattianrajasta 
**) porareikä 100 cm korkeudella lattianrajasta 
 
Mittauksilla saatiin kuvaa tiiliväliseinän kosteusprofiilista. Mittauspisteet olivat kahdesta eri 

syvyydestä 25 ja 50 mm ja korkeudella 6 cm ja 100 cm lattiarajalta. Esimiehen toimis-

tossa, askarteluhuoneessa sekä viereisellä käytävän väliseinän alaosassa mitattiin kohon-

neita suhteellisen kosteuden arvoja. Suhteellinen kosteus oli lähellä lattianrajaa noin ~90. 

Kohdilla on silminnähtäviä vaurioita, missä maalipinta kupruilee ja hilseilee. Noin 6 cm 

korkeudella lattianrajasta mitattu suhteellinen kosteus oli 68–80 %. Väliseinän keski-

osassa suhteellinen kosteus oli noin 49% RH. Todennäköisimmin tiiliväliseinien alaosiin 

nousee kosteutta maaperästä seinäanturan kautta. 

Pukuhuoneen ja keittiön väliseinän pintakosteudenosoittimella havaittiin kohonneita kos-
teusarvoja ja mittausten perusteella kosteus siirtyy rakenteessa pukuhuoneesta seinän si-
säänpäin. Väliseinän maalipinta kupruilee seinän alaosassa. 
Väliseinän kosteuspoikkeama voi johtua sekä maaperästä nousevasta kosteudesta, että 

keittiön siivousvesien pääsystä seinärakenteeseen.  

 

  
Kuva 2 Käytävän väliseinän maalipinta kuprui-

lee ja hilseilee seinän alaosassa 

Kuva 3 Kosteusmittaus pukuhuoneen väli- 

seinän 
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Kuva 4 Porareikäkosteusmittaus väliseinän 

esimiehen toimistossa  

 

 

4. Mineraalivillakuitujen laskeumanäytteiden tulokset 

Rakennuksen tutkittavista tiloista kerättiin yhteensä viisi (5) kappaletta laskeumanäytteitä 
mineraalivillakuitupitoisuuden laskentaa varten. Näytteenotto suoritettiin Työterveyslaitok-
sen ohjeiden mukaan. Keräysajankohta oli 17.9.–1.10.2020. Näytteenottotasolta kerättiin 
pölylaskeuma keräysajan jälkeen geeliteippiin, josta mineraalivillakuitujen määrä laskettiin 
valomikroskooppia käyttäen. Näytteet analysoitiin WSP Finland Oy laboratoriossa Jyväs-
kylässä. Tulokset on esitelty tarkemmin liitteessä 3 ja näytteenottopaikat on merkitty tutki-
muskarttaan (Liite 1). 

4.1. Havainnot ja mittaustulokset  

 

Taulukko 3. Laskeumanäytteiden tulokset 

Näyte Mittauspiste Kuitupitoisuus kpl/cm3 

K1 Esimiehen toimisto 0,1 

K2 Palaverihuone <0,1 

K3 Tiitiäiset 0,1 

K4 Pörriäiset <0,1 

K5 Menninkäiset <0,1 

 

Kaikkien laskeumanäytteiden tulokset olivat alle Työterveyslaitoksen viitearvon, 
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joka on <0,2 kuitua/cm3 (analyysilausunto liite 3). 

5. Olosuhdemittaukset (hiilidioksidi, lämpötila ja 
kosteus) 

 

Sisäilman olosuhteita (hiilidioksidi, lämpötila ja kosteus) seurattiin viidessä mittauspis-
teessä rakennuksessa olevan FREESI-järjestelmän avulla. Tarkastelujakso oli 2.9. –
2.10.2020. 

Huonelämpötila vaikuttaa viihtyvyyteen. Sisäilmastoluokituksen S2 mukaan 20…22 °C 
talvella ja 23…26 °C kesällä luokitellaan hyvän sisäympäristön lämpötiloiksi. Vastaavat 
tyydyttävän sisäympäristön arvot ovat talvella 20…23 °C ja kesällä 22…27 °C. 

Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetuksen (2015) sisäilman lämpötilan toi-
menpiderajat lämmityskauden ulkopuolella ovat +20 °C … +32 °C. 

Sisäilman hiilidioksidi on peräisin osin ulkoilmasta, jossa sen pitoisuus on noin 400 
ppm. Sisätiloissa hiilidioksidia tulee pääosin ihmisen hengitysilmasta. Sisäilman hiilidiok-
sidi kuvastaa hyvin ilmanvaihdon tehokkuutta. Uudessa asumisterveysasetuksessa (2015) 
määritellään sisäilman hiilidioksidin toimenpiderajaksi pitoisuus, joka on 1150 ppm suu-
rempikuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. 

Ilman kosteus esitetään yleensä suhteellisena kosteutena, joka ilmaisee, kuinka monta 
prosenttia ilmassa on vesihöyryä siitä määrästä, joka tietyssä lämpötilassa voi olla il-
massa tiivistymättä. Kosteuden tavoitearvot määritellään lähinnä kokemusperusteisesti. 
Huoneilman kosteus ei saa olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä aiheutuu rakenteissa, 
laitteissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä.  

Suositeltavana huoneilman suhteellisena kosteutena on aiemmin ollut 20…60 %. Tämän 
saavuttaminen ei ilmastollisista syistä ole aina mahdollista ja näistä arvoista poikkeamista 
ei voida pitää terveyshaittana, jos muut terveydelliset edellytykset täyttyvät. Sisäilman 
kosteutta tuleekin arvioida suhteellisen kosteuden lisäksi myös kosteuslisänä, jonka ol-
lessa enemmän kuin 3 – 4 g/m³ ulkoilmaan nähden, nousee mikrokasvun riski rakenteissa 
ja niiden pinnoilla (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa 1, 2016). 

Liian kuiva ilma voi aiheuttaa limakalvojen, silmien ja ihon kuivumista, liian kostea puoles-
taan on riski rakenteille.  

5.1. Sisäilman lämpötila 

Sisäilman lämpötila vaihteli noin +19,4 … +24,7 °C. Pörriäisten nukkarissa lämpötilat oli-
vat alle 20°C ilta- ja yöaikana. Päivällä lämpötila vaihteli +20,1-21,7. Pörriäisten tilassa 
lämpöolosuhteita on suositeltavaa parantaa. 
Muiden tilojen käytön aikana lämpötilat olivat pääosin suositusten mukaisia. Tulokset on 
esitetty alla kuvaajassa. Lasten päivähoitopaikoissa Sosiaali- ja terveysministeriön Asu-
misterveysasetuksen (2015) sisäilman lämpötilan toimenpiderajat lämmityskauden ulko-
puolella ovat +20 °C … +32 °C. 
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Kuva 6: Sisäilman lämpötilat Hyrylän päiväkodin tiloissa, mittausjakso 2.9 – 2.10.2020. 

 

5.2. Sisäilman hiilidioksidi 

Hiilidioksidipitoisuudet vaihtelivat välillä 400 … 1083 ppm. Tulokset on esitetty alla kuvaa-
jassa.  

Mittaustuloksista on nähtävissä korkeampia hiilidioksidipitoisuuksia, kun tiloissa on ollut 
käyttäjiä. Mittausjakson aikana hiilidioksidipitoisuudet pysyivät Sosiaali- ja terveysministe-
riön Asumisterveysasetuksen toimenpiderajojen sisällä. 
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Kuva 7: Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet Hyrylän päiväkodin tiloissa, mittausjakso 2.9 – 
2.10.2020. 

 

5.3. Sisäilman kosteus 

Suhteellinen kosteus vaihteli tiloissa välillä 33 … 72 % Tulokset on esitetty alla kuvaa-
jassa. Mitatut huoneilman suhteellisen kosteuden arvot olivat tavanomaisia ulkoilman olo-
suhteet huomioiden. Sisäilman suhteellinen kosteus ei aiheuta mikrobikasvun riskiä ra-
kenteisiin tai niiden pintoihin 

 

 

Kuva 8: Sisäilman kosteus Hyrylän päiväkodin tiloissa, mittausjakso 2.9 – 2.10.2020. 

 

6. Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset 

Tässä tutkimuksessa halusimme selvittää alapohjalaatassa ja tiiliväliseinien alaosissa ha-
vaittujen kosteuspoikkeamien syytä. 

Syvemmältä lattiarakenteesta mitatut kosteusarvot alittavat edelleen pinnoitusvaiheessa 
käytetyn raja-arvon 85 %RH. Lisäksi alapohjarakenteen pintaosien kosteuslukemat olivat 
alle 80 %RH, jota voidaan pitää tavanomaisena. 
Huhtikuussa 2020 muovimaton alta viillosta mitattiin ~80 %RH kosteusarvoja. Pitkään jat-
kunut kosteusrasitus on voinut aiheuttaa kemiallista vaurioitumista muovimatolle ja lii-
malle. Suositeltavaa on, seurata muovimattojen kuntoa aistinvaraisin havainnoin, kosteus-
mittauksilla ja VOC-näytteillä. 
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Tiiliväliseinien alaosissa mitattiin kohonnutta kosteutta. Kohdilla havaittiin silminnähden 
pinnan vaurioitumista kosteuden vaikutuksesta (maalin hilseilyä ja kupruilua). Tiilivälisei-
nien alaosien näkyvät kosteusvauriojäljet ja porareikämittauksilla todetut kohonneet kos-
teuslukemat ylittävät Asumisterveysasetuksen toimenpiderajan. Todennäköisesti kosteus 
nousee kapillaarisesti maaperästä kantavan väliseinien kautta. 
 

Laskeumanäytteiden mineraalivillakuitupitoisuudet ovat alle viitearvojen. Vaikka kuitulas-
keumatulos oli alle toimenpiderajan, on rakennuksessa kuitenkin paljon kuitulähteitä, jotka 
on suositeltavaa poistaa. Kuituja voi irrota esimerkiksi akustiikkalevyistä, joissa on suojaa-
mattomia reunoja. Lisäksi kuitulähteitä on alaslasketun katon yläpuolisissa pinnoissa. 

Sisäilman olosuhteita seurattiin rakennuksessa olevan FREESI-järjestelmän avulla. Tulos-
ten perustella sisäilman olosuhteet (lämpötila, kosteus ja hiilidioksidi) olivat Asumister-
veysasetuksen toimenpiderajojen sisällä.  

 

Toimenpide-ehdotukset 

• Suositeltavaa on seurata pukuhuoneen, kahvihuoneen ja WC:n muovimattojen 
kuntoa aistinvaraisin havainnoin, kosteusmittauksilla ja VOC-näytteillä. Jos alapoh-
jaa päätetään korjata, niin korjaussuunnitelmassa tulee huomioida sellaisia kor-
jausratkaisuja ja materiaaleja joissa esim. lattiapäällysteen höyrynvastus on mah-
dollisimman pieni tai betoninlaatan kapillaarista kosteudennousua voidaan estää 
tiivistyksillä, lattioiden pinnoituksilla tai vastaavilla korjaustavoilla. 

• Tiiliväliseinien kosteusvauriot on suositeltavaa korjata ja estää kosteuden nousu 
maaperästä rakenteeseen. Korjaustoimenpiteistä on suositeltavaa tehdä erillinen 
korjaussuunnitelma.  

• Väliseinien vaurioituneet tasoite- ja maalikerrokset poistetaan ja korvataan ne pa-
remmin vesihöyryä läpäisevillä tuotteilla. 

• Lisäksi on suositeltavaa tarkistaa väliseinän vesieristeen kunto keittiön puolelta ja 
tehdä tarvittavat toimenpiteet havaintojen mukaan.  

• Suositeltavaa on poistaa/pinnoittaa rikkoontuneet ja pinnoittamattomat akustiikka-
levyt. Myös alaslaskettujen kattojen yläpuolisten tilojen paljaat villapinnat on suosi-
teltavaa poistaa/pinnoittaa.  

• Pörriäisten tilassa lämpöolosuhteita on suositeltavaa parantaa. 
 

• Päiväkodin sisäilman lämpötiloja ja lattioiden pintalämpötiloja on suositeltavaa 
seurata myös talvella. Lisäksi tulee huomioida 6.5.2020 päivätyn sisäilmatutkimus-
raportin suositukset (WSP Finland Oy). 
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 WSP Finland Oy Kosteusmittauspöytäkirja

Kohde Hyrylän päiväkoti         Viiltomittaus ja poraeikämittaus Työ nro 313886

Osoite Väinöläntie 6, Tuusula

Mittauksen suorittaja beata.kluczek-turpeinen@wsp.com p. 050 5953 631

Mittauslaitteisto Vaisala SHM40 + HMP40S ja HMP 42 mittapäät

Viiltomittaus Rakennekosteusmittaus

Mittaus-

piste 

nro

Poraus, holkin 

asennus pvm

Mittapää 

nro

Mittapään 

asennus pvm

Tasaantumis-

aika (h) Mittaus pvm Sijainti

Suhteellinen

kosteus 

(RH%)

Lämpötila 

(°C)

Absoluuttinen 

kosteus 

(g/m³)

Reiän 

syvyys 

(mm)

1 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 Pukuhuone, lattia 1 71,4 21,3 13,36 25

2 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 74,7 21,1 13,82 50

3 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 78,9 21,1 14,56 70

4 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020  Pukuhuone, lattia 2 74,2 20,9 13,57 25

5 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 75,7 20,8 13,71 50

6 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 78,2 20,8 14,18 70

7 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 Kahvihuone, lattia 3 77.9 21,9 15,07 25

8 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 79,3 21,8 15,29 50

9 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 81,7 21,6 15,4 70

10 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 Esimiehen toimisto, väliseinä 80,3 20,6 14,37 25*

11 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 73,6 20,5 13,18 50*

12 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 47,7 21 8,79 25**

13 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2020 46,1 21,1 8,58 50**

14 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2021 Askartelutila, väliseinä 82,1 19,5 13,88 25*

15 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2022 75,5 20,1 13,16 50*

16 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2023 52,5 20,9 9,03 25**

17 14.9.2020 7.9.2020 1 h 17.9 2024 48,4 20,8 8,81 50**

18 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2025 Käytävä, väliseinä 68,2 20,5 12,45 25*

19 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2026 66,9 20,9 11,94 50*

20 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2027 48,3 21,4 9,09 25**

21 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2028 48,2 21,5 9,07 50**

22 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2029 Pukuhuone, väliseinä 81,8 21 15,01 25*

23 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2030 89,8 20,9 16,37 50*

24 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2031 48,4 21 8,9 25**

25 14.9.2020 17.9.2020 1 h 17.9 2031 47,2 21,1 8,73 50**

Viiltomittaus
1 0,5 h 14.9 2030 Pukuhuone, lattia 1 70,9 22,2 13,19

2 0,5 h 14.9 2031 Pukuhuone, lattia 2 67,1 22,6 13,51

3 0,5 h 14.9 2031 Kahvihuone, lattia 3 72,9 23,6 15,56

Sisäilma 38,3 21,7 7,27

Ulkoilma 82,1 10,7 7,89

Xx

mailto:beata.kluczek-turpeinen@wsp.com
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Geeliteippinäytteen kuituanalyysi 
 
 
Näytteenottokohde Hyrylän päiväkoti, Tuusula  
Näytteenottaja  Beata Kluczek-Turpeinen 
Näytteenottopäivä 1.10.2020 
Vastaanottopäivä 2.10.2020 
 

 
1 Näytteenotto ja analysointi 
 
Pinnoilta geeliteipeille otetut näytteet analysoitiin WSP Finland Oy:n sisäilmalaboratoriossa (Kym-
pinkatu 3 B, Jyväskylä). Laboratoriossa näytteistä on analysoitu mineraalikuidut (pituudeltaan >20 

m olevat lasikuidut sekä lasi- ja kivivillakuidut) polarisaatiomikroskoopilla kuitunäytteiden analy-
sointiohjeen mukaisesti. Kuidut on analysoitu teipin koko pinta-alalta (14 cm2) 100 x suurennok-
sella.  
 
2 Viitearvot ja tulokset  
 
Geeliteippinäytteiden näytteenottokohdat ja näytteiden kuitupitoisuus on esitetty taulukossa 1. Ana-
lyysin alin ilmoitettava pitoisuus (määritysraja) on 0,1 kpl/cm2. Tulokset koskevat vain tutkittuja 
näytteitä.  
 
Sosiaali- ja terveysministeriön 23.4.2015 antaman asetuksen mukaan teollisten mineraalikuitujen 
toimenpideraja on kahden viikon pölykertymästä otetuissa näytteissä 0,2 kuitua/cm2. Säännöllisesti 
siivotuilla pinnoilla kuitupitoisuudet < 0,2 kpl/cm2 ja harvoin siivotuilla pinnoilla < 3 kpl/cm2 eivät to-
dennäköisesti aiheuta ongelmaa (Schneider, 2000). Jos pitoisuudet harvoin siivotuilla pinnoilla ovat 
>10 kpl/cm2, tulee siivousta tehostaa tai muuttaa menetelmiä sekä selvittää kuitulähteet.  
 
Työterveyslaitoksen tekemän koosteen mukaan toimistotyyppisillä työpaikoilla tuloilmakanavan 
pinnalla saa kuituja esiintyä keskimäärin 10-30 kpl/cm2 (Työterveyslaitos, 2019). 
 
Taulukko 1. Näytteenottokohdat ja mineraalikuitujen pitoisuus geeliteippinäytteissä. 

Näytteenottopaikka Kuitupitoisuus, kpl/cm2 Pölykertymä, vrk 

1. Esimiehen toimisto, kaapin päältä 0,1 14 

2. Palaverihuone, kaapin päältä < 0,1 14 

3. Tiitiäiset, kaapin päältä 0,1 14 

4. Pörriäiset, kaapin päältä < 0,1 14 

5. Menninkäiset, kaapin päältä < 0,1 14 

<0,1 = alle määritysrajan, mineraalikuituja ei esiintynyt 
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1. Olosuhdemittaukset 

Sisäilman olosuhteet (sisäilman hiilidioksidi, lämpötila ja kosteus) mitattiin Tinytag tallenta-
villa mittalaitteilla.  Tulokset tallennettiin yhden minuutin välein. 

Tulosten tulkinta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetukseen 
545/2015 sekä Valviran ohjeeseen 8/2016. Lisäksi tuloksia verrataan rakennuksen suun-
nittelun aikana voimassa olleisiin sisäilmastoluokituksen viitearvoihin (sisäilmastoluokituk-
set ovat ilmestyneet: 1995, 2001, 2008, 2018).  

1.1. Sisäilman lämpötila 

Palvelutalojen, oppilaitosten ja lasten päivähoitopaikkojen huoneilman lämpötilan toimen-
piderajat lämmityskaudella ovat välillä +20…+26 °C ja lämmityskauden ulkopuolella välillä 
+20…+32 °C. Asunnossa vastaavat arvot ovat lämmityskaudella +18…+26 °C ja lämmi-
tyskauden ulkopuolella +18…+32 °C (Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetus 
545/2015, Valviran soveltamisohjeeseen 8/2016). 

Lisäksi viitearvoja on annettu Sisäilmastoluokituksissa. Luokitus on tarkoitettu käytettä-
väksi rakennuksen- ja taloteknisen suunnittelun ja urakoinnin avuksi sisäympäristön ta-
voite- ja suunnitteluarvojen valitsemiseksi ja toteuttamiseksi. Luokitusta voidaan käyttää 
myös korjausrakentamisessa. Sisäilmastoluokitus on kolmitasoinen: laatuluokat S1, S2 ja 
S3. Mitattuja olosuhteita on verrattava rakennuksen suunnittelussa määriteltyyn sisäilmas-
toluokitukseen ja siinä on huomioitava rakennuksen valmistumisajankohtana voimassa ol-
lut sisäilmastoluokitus.  

Taulukko 1: Lämpötilojen toimenpiderajat (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016). 

 S1 S2 S3 

Operatiivinen lämpö-
tila top [°C] 

  21 

tu ≤ 0 °C 21,5 21,5  

0 < tu ≤ 20 °C 21,5 + 0,15 × tu 
1) 21,5 + 0,2 × tu   

 

 

tu > 20 °C 24,5 1) 25,5  

Lämpötilan sallittu vaihteluväli [°C] poikkeama ylöspäin  

 

tu ≤ 0 °C < 22,5 < 23  

0 < tu ≤ 15 °C < 22,5 + 0,166 × tu < 23 + 0,2 × tu    

tu >15 °C < 25 < 26  

Lämpötilan sallittu vaihteluväli [°C] poikkeama alaspäin  

 

tu ≤ 0 °C > 20,5 > 20,5  

0 < tu ≤ 20 °C > 20,5 + 0,075 × tu > 20,5 + 0,025 × tu  

tu > 20 °C > 22 > 21  

Operatiivisen lämpötilan enimmäisarvo [°C]  

 

tu ≤ 0 °C < 23 < 23  

0 < tu ≤ 20 °C < 23 + 0,2 × tu < 23 + 0,2 × tu  

tu >15 °C < 27 < 27  

tu ≤ 10 °C   < 25 (26) 2) 

tu > 10 °C   < 27 (32) 2) 
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 S1 S2 S3 
Operatiivisen lämpöti-

lan vähimmäisarvo 

[°C] 

> 20 > 20 > 20 (18) 2)   

Olosuhteiden pysyvyys [% käyttöajasta] 

toimi- ja opetustilat 90 % 90 %  

asunnot 90 % 80 %  

 
1) S1-luokassa operatiivisen lämpötilan on oltava tila/huoneistokohtaisesti aseteltavissa välillä top 

±1,5 °C. Jos samassa huoneessa on useita henkilöitä, käytetään lämpötilan tavoitetasona taulu-

kossa esitettyjä tavoitearvoja 

2) Suluissa asumisterveysasetuksen mukaiset toimenpiderajat 

HUOM 1. Ulkolämpötilalla tu tarkoitetaan ulkoilman 24 tunnin liukuvaa keskiarvoa lähimmällä sää-

havaintopaikalla. Tilan käyttäjän toivomuksesta voidaan sisälämpötilan antaa laskea alle tavoiteta-

son tai antaa kesällä nousta yli tavoitetason. 

HUOM 2. Operatiivisen lämpötilan tulee olla tavoitearvon sallitun vaihteluvälin alueella olosuhtei-

den pysyvyyden edellyttämä aika laskettuna rakennuksen suunnitellusta käyttöajasta.  Lämpötilan 

yhden tunnin liukuva keskiarvo ei saa suunnitellulla käytöllä (mitoitussäällä tarkasteluna käyttöai-

kana) alittaa vähimmäis- tai ylittää enimmäisarvoja. 

HUOM 3. Operatiivinen lämpötila mitataan esimerkiksi neste- patsaslämpömittarilla tai sähköisellä 

anturilla oleskeluvyöhykkeeltä 1,1 metrin (työpisteessä 0,6 m) korkeudelta standardin SFS EN 

12599 mukaisesti. Operatiivisen lämpötilan asemasta voidaan usein tarkastella huonelämpötilaa. 

Kuitenkin, jos pintojen lämpötilat poikkeavat selvästi ilman lämpötilasta (esim.  huonosti eristetty 

vaippa, 2-lasiset ikkunat, suuret ikkunat, useita ulkoseiniä, lattian alla lämmittämätön tila, auringon-

säteily, lattialämmitys, kattolämmitys, jäähdytyskatto), määritetään operatiivinen lämpötila laske-

malla se ilman ja pintojen lämpötiloista tai mittaamalla esimerkiksi pallolämpömittarilla standardin 

SFS EN 12599 mukaisesti. 

1.2. Sisäilman suhteellinen kosteus 

Huoneilman kosteus ei saa olla pitkäkestoisesti niin suuri, että siitä aiheutuu rakenteissa, 
laitteissa taikka niiden pinnoilla mikrobikasvun riskiä.  

Suositeltavana huoneilman suhteellisena kosteutena on aiemmin ollut 20…60 %. Tämän 
saavuttaminen ei ilmastollisista syistä ole aina mahdollista ja näistä arvoista poikkeamista 
ei voida pitää terveyshaittana, jos muut terveydelliset edellytykset täyttyvät. Sisäilman 
kosteutta tuleekin arvioida suhteellisen kosteuden lisäksi myös kosteuslisänä, jonka ol-
lessa enemmän kuin 3 – 4 g/m³ ulkoilmaan nähden, nousee mikrokasvun riski rakenteissa 
ja niiden pinnoilla (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa 1, 2016). 

1.3. Sisäilman hiilidioksidi 

Hiilidioksidipitoisuuden (CO2) toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on 1150 ppm suurempi 
kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuuden arvona voidaan 
käyttää 400 ppm, jos ulkoilman hiilidioksidipitoisuutta ei mitata. Tällöin toimenpideraja si-
säilman hiilidioksidipitoisuudelle on 1550 ppm (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, 
osa 1, 2016). 

Hiilidioksidin tavoitearvot ovat sisäilmastoluokituksessa (2018): S1 <350 ppm, S2 <550 
ppm ja S3 <800 ppm (suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus). 
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2. Teolliset mineraalivillakuidut 

Näyte otettiin geeliteipille ilmanvaihtokanavan pinnalta tai huonepinnalle laskeutuneesta 
14 vrk pölykertymästä.  

Laboratoriossa geeliteippinäytteistä laskettiin valomikroskoopilla > 20 µm pituiset teolliset 
mineraalikuidut. 

Näytteet analysoitiin WSP Finland Oy:n laboratoriossa.   

Tulosten tulkinta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetukseen 
545/2015 sekä Valviran ohjeeseen 8/2016. Asiakirjojen mukaisesti toimenpideraja kahden 
viikon kuitulaskeumalle on 0,2 kpl/cm².  

Työterveyslaitoksen viitearvo kahden viikon kuitulaskeumalle toimistoympäristöissä on 0,2 
kpl/cm2. 

Tuloilmakanavan tavanomaisena kuitumääränä pidetään 10 – 30 kuitua/cm² (Työterveys-
laitos 2019).  

Toimenpiderajan/viitearvon ylittyessä tulee selvittää kuitulähteet ja ryhtyä toimenpiteisiin 
kuitukertymän pienentämiseksi. 

3. Kosteusmittaukset 

3.1. Pintakosteuskartoitus 

Pintakosteuskartoitukset ovat ainetta rikkomattomia vertailututkimuksia, joissa saman ra-
kenteen eri kohdista havaittuja arvoja verrataan keskenään. Näin saadaan kartoitettua ar-
voiltaan poikkeavat alueet. Epäilyt poikkeavasta kosteudesta tarkastetaan rakennekos-
teusmittauksin. 

Pintakosteusmittalaitteen toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen, johon kos-
teuden lisäksi vaikuttaa mm. rakenteiden sisässä olevat vesiputket, teräkset, lämmitys-
kaapelit sekä mitattavan materiaalin koostumus ja rakenteiden pintaosien vaihtelut. Mit-
taustuloksia voidaan käyttää suuntaa-antavina ja eri mittauskohtien vertailussa (Ympäris-
töopas 2016). 

Mittalaitteena käytettiin Gann LG1 pintakosteusmittalaitetta ja LB70 anturia. Mittalaiteval-
mistajan mukaan lukema-arvot tarkoittavat seuraavaa: 

Betoni sisätiloissa: 

• alle 70  kuiva 

• 70 – 110  kostea 

• yli 110  märkä 

3.2. Viiltokosteusmittaus 

Viiltomittauksella voidaan selvittää liimattavan lattiapäällysteen alapintaan ja liimakerrok-
seen kohdistuva todellinen kosteusrasitus. Viiltomittauksessa tehdään viilto lattiapäällys-
teeseen tutkittavalle kohdalle. Viiltoon asennetaan heti viillon teon jälkeen kosteusmittaus-
anturi ja viiltokohta tiivistetään hyvin vesihöyrytiiviiksi. 
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Liimojen ja mattojen kriittisenä kosteuspitoisuutena pidetään 85 %RH päällystämisen jäl-
keen, jos materiaalitiedoissa ei muuta mainita. Vanhoissa rakenteissa saatuja kosteuspi-
toisuuksia on arvioitava erikseen, jolloin on huomioitava kosteusrasituksen kesto ja käy-
tetty materiaali (kestääkö materiaali 75-80 %RH kosteuspitoisuutta pitkällä aikavälillä. 
Vanhoissa lattiarakenteissa voi olla tasoitteita, jotka eivät kestä yli 75 %RH kosteuspitoi-
suutta, koska ne sisältävät orgaanisia ainesosia, kuten kaseiinia. Arvioitaessa rakenne-
kosteuden vaikutusta tilanteissa, joissa rakenne on kuivunut jo pitkään, tulee ottaa huomi-
oon alhaisemmassa kosteuspitoisuudessa myös vähäisemmätkin kosteuspitoisuuserot 
(Keinänen, H. 2013).  

3.2.1. Epävarmuustarkastelu 

Lattiapäällysteen ja tasoitteen välistä on tehtävä useita kosteusmittauksia, joilla saadaan 
varmistettua pintakosteusmittauksia vastaavat todelliset kosteuslukemat. Viiltomittauksia 
on tehtävä siinä laajuudessa, että saadaan rajattua ns. tavanomaisen ja poikkeavan kos-
teuden alueet. 

Viiltomittaus on tarkimmillaan +20 °C lämpötilassa. Oikean mittaustuloksen saamiseksi 
anturi on tiivistettävä huolellisesti kitillä. Luotettavan mittaustuloksen kannalta on myös 
huomioitava riittävä anturin tasaantuminen (noin 15 – 20 min). Mittausta ei saa tehdä ns. 
vanhaan viiltoon, vaan mittausaukko (viilto) on tehtävä juuri ennen mittausta.  

3.3. Rakennekosteusmittaus 

3.3.1. Porareikämittausmenetelmä 

Porareikämittaukset tehtiin RT-14-10984 ohjetta noudattaen. Porareikämittausmenetel-
mällä voidaan selvittää rakenteen kosteusprofiili. Menetelmä on tarkimmillaan lämpötilan 
ollessa + 15 … + 25 °C. 

Mittaussyvyyksien ja kosteuspitoisuuksien arvioinnissa on tehty noudattaen ohjeita: Beto-
nirakenteiden päällystäminen (2008) ja Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen 
arviointi (2015).  

Taulukko 2: Betonialustan suhteellisen kosteuden (RH %) enimmäisarvot (Lähde: Betonirakenteiden päällys-
tämisen ohjeet). 

Päällystemateriaali 
Betonin RH (%) 

arviointisyvyydellä (A) 

Betonin ja/tai tasoitteen 

RH (%) pinnassa ja 1 … 3 

cm:n syvyydellä (0,4 x A) 

Muovimatot 85  

Linoleumi 85  

Kumimatot 85  

Korkkilaatat 85 75 

Tekstiilimatot, jossa tiivis alusta (vi-

nyyli, kumi, kumilateksisively) 
85  

Luonnonmateriaalista tehdyt tekstiili-

matot 
85  

Flokatut matot ja laatat 85  

Täyssynteettiset tekstiilimatot ilman 

alusrakennetta 
90 75 

Muovi-, kumi- ja linoleumilaatat 90  
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4. Mittalaitteiden tarkkuus 

 
Vaisala HMI41-näyttölaite 
Mittausalue - 20…+ 60 °C:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,1 °C 
Mittausalue % RH kosteus:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,1 % RH 
 
Vaisala HMP42- ja HMP46-mittapää 
Mittausalue - 40 ... + 100 °C  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,2 °C 
Mittausalue 0 … 90 % RH:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 2 % RH 
Mittausalue 90 … 100 % RH: tarkkuus + 20 °C:ssa ± 3 % RH 
Kalibrointi:     marraskuu 2019 
 
HMP40S mittapää ja HM40 mittalaite 
Mittausalue 0 … + 40 °C:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,2 °C 
Mittausalue - 40 ° … 0 C:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,4 °C 
Mittausalue 0 … 90 % RH:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 1,5 % RH 
Mittausalue 90 … 100 % RH: tarkkuus + 20 °C:ssa ± 2,5 % RH 
Kalibrointi:     marraskuu 2019 
 

Viitteet 

1) Betonikeskus ry, 2015. Betonirakenteiden kosteusmittaus ja kuivumisen arviointi. 

2) Järnström Helena, 2005. Muovimattopinnoitteisen lattiarakenteen VOC-emissiot sisäongelma-

tapauksissa. VTT julkaisu 571.  

3) Järnström Helena, 2007. Reference values for building material emissions and indoor air qual-

ity in residential buildings. VTT Publications 672. 

4) Kallio Sanna, 2017. Sisäilmatutkimusten mittaus- ja näytteenottotapahtuman sanallinen epä-

varmuustarkastelu. Opinnäytetyö. Jyväskylän ammattikorkeakoulu, tekniikan ja liikenteen ala. 

5) Keinänen Hanna, 2013. Hyvät tutkimustavat betonirakenteisten lattioiden muovipäällysteiden 

korjaustarpeen arviointiin. Opinnäytetyö. Itä-Suomen yliopisto, koulutus- ja kehittämiskeskus 

Aducate. 

6) Nordtest, 1998. NT Build 484. Building materials: Emission of volatile compounds – On-site 

measurements with Field and Laboratory Emission Cell (FLEC). 

7) Rakennustietosäätiö RTS, 1999. RT 80-10712. Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot.  

8) Rakennustietosäätiö RTS, 2010. RT 14-10984. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus. 

9) Rakennustietosäätiö RTS, 2018. RT 07-11299. Sisäilmastoluokitus 2018. Sisäympäristön ta-

voitearvot, suunnitteluohjeet ja tuotevaatimukset.  

10) RakMK D2-2012. Suomen Rakentamismääräyskokoelma. Osa D2 Rakennusten sisäilmasto ja 

ilmanvaihto. Määräykset ja ohjeet. 2012. Ympäristöministeriö. 

11) Suomen säädöskokoelma, asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, 782/2017, 

Ympäristöministeriö. 

12) Suomen säädöskokoelma, asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilmanvaihdosta, 

1009/2017, Ympäristöministeriö. 

13) 1994/763 Terveydensuojelulaki. 

14) STMa 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan tervey-

dellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Annettu Hel-

singissä 23 päivänä huhtikuuta 2015 sekä Valviran soveltamisohjeet 2016. 



 LIITE 8/8 

  

  

 Päivitetty 15.10.2020  

 

 

 WSP Finland Oy 

Puhelin 0207 864 11 

Y-tunnus 0875416-5 
 

15) Asumisterveysopas, 2009. Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen soveltamis-

opas. Ympäristö- ja terveys -lehti. 

16) Ympäristöministeriö, toim. Miia Pitkäranta, 2016. Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen 

kuntotutkimus. 

17) Pessi & Jalkanen, 2018. Laboratorio-opas – Mikrobiologisten asumisterveystutkimuksien näyt-

teenotto ja analyysimenetelmät. Suomen Ympäristö- ja Terveysalan Kustannus Oy. 

18) https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/fysikaaliset-tekijat/lampoolot (luettu 28.8.2019). 

19) Salonen Heidi (ym.), 2011. Toimiston sisäilmaston tutkiminen. Työterveyslaitos. 

20) Suomen Betonitieto Oy, 2008. Betonirakenteiden päällystämisen ohjeet. 

21) Suomen betonitieto Oy ja lattian- ja seinäpäällysteliitto ry, 2007. Betonilattiarakenteiden kosteu-

denhallinta ja päällystäminen. 

22) Työterveyslaitos, 2012. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuuden tavoitetasot 

teollisten työympäristöjen yleisilmassa, tavoitetaso TY-01-2012, www.ttl.fi/tavoitetasot  

23) Työterveyslaitos, 2017. Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. 

24) Työterveyslaitos, 2019. Kooste epäpuhtaustasoista, joiden ylittyminen voi viitata sisäilmasto-

ongelmiin toimistotyyppisillä työpaikoilla. Päivitetty 11.10.2019. 

25) Työterveyslaitos, 2020. Teolliset mineraalikuidut toimistotyyppisissä työtiloissa. Esiintyminen, 

altistumisen arviointi, terveysvaikutukset ja päästöjen hallinta. ISBN 978-952-261-916-7.  

 

https://www.tyosuojelu.fi/tyoolot/fysikaaliset-tekijat/lampoolot
http://www.ttl.fi/tavoitetasot

