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TAUSTA
Siilinjärven kunnan teknisten palveluiden toimitilapäällikkö Jukka Kellokumpu ja sisäilmaasiantuntija Timo Tikkanen pyysivät selvittämään Ahmon koulun bunkkeri -rakennuksen
(Ahmontie 1, Siilinjärvi) sisäilma- ja rakennusteknistä kuntoa sekä korjauskustannuksia tulevaa päätöksentekoa varten. Rakennus ei ole ollut käytössä moneen vuoteen, muuta kuin
varastokäytössä. Kohteessa on ollut peruslämmitys päällä.
Tilaajan pyynnöstä kuntoarvio- ja tutkimukset kohdistettiin vain sisäilma- ja rakennusteknisiin asioihin ja LVIS-järjestelmien kuntoa ei selvitetä, koska tiedetään ko. järjestelmien uusiutuvan joka tapauksessa tulevissa mahdollisissa korjauksissa.
Kohteessa tehtiin katselmus (10.10.2017), jonka perusteella laadittiin tutkimussuunnitelma
(päivätty 18.10.2017).
Kohteesta ei ole alkuperäisiä suunnitelmia. Kohteesta löytyy ainoastaan vanhat LVIsuunnitelma pohjapiirustus.
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LÄHTÖTIEDOT
Kohteessa tehtiin katselmuskierros (10.10.2017), jossa mukana oli Siilinjärven kunnan teknisiltä palveluilta Timo Tikkanen ja Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:ltä Harry Damsten ja Jari
Rissanen.
Katselmuksessa ja historiatiedoista ilmenneitä asioita on esitetty alla.
Rakennustekniikka:
- Rakennus on rakennettu historiatietojen mukaan vuonna n. 1923 kansakouluksi,
tarkkoja korjausaikoja ei ole tiedossa. Kohde on vuoden 1921 pidetyn kansakoulujen piirustuskilpailun yksi suunnitelma. Kohteessa on toiminut sota-ajalla ammuslataamo. Rakennus on ollut myös asuinkäytössä.
- Katselmuskierroksella tehtyjä havaintoja:
o Syöksytorvet ja loiskekivet roiskuttavat sadevesiä osittain rakennuksen
sokkeli- ja ulkoseinärakenteisiin. Yleinen ongelma syöksytorvien kohdalla.
o Vesikatto vuotanut ainakin rakennuksen itäpäädyssä ja vesiä päätynyt ullakon kautta myös 2. kerroksen lattialle.
o Vesivuotojälkiä 1. kerroksen itäpäädyn luokan katossa.
o Rakenteet pääpiireittäin:
 rakennuksessa on kellaritila, jossa maanvastaisia betoni-/kivirakenteita (mm. alapohja ja maanvastaiset seinät)
 1. kerroksen alapohja pääosin (muu alue kuin kellaritila) puurakenteinen.
 välipohja- ja yläpohjarakenteet puurakenteisia.
 ulkoseinät todennäköisesti massiivitiiltä.
 rakennuksessa ullakkotila ja peltinen harjakatto.
Sisäilma:
- Tiloissa oli aistittavissa mikrobien ja materiaalipäästöjen muodostama hajukokonaisuus. Lisäksi kellaritiloissa aistittiin kreosootin hajua.
- Rakennuksessa on silmämääräisesti arvioituna useita eri rakennusmateriaaleja,
jotka sisältävät hyvin todennäköisesti asbestia sekä muita haitta-aineita mm. lattian
vinyylilaatat, putkieristeet, maanvastaisten seinien/rakenteiden rappaus- ja pikisively sekä ikkunasmyygit. Vesikatteessa tiedetään olevan vanhaa asbestipitoista
maalia (Alumanation).
LVIS:
-

Kohteessa on painovoimainen ilmanvaihto.
Kohteen LVIS-järjestelmät ovat vanhentuneita ja Siilinjärven kunnan teknisillä palveluilla on jo näkemys, että ko. järjestelmät uusitaan joka tapauksessa, mikäli rakennus korjataan. LVIS-järjestelmiin ei kohdisteta tämän vuoksi kuntoarviota/tutkimuksia.
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TUTKIMUKSET
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy:n sisäilmatutkija Harry Damsten ja rakennesuunnittelija Jari
Rissanen sekä asbesti- ja haitta-aine-asiantuntija Pasi Salonen suorittivat kenttätutkimukset kohteessa 1.11.–1.12.2017.

4.1

Kosteusmittaukset

4.1.1 Pintakosteuskartoitus
Tiloissa tehtiin maanvastaisten rakenteiden (lattiapinnat sekä kantavien seinien alaosat)
pintakosteuskartoitus. Lisäksi 1. kerroksen alueella tarkasteltiin pintakosteuden ilmaisimella lattiapintoja ja kantavien seinien alaosia pistokoemaisesti.
Pintakosteuskartoituksessa tehtiin kosteuspoikkeamahavaintoja paikoin kellaritilan lattiapinnoissa sekä 1. kerroksen aulatilassa pääoven alueella lattiapinnassa ja ulkoseinän alaosassa kohdalla, jossa rakennuksen ulkopuolella syöksytorvi on kastellut ulkoseinärakennetta.
Pintailmaisimella tehdyt poikkeavat havainnot on esitetty liitteen 1. tutkimuspohjapiirustuksissa.
4.1.2 Rakenteiden kosteusmittaukset
Pintakosteuskartoituksen havaintojen perusteella tehtiin suuntaa-antavia rakennekosteusmittauksia mm. eriste- ja täyttötiloista. Kellarin alapohjalaatasta tehtiin lisäksi yhdestä mittauspisteestä porareikäkosteusmittaukset.
Mittaukset tehtiin Vaisala HMI41 ja HMP42 sekä HMP44 -mittalaitteilla (kalibroitu
17.5.2017).
Kosteusmittauksissa havaittiin, että kellaritilan alapohjarakenteet ovat paikoin kosteita johtuen kapillaarisesta maakosteuden noususta. Alapohjan täyttöhiekka oli märkää ja kellaritilan alapohjalaatasta puuttui paikoin vesieristys (pikisively). Alueella, jossa kellaritilan alapohjalaattaan oli asennettu pikisively (ljh / pannuhuone), havaittiin, että pintavalu on pikisivelyn päällä kuiva.
1. ja 2. kerrosten ala- ja välipohjarakenteiden eristetiloissa ei todettu mittauspisteissä kohonnutta kosteutta.
Kosteusmittausten tulokset on esitetty taulukossa 1 ja mittauspisteet liitteen 1 tutkimuspohjapiirustuksissa.
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Taulukko 1. Rakenteiden kosteusmittaukset.
Mittaus- Mittauspaikka
Kosteusmittaustulos
piste
RH
T
abs.kost.
(%)
(ºC)
(g/m3)
MP1.1
Kellarikrs, ljh, ala45,7
13,8
5,5
pohja, betoni, syv. 35
mm
MP1.2
Kellarikrs, ljh, ala51,6
13,8
6,2
pohja, betoni, syv. 60
mm
MP1.3
Kellarikrs, ljh, ala100
14,1
12,3
pohja, betoni, syv. 115
mm
MP2
Kellarikrs, portaiden
93,7
15,4
12,3
alla, varasto, alapohja,
täyttöhiekka
MP3
Kellarikrs, varasto, ala- 95,0
15,5
12,6
pohja, täyttöhiekka

Sisäilman olosuhteet
20.11.17:
RH = 42,0 %
T = 13,6 ºC
abs.kost. = 5,0 g/m3

-

MP4

1. krs, alapohja (AP3),
eristetilan alaosa

44,1

13,8

5,3

MP5

1. krs, välipohja (VP1),
eristetilan alaosa

50,9

15,0

6,5

MP6

1. krs, alapohja (AP2),
eristetilan alaosa

63,0

9,7

6,2

MP7

2. krs, välipohja (VP3)
eristetilan alaosa
2. krs, välipohja (VP3),
ulkoseinäliittymä
eristetilan alaosa
2. krs, välipohja (VP2),
eristetilan alaosa

23,5

18,9

3,8

17.11.17:
RH = 37,3 %
T = 21,1 ºC
abs.kost. = 6,4 g/m3
24.11.17:
RH = 46,5 %
T = 13,8 ºC
abs.kost. = 5,5 g/m3
24.11.17:
RH = 51,0 %
T = 16,0 ºC
abs.kost. = 7,0 g/m3
24.11.17:
RH = 50,1 %
T = 12,9 ºC
abs.kost. = 7,0 g/m3
-

54,8

8,6

4,7

-

27,8

16,1

3,8

2 krs, WC, välipohja
(VP4), eristetilan keskiosa

31,8

15,1

4,1

17.11.17:
RH = 38,0 %
T = 15,6 ºC
abs.kost. = 5,1 g/m3
20.11.17:
RH = 37,4 %
T = 14,8 ºC
abs.kost. = 4,8 g/m3

MP8

MP9

MP10

- = ei mittausta
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4.2

Rakennustekniset tutkimukset

4.2.1 Alapohjarakenteet

Kellarikrs, alapohja (AP1):
Rakenne ylhäältä alaspäin:
maali
4 mm punainen massa
50 mm betoni
5 mm pikisively
40 mm betoni
hiekka/sora noin 10 cm
silttinen hiekka.
Avauksessa aistittiin kreosootin hajua. Alapohjan hiekkatäyttö oli maakostea. Kellarin
lattiaan on tehty lisäksi viemäriroilo jälkikäteen.
Rakennekerroksista otettiin asbesti- ja haitta-ainenäytteitä, joiden tulokset esitetty erillisessä raportissa (liite 3).
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1 krs, alapohja (AP2):
Rakenne ylhäältä alaspäin:
vinyylilaatta + liima
10 mm punainen massa, seassa puuainesta
10 mm valkoinen massa
musta sivelty aines
35 mm laudoitus
205 mm ristikoolaukset / eristetila (sahanpuru ja olki)
pikisively
80 mm betoni
hienohiekka
Avauksessa havaittiin kreosootin hajuja sekä orgaanisista eristeistä tunkkaista hajua.
Alapinnan puupurusta oli aistittavissa voimakas mikrobiperäinen haju (aktiivisessa vaiheessa oleva kasvusto). Maaperän kosteutta pääsee kulkeutumaan pikikerroksen läpi.
Pikikerros oli taitettu ylös seinälle. Pikikerroksen laatu oli paikoin heikko. Puupalkit eivät
menneet ulkoseinän sisään. Alapohjan hiekkatäyttö oli maakostea. Pinnastaan hiekka
oli tiivistettyä, mutta noin 20 cm syvyydestä alkaen löyhää. Maa-aineksesta ei aistittavissa poikkeavaa hajua.
Rakennekerroksista otettiin asbesti- ja haitta-ainenäytteitä, joiden tulokset esitetty erillisessä raportissa (liite 3). Lisäksi eristeistä (sahanpuru ja olki) otettiin näytteitä mikrobianalyysiin ja niiden tulokset on esitetty tämän raportin kohdassa 4.4.2.
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1 krs, alapohja (AP3):
Rakenne ylhäältä alaspäin:
muovimatto + liima
tasoite
80 mm betoni
24 mm laudoitus
220 mm ristikoolaukset / eristetila (olki / sammal/turve)
pikisively
100 mm betoni
hiekka
Avauksessa havaittiin kreosootin hajuja sekä orgaanisista eristeistä tunkkaista hajua.
Alapohjan hiekkatäyttö oli hieman maakostea (selvästi kuivempi kuin AP2 avauksessa).
Avauksen kohdalta oli uusittu viemäreitä ja alue rajoittui noin 1 x 1 m kokoiselle alueelle.
Alueen rajalla havaittiin tasoitteen alla vaalean ruskea massa (todennäköisesti magnesia massa). Avauksen kohdalla oli asbesti-eristettyjä vesiputkia. Puupalkit eivät mene
seinärakenteen sisään. Maa-aineksesta ei aistittavissa poikkeavaa hajua.
Rakennekerroksista otettiin asbesti- ja haitta-ainenäytteitä, joiden tulokset esitetty erillisessä raportissa (liite 3). Lisäksi eristeistä (sahanpuru ja olki) otettiin näytteitä mikrobianalyysiin ja niiden tulokset on esitetty tämän raportin kohdassa 4.4.2.
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1 krs, erkkeri / eteistila, alapohja (AP4):
Eteistilan alapohjaan porattiin reikä, josta tarkasteltiin rakennetta. Alapohjalaatta on noin
100 mm paksuinen ja sen alapuolella on hiekkatäyttö.
Alapohjarakenteen pinnasta otettiin asbesti- ja haitta-ainenäyte, jonka tulos esitetty erillisessä raportissa (liite 3).
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4.2.2 Välipohjarakenteet

1 krs, välipohja (VP1):
Rakenne ylhäältä alaspäin:
vinyylilaatta + liima
10 mm punainen massa, seassa puuainesta.
10 mm valkoinen massa
musta sivelty aines
35 mm laudoitus
215 mm ristikoolaukset / eristetila (ilmarako, tiili- ja laastijäte, puulastut ja olki)
pikisively
betoni
Avauksessa havaittiin kreosootin hajuja sekä orgaanisista eristeistä tunkkaista hajua.
Rakennekerroksista otettiin asbesti- ja haitta-ainenäytteitä, joiden tulokset esitetty erillisessä raportissa (liite 3). Lisäksi eristeistä (sahanpuru ja olki) otettiin näytteitä mikrobianalyysiin ja niiden tulokset on esitetty tämän raportin kohdassa 4.4.2.
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2 krs, välipohja (VP2):
Rakenne ylhäältä alaspäin:
muovimatto + liima
12 mm lastulevy
35 mm laudoitus
515 mm ristikoolaukset ja kantavat hirsipalkit / eristetila (olki, sammal/turve)
35 mm laudoitus
100 mm koolaus / ilmarako
puulevy/paneli (osin alakatto ja koolaukset kipsilevystä ja Halltex-levystä)
Avauksessa havaittiin orgaanisista eristeistä tunkkaista hajua. Erityisesti sammaleesta
ja turpeesta aistittavissa voimakas tunkkainen haju.
Eristeestä (olki / sammal) otettiin näyte mikrobianalyysiin ja tulos on esitetty tämän raportin kohdassa 4.4.2.
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2 krs, välipohja (VP3):
Rakenne ylhäältä alaspäin:
muovimatto + liima
12 mm lastulevy
5 mm puukuitulevy
35 mm laudoitus
485 mm ristikoolaukset ja kantavat hirsipalkit / eristetila (puulastut, olki, sammal/turve)
35 mm laudoitus
100 mm koolaus / ilmarako
puulevy / paneli (osin alakatto ja koolaukset kipsilevystä ja Halltex-levystä)
Avauksessa havaittiin orgaanisista eristeistä tunkkaista hajua. Erityisesti sammaleesta
ja turpeesta aistittavissa voimakas tunkkainen haju. Hirsipalkki menee tiiliseinän sisään.
Hirren ympärillä näillä osin tervahuopa. Hirsipalkissa ei todettu viitteitä lahovauriosta.
Hirsipalkin ja ulkoseinän liittymästä tervahuovasta otettiin asbesti- ja haitta-ainenäytteitä,
joiden tulokset esitetty erillisessä raportissa (liite 3). Lisäksi eristeistä (olki / sammal)
otettiin näytteitä mikrobianalyysiin ja niiden tulokset on esitetty tämän raportin kohdassa
4.4.2.
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2 krs, WC, välipohja (VP4):
Avaus tehtiin ylimääräisenä eikä eristeitä poistettu.
Rakenne ylhäältä alaspäin eristekerrokseen asti:
muovimatto + liima
pahvi
33 mm laudoitus
50 mm ilmarako
ristikoolaukset ja kantavat hirsipalkit / eristetila (puulastut, olki, sammal/turve)
Alapuolen rakenteet oletettavasti samat kuin VP2/VP3.
Avauksessa havaittiin orgaanisista eristeistä tunkkaista hajua. Erityisesti sammaleesta
ja turpeesta aistittavissa voimakas tunkkainen haju
Eristeistä (olki / sammal/turve) otettiin näyte mikrobianalyysiin ja tulos on esitetty tämän
raportin kohdassa 4.4.2.

14 (29)
TUTKIMUSRAPORTTI

4.2.3 Yläpohjarakenteet

1 krs, erkkeri / eteistila, välipohja (VP4):
Eteistilan kattolaudoitusta avattiin ja todettiin sen yläpuolella kaksinkertainen puukuitulevy (pietty) ja koolaus- ja ilmatila, joiden yläpuolella betoninen terassin laattarakenne.
Koolauspuurakenteet olivat aistinvaraisesti arvioituna mikrobivaurioituneita (haju). Pietystä puukuitulevistä otettiin näyte PAH-analyysiin ja sen tulos on esitetty erillisessä raportissa (liite 3). Eteiserkkeri on ns. kylmä eteistila.

Ullakko, yläpohja (YP1):
Rakenne ylhäältä alaspäin:
2 x 25 mm laudoitus (ristiin asennettu)
430 mm ristikoolaukset ja kantavat hirsipalkit / eristetila (sahanpuru ja sammal/turve)
25 mm laudoitus
90 mm koolaus / ilmarako
puulevy
Avauksessa havaittiin orgaanisista eristeistä tunkkaista hajua. Erityisesti sammaleesta
ja turpeesta aistittavissa voimakas tunkkainen haju
Eristeistä (sahapuru / sammal/turve) otettiin näytteitä mikrobianalyysiin ja tulokset on
esitetty tämän raportin kohdassa 4.4.2.
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Ullakko, yläpohja (YP2):
Rakenne ylhäältä alaspäin:
2 x 25 mm laudoitus (ristiin asennettu)
430 mm ristikoolaukset ja kantavat hirsipalkit / eristetila (sahanpuru ja sammal/turve)
25 mm laudoitus
90 mm koolaus / ilmarako
puulevy
Avauksessa havaittiin orgaanisista eristeistä tunkkaista hajua. Erityisesti sammaleesta
ja turpeesta aistittavissa voimakas tunkkainen haju. Hirsipalkki menee tiiliseinän sisään.
Hirren ympärillä näillä osin tervahuopa.
Hirsipalkin ja ulkoseinän liittymästä tervahuovasta otettiin asbesti- ja haitta-ainenäytteitä,
joiden tulokset esitetty erillisessä raportissa (liite 3). Lisäksi eristeistä (sahanpuru / sammal/turve) otettiin näytteitä mikrobianalyysiin ja niiden tulokset on esitetty tämän raportin
kohdassa 4.4.2.
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4.2.4 Maanvastaiset seinärakenteet

Kellarikerros, maanvastainen seinä (MVS1):
Maanvastaiseen seinään porattiin noin 230 mm syvyinen reikä eikä rakenteessa todettu eristetilaa.
Avauksessa havaittiin kreosootin hajua. Maanvastaisen seinän sisäpinnassa on pikisively ja se on aistinvaraisen arvion perusteella kreosootti -pohjaista (samaa materiaalia
kuin rakennuksen rakenteissa todetut muut pikisivelyt).

Kellarikerros, portaan alustila (POR1):
Rakenne portaan alustilaan päin:
maali
160 mm betoni
hiekka
Avauksessa havaittiin selvä mikrobiperäinen haju. Hiekkatäyttö oli normaalin maakostea.
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4.2.5 Väliseinärakenteet

Kellarikerros, väliseinä (VS1):
Piirustusten mukaan kellarin varastotilassa olisi ollut väliseinärakenne, jonka taustalla
alapohjan ryömintätila. Rakenteeseen tehtiin lieriöaukko, josta todettiin, että kyseessä
on maanvastainen / alapohjan hiekkatäyttöä vasten oleva seinärakenne.
Rakenne sisäpuolelta maapintaan päin:
maali ja rappaus
pikisively
215 mm betoni
hiekka
Avauksessa havaittiin kreosootin hajua. Alapohjan hiekkatäyttö oli normaalin maakostea. Maanvastaisen seinän pikisively on aistinvaraisen arvion perusteella kreosootti pohjaista (samaa materiaalia kuin rakennuksen rakenteissa todetut muut pikisivelyt).
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Kellarikerros, väliseinä (VS2):
Kellarin porrashuoneen alaosassa piikattiin kantavan väliseinän ja alapohjan liittymä
auki. Todettiin, että väliseinärakenne ulottuu alapohjalaatan tason alle maaperään (anturan varassa). Väliseinän alaosaan oli asennettu pikisively, joka oli aistinvaraisen arvion
perusteella kreosootti -pohjaista (samaa materiaalia kuin rakennuksen rakenteissa todetut muut pikisivelyt).

2 krs, väliseinä (VS3):
Rakenne vastakkaiseen väliseinäpintaan päin:
tapetti
12 mm puukuitulevy
pahvi
28 mm laudoitus
pahvi
28 mm laudoitus
pahvi
100 mm runkopuurakenteet ja eristetila (sammal/turve)
pahvi (avausta ei jatkettu eteenpäin)
Avauksessa havaittiin orgaanisista eristeistä tunkkaista hajua. Erityisesti sammaleesta
ja turpeesta aistittavissa voimakas tunkkainen haju. Väliseinän runko- ja eristerakenteet
ulottuvat välipohjatilaan.
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4.2.6 Ulkoseinärakenteet

1, krs, ulkoseinä (US1):
Ulkoseinään porattiin noin 400 mm syvyinen reikä eikä rakenteessa todettu eristetilaa.
Ulkoseinän paksuus on noin 550-600mm
Ulkoseinän sisäpinnassa ennen massiivitiiltä rakenteena on maali, tasoite ja kalkkisementtirappaus (1-3 cm).

2, krs, ulkoseinä (US2):
Ulkoseinään porattiin noin 400 mm syvyinen lieriöaukko eikä rakenteessa todettu eristetilaa.
Ulkoseinän sisäpinnassa ennen massiivitiiltä rakenteena on tapetti, tasoite (1 mm) ja
kalkkisementtirappaus (28 mm).
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2, krs, ulkoseinä, patterisyvennys (US3):
Ulkoseinään ikkunan alle patterisyvennykseen porattiin noin 350 mm syvyinen porareikä, jota isonnettiin lieriöporalla. Rakenteessa ei todettu eristetilaa.
Ulkoseinän sisäpinnassa ennen massiivitiiltä rakenteena on maali, tasoite ja kalkkisementtirappaus.
Viereisessä tilassa päätyseinän sisäpinnassa oli jälkeenpäin tehty lisäeristys: kipsilevytys, muovitiivistyspaperi, mineraalivilla 100mm + puurunko.

Ulkoseinä, vanha ikkuna-aukko (US4):
Ulkopuolelta porattiin tarkastusreikä ummistetun ikkunan kohdalta. Kohdassa todettiin
maalin ja rappauksen taustalla noin 150 mm tiiltä, jonka taustalla noin 100 mm tyhjätila
/ ilmarako. Ei havaittu eristekerrosta.
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1 krs, ulkoseinä- ja ikkunaliittymä (IKK1):
Ulkoseinä- ja ikkunaliittymään piikattiin aukko. Liittymään on asennettu tiivisteeksi sisäpuolelle pahvisilppua ja sisemmäksi eristeeksi hamppua/pellavarive /jouhi. Avauksen
kohdalla havaittiin myös ulkoseinään upotettu puurakenne (ikkunakarmin kiinnityspuu),
joka oli pikisivelty. Eristetilkkeistä aistittiin tunkkaista hajua.
Karmin kiinnityspuun pinnasta otettiin asbesti- ja haitta-ainenäytteitä, joiden tulokset esitetty erillisessä raportissa (liite 3). Lisäksi eristetilkkeistä (pahvisilppu ja hamppu/pellavarive/jouhi) otettiin näytteitä mikrobianalyysiin ja niiden tulokset on esitetty tämän raportin kohdassa 4.4.2.

2 krs, ulkoseinä- ja ikkunaliittymä (IKK2):
Ulkoseinä- ja ikkunaliittymään piikattiin aukko. Tehtiin vastaavat havainnot kuin IKK1
avauksessa paitsi, että avauksessa ei ollut pahvisilppua lisäeristetilkkeenä.
Hamppu/pellavarive/jouhi -eristetilkkeestä havaittiin tunkkaista hajua.
Eristetilkkeestä otettiin näyte mikrobianalyysiin ja tulos on esitetty tämän raportin kohdassa 4.4.2.
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4.2.7 Sokkelirakenne

Kaivanto / sokkeli:
Sokkeli on noin 500 mm korkuista luonnon kiveä, joka on perustettu betonivalun päälle.
Sokkelin ja ulkoseinän välissä on pikisively, joka on aistinvaraisesti kreosootti -pohjaista
pikeä (samaa materiaalia kuin rakennuksen rakenteissa todetut muut pikisivelyt). Piki
sivelyä saattaa olla myös luonnonkiven takapinnassa.
Tarkkaa perustamistapaa ja pohjamaata ei tässä yhteydessä tutkittu paremmin.
Ei routasuojausta.

4.2.8 Vesikatto ja ullakkorakenteet

Vesikatto ja ullakko
Vesikate on konesaumattua peltiä. Vesikatteessa ei ole aluskatetta. Katetta ja ulkopuolen kuntoa ei tarkastettu tässä yhteydessä (lunta ja jäätä katolla). Katteen ulkopinnassa
oli havaittavissa osin ruostejälkiä. Saumat olivat kertaalleen kantattuja. Hormipiirut ovat
pellitettyjä. Piipuissa ei ole piipunhattuja, joten vettä kulkeutuu hormin sisään.
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Ruodelaudoissa havaittiin kosteuden muodostamia jälkiä (vuodot / kondenssi). Paikoin
vesikatto on vuotanut ainakin kattoikkunoiden kohdalta, jiireissä ja katon ”piipuista”
Kantavat rakenteet ovat osin ”alimitoitettuja”, ja niillä on lisävahvistustarpeita. Katossa
ei ollut kuitenkaan selkeää sortumavaaraa, vaan alimitoitus koskee enemmän taipumia
(jiirit, tukiorret, ja vasoitukset).
Yläpohjan tuuletuksessa on yleisesti parantamisen varaa.
Ullakkoportaikon sivuseinät ja katto on eristetty puruilla (lautarunko).

4.3

Muut yksittäiset havainnot
-

-

-

Ilmanvaihtohormit olivat erittäin likaisia (tiiliseinien sisässä).
Yläpohjassa oli havaittavissa muutama yksittäinen vuoto. Lisäksi reuna-alueilla oli
havaittavissa selkeitä ilmavuotoja, joiden vuoksi katon lautapanelit olivat hapristuneet.
Ikkunat ovat yleisesti heikkokuntoisia. Ikkunoiden lämmöneristyskyky heikko. Puuosien pinnoilla on todennäköisesti kosteusvaurioita.
Syöksytorvet ovat kastelleet paikoin sokkeleita. Samoin katon räystästorven reunoilta oli paikoin vuotoja seinälle.
Rakennuksen pääsisäänkäynnin kohdalla on kaksi ovi aukkoa muurattu umpeen.
Myös päädyissä on ikkuna-aukkoja, jotka on luultavasti jälkikäteen laitettu umpeen.
Kellaritilassa maalikerroksissa oli paikoin näkyvää pintahometta.
Ulkoseinässä yhdessä alanurkkauksessa halkeamia. Kylmän ovierkkerin ulkopinta
poiketen rapattuna, jonka kunto huono (uusittava).
Tienpuoleinen erkkeri on ns. kylmärakenne. Näiltä osin tiiliseinän paksuus on pienempi. Myös ulkopinta on rapattua. Rappauksen kunto on paikoin huono. Erkkerin
päällä on parveke; betoninen lattialaatta.
Vesi- ja viemäriputket menevät osin ala- ja välipohjarakenteen sisässä.
Ilmahormeja menee osin rakenteiden sisässä lautarakenteisina.
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4.4

Laboratorioanalyysit

4.4.1 Asbesti ja haitta-aineet
Kohteessa tehtiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus, josta on laadittu erillinen raportti (liite 3).
4.4.2 Mikrobit
Rakenneavauksista otettujen materiaalinäytteen mikrobianalysoinnin suoritti Mikrobioni Oy
(suoraviljelymenetelmä).
Tulosten tulkinnassa käytetään Mikrobioni Oy:n omaa validointiaineistoa, joka on esitetty
tarkemmin analyysivastauksessa. Tulkinta tehdään kolmella eri asteikolla:
ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa.
Materiaalinäytteen mikrobianalyysin tulos on esitetty taulukossa 2. Näytteenottopisteet on
esitetty tutkimuspohjapiirustuksissa (liite 1). Analyysivastaus on esitetty liitteessä 2.
Tutkituissa materiaalinäytteissä havaittiin vaihtelevasti eri asteista mikrobikasvua ja osassa
näytteistä ei havaittu mikrobikasvua laisinkaan. Erityisesti ala- ja välipohjien eristetiloista
otetuissa näytteissä todettiin joko selvää mikrobikasvua tai epäilyä mikrobikasvusta. Ikkuna- ja ovikarmien rive-eristetilkkeissä todettiin pääsääntöisesti epäilyä mikrokasvusta.
Yläpohjan eristetiloista otetuissa näytteissä ei pääsääntöisesti havaittu mikrobikasvua yhtä
näytettä lukuun ottamatta, jossa todettiin epäily mikrobikasvusta.
Taulukko 2. Tutkittujen materiaalinäytteiden mikrobianalyysin tulokset
Näyte
Tutkimuspaikka
Materiaali
Tutkimustulos
MM1
2 krs, välipohjan eristetila (VP2)
Sammal/turve,
Epäily mikrobikasmulta, risuja
vusta
MM2
2 krs, välipohjan eristetila (VP3)
Sammal/turve,
Epäily mikrobikasmulta, risuja
vusta
MM3
2 krs, välipohjan eristetila (VP3), Sammal/turve,
Selvä mikrobikasvu
ulkoseinän liitoksesta
multa, risuja
MM4
2 krs, väliseinän eristetila (VS3)
Sammal/turve,
Ei mikrobikasvua
multa, risuja
MM5
1-2 krs, porrashuone, terassin
Hamppu/pellaEpäily mikrobikasoven karmin rive (OV1)
varive/jouhi
vusta
MM6
2 krs, WC, välipohjan eristetila
Olki, samSelvä mikrobikasvu
(VP4)
mal/turve,
hiekka
MM7
Ullakko, yläpohjan eristetila
Sahanpuru
Epäily mikrobikas(YP1), pintaosa laudoituksen
vusta
alla
MM8
Ullakko, yläpohjan eristetila
Sammal/turve,
Ei mikrobikasvua
(YP1)
multa, risuja
MM9
Ullakko, yläpohjan eristetila
Sahanpuru
Ei mikrobikasvua
(YP2), pintaosa laudoituksen
alla
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MM10
MM11
MM12
MM13

Ullakko, yläpohjan eristetila
(YP2)
1 krs, välipohjan eristetila (VP1)
1 krs, alapohjan eristetila (AP2)
1 krs, alapohjan eristetila (AP2)

Sammal/turve,
multa, risuja
Olki
Sahanpuru, olki
Olki

MM14
MM15
MM16

1 krs, alapohjan eristetila (AP3)
1 krs, ikkunan karmin rive (IKK1)
1 krs, ikkunan karmin rive (IKK1)

MM17

2 krs, ikkunan karmin rive (IKK2)

Olki
Pahvisilppu
Hamppu/pellavarive/jouhi
Hamppu/pellavarive/jouhi
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Ei mikrobikasvua
Ei mikrobikasvua
Selvä mikrobikasvu
Epäily mikrobikasvusta
Selvä mikrobikasvu
Ei mikrobikasvua
Epäily mikrobikasvusta
Epäily mikrobikasvusta

5

YHTEENVETO JA TOIMENPIDESUOSITUKSET
-

Kohderakennuksen rakenteiden kunto on yleisesti ottaen heikko. Rakennuksessa
on runsaasti kosteus- ja mikrobivaurioituneita materiaaleja ala-, väli- ja yläpohjissa
ja lisäksi orgaaniset eristemateriaalit sisältävät luonnostaan mikrobeja. Maanvastaisissa rakenteissa on lisäksi PAH-yhdisteitä sisältävää bitumieristettä (kreosoottipohjaista) sekä asbestia sisältäviä rakennusmateriaaleja. Osin rakennuksen materiaalit on kontaminoituneet kosteusvaurioiden epäpuhtauksista. Osin haitat ovat
hajuhaittoja mm. turve-eristeet. Myös hajut ovat tarttuneet todennäköisesti muihin
materiaaleihin.
Rakenteissa todetut mikrobivaurioituneet sekä asbesti- ja haitta-aineita sisältävät
materiaalit voivat aiheuttaa nykyisellään tiloissa oleskeleville terveyshaittaa, joten
lähtökohtaisesti kaikki materiaalit on uusittava. Tiloissa säilytetty irtaimisto suositellaan joko hävittämään tai puhdistamaan huolellisesti.

-

Ulkoseinärakenteet voidaan lähtökohtaisesti säilyttää ulkonäkösyistä. Sisäpinnan
puhdistukseen kiinnitettävä huomiota tai sisäpinnan rappaus uusitaan kokonaan.
Sisäpintaan tehtävä lisälämmöneristys saattaa johtaa ulkopinnan tiilien lisääntyvään pakkasrapautumiseen. Ulkopintaan tehtävä lisälämmöneristys taas muuttaa
rakennuksen ulkonäköä merkittävästi.
Rakennus saattaa olla ns. kulttuurihistoriallisesti arvokas. Ennen purkamis- tai korjaustoimenpiteitä on selvitettävä mahdollinen koko rakennuksen suojelutarve.

-

Alapohjan uusiminen voidaan tehdä maanvaraisena. Tällöin on huomioitava täyttöjen uusiminen, radon/kosteuden poistoon putkisto. Huomioitavaa on, että tiiliseinään/-sokkeliin kohdistuvaa kosteusrasitusta ei lähtökohtaisesti pystytä poistamaan kokonaan. Tämä on huomioitava seinän alaosan kosteusteknisessä suunnittelussa. Seinän alaosan sisään saattaa jäädä PAH-yhdisteitä sisältävää pikieristettä, joiden kokonaan poistaminen saattaa olla mahdotonta. Rakennuksen maatäytöt ja perustamistapa on tutkittava erikseen.

-

Vesikatetta ei tutkittu lumitilanteen vuoksi. Katteen uusiminen tulee kysymykseen
sillä perusteella, että rakenteesta puuttuu aluskate. Myös katon kantaville rakenteille on tehtävä lisävahvistuksia. Kantavia rakenteita on mahdollista osin säilyttää,
jos ullakolle ei tehdä käyttötiloja. Kantavien rakenteiden pinnoissa on kuitenkin
kosteuden aiheuttamia pinnan kosteusvaurioita, joten kokonaan uusiminen on suositeltavaa (rakenteen tarkat mitat ja muodot on inventoiva, jos tehdään samanlainen katto).

-

Välipohja on uusittava kokonaan. Uusi rakenne voidaan tehdä puu- tai tarvittaessa
betonirakenteisena. Myös Yläpohjarakenne on uusittava kokonaisuudessaan.

-

Tutkimusten yhteydessä tehtiin asbesti- ja haitta-ainekartoitus (kts. erillinen raportti). Kohteessa on runsaasti asbesti ja haitta-aineita sisältäviä materiaaleja. Lisäksi kohteessa on kosteusvaurioituneita materiaaleja, sekä epäpuhtaita materiaaleja (orgaaniset eristeet), joiden purkamisessa on noudatettava työturvallisuus
yms. ohjeistusta (kts. Ratu -ohjeet). Purkutyöt ovat kokonaisuudessaan erittäinhaastavaa, ja suunniteltava huolellisesti.
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-

LVIS-järjestelmiä ei tutkittu. Lähtökohtaisesti kaikki järjestelmät ovat uusittava.

Toimenpidesuositukset:
- Alapohja uusitaan kokonaan
- Välipohja uusitaan kokonaan
- Yläpohja uusitaan kokonaan (lisäeristys mahdollisuus)
- Ulkoseinät: ikkunat, ikkunaliittymät ja sisäpuolen rappaukset uusitaan.
- Vesikate uusitaan: kantavien rakenteiden vahvistukset tai uusiminen, aluskate.
- Kellarin rakenteiden uusiminen tai tehdään ”ryömintätilaiseksi”.
LVIS-järjestelmät:
- Rakennuksen vesijohdot uusitaan kokonaan.
- Jätevesiviemärit uusitaan
- Sade- ja salaojaverkoston tekeminen
- Sähköjärjestelmät uusitaan
- Ilmanvaihto nykyaikaistetaan
Kustannusarvio:
Korjauskustannukset ovat suuremmat kuin uuden vastaavan rakennuksen tekeminen.
Tarkat neliömäärät selvitettävä erikseen
Käytetyt lattianeliöt:
-1. krs 325 m2
-2. krs 325 m2
- Kellari 50 m2
Ullakolle on mahdollista tehdä mahdollisesti lisätiloja, ei mukana laskelmissa, muuta kuin
IV-konehuoneen osalta.
Kustannukset ALV 0%. Vuoden 2017 kustannustaso. Kustannukset ovat suuntaa-antavalla tarkkuudella. Tarkempi kustannusarvio selviää vain hankesuunnittelussa.
-

Julkisivun kunnostus ja ikkunat/ovet uusiminen
Alapohjan uusiminen
Välipohjan uusiminen
Yläpohjan uusiminen
Vesikaton uusiminen
Salaojat ja pihat
Tilat (väliseinät, ovet, märkätilat yms.)
Kalusteet
LVI+ konehuone
Sähkötekniikka
Rakennuttaminen, Suunnittelut
Sääsuojaus/muut suojaukset
Lisä- ja muutostyöt
Yhteensä:
Yhteensä noin 2500 €/lattia m2
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75 000 €
225 000 €
150 000 €
100 000 €
100 000 €
50 000 €
100 000 €
100 000 €
250 000 €
100 000 €
150 000 €
150 000 €
200 000 €
1 750 000€ (alv 0 %)

Lisätutkimukset:
- Vesikatteen/katon kunto tarpeen mukaan (lähtökohtaisesti uusitaan)
- Perustukset (kaivu mahdollisuus salaojituksille, ja sisäpuolen täyttöjen kaivu), Pohjatutkimus.
- Rakennuksen tarkemittaus ja pääpiirustukset (hankesuunnitteluun).

Kuopiossa 15.12.2017

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy, Itä-Suomi

Harry Damsten
Sisäilmatutkija, FM
Rakennusterveysasiantuntija, VTT-C-8438-26-12
Rakenteiden kosteuden mittaaja, VTT-C-20746-24-15

Jari Rissanen
Rakennesuunnittelija, DI
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Liite 1. Tutkimuspohjapiirustukset, 3 sivua
Kellarikerros:
Selitteet:
#

= Poikkeavia lukemia
pintakosteuden ilmaisimella (lattia)

VS2

= Poikkeavia lukemia
pintakosteuden ilmaisimella
(seinän alaosa)

MP3

MP#
AP1

VS2
MP1
POR1

MP2
MVS1

= Rakenneavaus

= Rakennekosteusmittauspiste

1. kerros:

MM14
MP4

Kaivanto / sokkeli

AP3

Selitteet:
#

= Rakenneavaus
= Poikkeavia lukemia
pintakosteuden ilmaisimella (lattia)
= Poikkeavia lukemia
pintakosteuden ilmaisimella
(seinän alaosa)

MP#

= Rakennekosteusmittauspiste

MM#

= Mikrobinäyte

US4
US1

VP4
AP4

VP1

IKK1

MP5

MM15-16

MM11

AP2
MP6
MM12-13

2. kerros:

MM17
IKK2
MM2-3
MP7-8
VP3

MM4

US3

MM9-10
YP2

MM6
MP10

VS3

US2

Selitteet:

VP4

YP1
OV1
MM5

MM7-8

VP2
MP9
MM1

#

= Rakenneavaus

MP#

= Rakennekosteusmittauspiste

MM#

= Mikrobinäyte

raportti RM2017-1213

Harry Damsten
Sweco Oy, Kuopio
Microkatu 1
70211 Kuopio

TULOSRAPORTTI
KOHDE:
Ahmon bunkkeri
NÄYTTEET:
Rakennusmateriaalinäytteet on ottanut Harry Damsten, Sweco Oy, Kuopio, 17.11.2017 ja 24.11.2017. Näytteet
on vastaanotettu laboratorioon 20.11.2017, lisänäytteet 24.11.2017 ja viljelty 20.11.2017 ja 24.11.2017.

ANALYYSIT:
Materiaalinäytteistä määritettiin homeiden ja bakteerien määrä suoraviljelymenetelmällä. Hienonnettua materiaalia
ripoteltiin noin 0,5 ml suoraan elatusalustoille. Homeet viljeltiin mallasuute- (M2) ja dikloran-glyseroli-18
(DG18)-alustalle ja bakteerit tryptoni-hiivauute-glukoosi-alustalle (THG). Elatusalustoja pidettiin +25°C:ssa 7
vuorokautta mesofiilisten sienien (homeet ja hiivat) ja kokonaisbakteeripitoisuuksien määrittämiseksi ja yhteensä
14 vuorokautta sädesienien määrittämiseksi. (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, osa IV). Homeet
tunnistettiin mikroskopoimalla suku- tai lajitasolle. Bakteereista tunnistettiin sädesienet.

TULOKSEN TULKINTA:
Tulokset tulkitaan käyttäen Mikrobioni Oy:n omaa validointiaineistoa.

tulkinta
ei mikrobikasvua
materiaalissa

tulos elatusalustalla
- sienten pesäkemäärä: + JA
- bakteerien pesäkemäärä: + JA
- korkeintaan 2 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet)

epäily mikrobikasvusta
materiaalissa

- sienten pesäkemäärä: ++ TAI
- vähintään 3 indikaattorimikrobipesäkettä (mukaan lukien sädesienet) TAI
- bakteerien pesäkemäärä: +++

selvä mikrobikasvu
materiaalissa

- sienten pesäkemäärä: +++ TAI
- sädesienipesäkemäärä: +++

MÄÄRITYSRAJA:
Menetelmän määritysraja on 1 pmy/0,5 ml.

Mikrobioni Oy | PL 1199 | 70211 Kuopio | Puh. 010 321 0680
Tämän analyysivastauksen osittainen julkaiseminen on sallittu vain Mikrobioni Oy:n antaman kirjallisen luvan perusteella.
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MITTAUSEPÄVARMUUS
Laboratorion menetelmäkohtainen mittausepävarmuus on homeille 11 % (M2-alusta) ja 12 % (DG18-alusta) sekä
THG:llä muille bakteereille 21 % ja sädesienille 30 %. Mittausepävarmuus on testaustulokseen liittyvä arvio, joka
ilmoittaa rajat, joiden välissä todellisen arvon voidaan valitulla todennäköisyydellä katsoa olevan.
Mittausepävarmuus on huomioitu tulosten tulkinnassa.

YHTEENVETO TULOKSISTA:
Tässä tulosraportissa esitetyt tulokset koskevat vain testattuja näytteitä. Tarkemmat analyysitulokset on esitetty
raportin lopussa.
Alla olevassa yhteenvetotaulukossa mikrobikasvun esiintymistä on havainnollistettu värillä/tummennuksella:
ei mikrobikasvua materiaalissa
epäily mikrobikasvusta materiaalissa
selvä mikrobikasvu materiaalissa
Näyte:

Tulosyhteenveto:

Johtopäätös:

1, sammal/multa/risut, 2. krs. VP2.

homeet alle määritysrajan, paljon

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

välipohjan eriste

bakteereita (kts. lisätiedot)

2, sammal/multa/risut, 2. krs. VP3.

vähän homeita ja bakteereita, mutta

välipohjan eriste

indikaattorimikrobeita

3, sammal/multa/risut, 2. krs. VP3.

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

välipohjan ja ulkoseinän liitos. eriste

Vähän bakteereita

4, sammal/multa/risut, 2. krs. VS3.

homeet alle määritysrajan, vähän

väliseinän alaosa. eriste

bakteereita

5, Hamppu, Porrash. OV1. terassin oven

vähän homeita, paljon bakteereita (kts.

karmi. rive

lisätiedot)

6, Olki. sammal. hiekka, 2 krs. WC. VP4.

paljon homeita, indikaattorimikrobeita.

välipohjan eristetila

Vähän bakteereita

7, Sahanpuru, Ullakko. YP1. eristetila

vähän homeita ja bakteereita, mutta

pintaosa laudoituksen alta

mikroskopoinnissa rihmastoa ja itiöitä (kts.

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

selvä mikrobikasvu materiaalissa

ei mikrobikasvua materiaalissa

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

selvä mikrobikasvu materiaalissa

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

lisätiedot)

8, Sammal. multa. risut, Ullakko. YP1.

vähän homeita ja bakteereita

ei mikrobikasvua materiaalissa

vähän homeita ja bakteereita

ei mikrobikasvua materiaalissa

eristetila
9, Sahanpuru, Ullakko. YP2. eristetila
pintaosa laudoituksen alta
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10, Sammal. multa. risut, Ullakko. YP2.

homeet alle määritysrajan, vähän

eristetila

bakteereita

ei mikrobikasvua materiaalissa

11, Olki, 1 krs. VP1. välipohjan eristetila

vähän homeita ja bakteereita

ei mikrobikasvua materiaalissa

12, Sahanpuru/olki, 1 krs. AP2. alapohjan

paljon homeita, indikaattorimikrobia.

selvä mikrobikasvu materiaalissa

eristetila

Vähän bakteereita

13, Olki, 1 krs. AP2. alapohjan eristetila

vähän homeita, mutta

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

indikaattorimikrobia. Vähän bakteereita

14, Olki, 1 krs. AP3. alapohjan eristetila

paljon homeita, bakteereissa paljon

selvä mikrobikasvu materiaalissa

sädesieniä
15, Pahvisilppu, 1 krs. IKK1. ikkunan

vähän homeita ja bakteereita,

karmin rive

indikaattorimikrobia vain yksittäinen

ei mikrobikasvua materiaalissa

pesäke
16, Hamppu, 1 krs. IKK1. ikkunan karmin

vähän homeita, paljon bakteereita (kts.

rive

lisätiedot)

17, Hamppu, 2 krs. IKK2. ikkunna karmin

vähän homeita, paljon bakteereita (kts.

rive

lisätiedot)

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

epäily mikrobikasvusta materiaalissa

Lisätietoja:
Luonnosta peräisin olevissa materiaaleissa, kuten sammalessa voi luonnostaankin olla paljon mikrobeja ilman,
että kysymyksessä on kosteusvaurio. Suuri bakteerimäärä näytteissä 1, 5, 16 ja 17 voi olla myös tavanomaista
taustakontaminaatiota, jota on kertynyt materiaaliin esimerkiksi likaantumisen seurauksena tai esimerkiksi
mahdollisesta maaperäkontaktista.
Korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä
havainnoista.
Näytemateriaalia näytteestä 7 tarkasteltiin myös suoraan valomikroskoopilla. Tarkastelussa todettiin rihmastoa ja
itiöitä. Korjausjohtopäätösten tekemiseen tarvitaan tiedot myös teknisistä havainnoista.

Kuopiossa, 8.12.2017
Marja Hänninen
Mikrobioni Oy
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ANALYYSITULOKSET:
Merkintöjen selitykset:
Merkintä
M2 ja DG18 (sienet)
THG (sädesienet)
+
alle 30
alle 20
++
30-49
---+++
50 tai yli
20 tai yli
< mr = alle määritysrajan
YK = pesäkkeen ylikasvu maljalla, jolloin kysymyksessä on nopeakasvuinen mikrobi,
peittäen muut mahdolliset pesäkkeet helposti alleen
T = maljat täynnä pesäkkeitä, tarkkaa pesäkemäärää ei voitu laskea.
* = kosteusvaurioindikaattori.
Kosteusvaurioindikaattorimikrobien osalta on myös ilmoitettu pesäkemäärä.
Mikrobikasvuun viittaavat tulokset on esitetty tummennettuna.

THG (muut bakteerit)
alle 75
---75 tai yli
joka leviää maljalla nopeasti

Näyte: 1, sammal/multa/risut, 2. krs. VP2. välipohjan eriste (tutkimustunnus: RM176112)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
<mr
<mr
Kokonaismäärä
muut bakteerit
*sädesienet

Näyte: 2, sammal/multa/risut, 2. krs. VP3. välipohjan eriste (tutkimustunnus: RM176113)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
*Aspergillus versicolor
+(1)
muut bakteerit
*Aspergillusryhmä Restricti
+(1)
*sädesienet
*Eurotium sp.
+(1)

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+++
+++
<mr

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr

Näyte: 3, sammal/multa/risut, 2. krs. VP3. välipohjan ja ulkoseinän liitos. eriste (tutkimustunnus:
RM176114)
M2
DG18
THG
Pitoisuus
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
(pmy/malja)
Kokonaismäärä
+++
+++
Kokonaismäärä
+
*Aspergillus versicolor
+(29)
+++(T)
muut bakteerit
+(YK)
Penicillium sp.
+
+
*sädesienet
<mr
steriilit
+
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Näyte: 4, sammal/multa/risut, 2. krs. VS3. väliseinän alaosa. eriste (tutkimustunnus: RM176115)
M2
DG18
THG
Pitoisuus
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
(pmy/malja)
Kokonaismäärä
<mr
<mr
Kokonaismäärä
+
muut bakteerit
+(YK)
*sädesienet
<mr

Näyte: 5, Hamppu, Porrash. OV1. terassin oven karmi. rive (tutkimustunnus: RM176121)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
+
+
muut bakteerit
*sädesienet

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+++
+++
<mr

Näyte: 6, Olki. sammal. hiekka, 2 krs. WC. VP4. välipohjan eristetila (tutkimustunnus: RM176122)
M2
DG18
THG
Pitoisuus
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
(pmy/malja)
Kokonaismäärä
+++
+++
Kokonaismäärä
+
*Aspergillus ustus
++(38)
++(44)
muut bakteerit
+(YK)
Penicillium sp.
+
+
*sädesienet
<mr
*Aspergillus sydowii
+(5)
+(6)
*Eurotium sp.
+(4)
*Paecilomyces sp.
+(1)
+(1)

Näyte: 7, Sahanpuru, Ullakko. YP1. eristetila pintaosa laudoituksen alta (tutkimustunnus: RM176123)
M2
DG18
THG
Pitoisuus
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
(pmy/malja)
Kokonaismäärä
<mr
+
Kokonaismäärä
+
steriilit
+
muut bakteerit
+(YK)
*sädesienet
<mr
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Näyte: 8, Sammal. multa. risut, Ullakko. YP1. eristetila (tutkimustunnus: RM176124)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
<mr
Kokonaismäärä
basidiomykeetit
+
muut bakteerit
*sädesienet

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr

Näyte: 9, Sahanpuru, Ullakko. YP2. eristetila pintaosa laudoituksen alta (tutkimustunnus: RM176125)
M2
DG18
THG
Pitoisuus
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
(pmy/malja)
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
+
Penicillium sp.
+
+
muut bakteerit
+(YK)
Botryotrichum sp.
+
*sädesienet
<mr

Näyte: 10, Sammal. multa. risut, Ullakko. YP2. eristetila (tutkimustunnus: RM176126)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
<mr
<mr
Kokonaismäärä
muut bakteerit
*sädesienet

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr

Näyte: 11, Olki, 1 krs. VP1. välipohjan eristetila (tutkimustunnus: RM176251)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
<mr
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
+
muut bakteerit
*sädesienet

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr

Näyte: 12, Sahanpuru/olki, 1 krs. AP2. alapohjan eristetila (tutkimustunnus: RM176252)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
<mr
+++
Kokonaismäärä
*Aspergillusryhmä Restricti
+++(T)
muut bakteerit
*sädesienet
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Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr
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Näyte: 13, Olki, 1 krs. AP2. alapohjan eristetila (tutkimustunnus: RM176253)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
<mr
+
Kokonaismäärä
*Aspergillusryhmä Restricti
+(22)
muut bakteerit
Penicillium sp.
+
*sädesienet
steriilit
+

Näyte: 14, Olki, 1 krs. AP3. alapohjan eristetila (tutkimustunnus: RM176254)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+++
+++
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
+++
+++
muut bakteerit
*sädesienet

Näyte: 15, Pahvisilppu, 1 krs. IKK1. ikkunan karmin rive (tutkimustunnus: RM176255)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
+
+
muut bakteerit
Cladosporium sp.
+
*sädesienet
*Engyodontium sp.
+(1)
steriilit
+

Näyte: 16, Hamppu, 1 krs. IKK1. ikkunan karmin rive (tutkimustunnus: RM176256)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
+
Kokonaismäärä
Penicillium sp.
+
+
muut bakteerit
Cladosporium sp.
+
*sädesienet
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THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+++
+(YK)
+++(T)

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+
+(YK)
<mr

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+++
+++
<mr
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Näyte: 17, Hamppu, 2 krs. IKK2. ikkunna karmin rive (tutkimustunnus: RM176257)
M2
DG18
Pitoisuus
Pitoisuus
HOMEET JA HIIVAT
(pmy/malja)
(pmy/malja)
BAKTEERIT
Kokonaismäärä
+
<mr
Kokonaismäärä
Cladosporium sp.
+
muut bakteerit
steriilit
+
*sädesienet

THG
Pitoisuus
(pmy/malja)
+++
+++
<mr

VIITTEET:
Asumisterveysasetus 545/2015. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan
terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista. Helsingissä 23.4.2015
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV Asumisterveysasetus § 20. Valvira ohje 8/2016.
Reiman M, Haatainen S, Kallunki H, Kujanpää L, Laitinen S, Rautiala S. Laimennossarja ja
suoraviljelymenetelmien
käyttö
rakennusmateriaalinäytteiden
mikrobipitoisuuksien
ja
mikrobiston
määrittämisessä. Sisäilmastoseminaari, Sisäilmayhdistyksen raportti 13, s. 337-342.
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1. YHTEYSTIEDOT
1.1. Tilaaja
Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut
Kasurilantie 1
71800 Siilinjärvi

1.2. Tutkimuksen tekijät
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Microkatu 1
70211 Kuopio
Puhelin: 0207 393 000 (vaihde)
Sähköposti: etunimi.sukunimi@sweco.fi
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija Pasi Salonen, VTT-C-20080-33-14, p: 050-433 0210
Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija Ville Leinonen, VTT-C-21309-33-15, p: 040-550 2468.

2. TUTKIMUKSEN LÄHTÖTIEDOT
2.1. Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa asbestia ja muita haitta-aineita sisältävien materiaalien
esiintyminen rakennuksessa. Tutkimuksesta laadittu raportti toimii kohteen peruskorjauksen
hankesuunnittelun lähtötietoina.

2.2. Tutkimuskohde
Kohde on Ahmon koulun bunkkeri -rakennus, osoitteessa Ahmontie 1, Siilinjärvi. Rakennus on
valmistunut vuonna1923 ja peruskorjattu v. 1960. Rakennuksessa on kellarikerros, kaksi
maanpäällistä kerrosta ja ullakko. Ulkoseinärakenne on massiivitiilirunkoinen jossa luonnonkivi
sokkeli. Välipohjat ja väliseinät ovat puurakenteisia. Kellarikerros on luonnonkivi/tiilirakenteinen.
Kellarin pannuhuoneessa on asbestieristettyä vesiputkea, putkieristettä on myös välipohjien
sisällä. Rakennuksen vesikatteena on peltikate ja ilmanvaihto on painovoimainen.

2.3. Tutkimuksen rajaus
Toisen kerroksen yläpohjan sisällä kulkee wc-tilojen lujalevy iv-kanavia, näitä ei ole voitu
määrittää tarkasti tutkimusten yhteydessä (kohteesta ei ollut iv-kuvia olemassa).
Kaikkia mahdollisesti rakenteiden sisällä tai muuten näkymättömissä olevia materiaaleja ei ole
voitu tutkia, siksi rakennuksessa voi sijaita asbestia tai muita haitta-aineita sisältäviä
materiaaleja, joita ei tässä raportissa mainita.
Purku- ja korjaustöiden yhteydessä tulee tarkkailla esille tulevia materiaaleja ja mikäli on
syytä epäillä niiden sisältävän haitta-aineita, täytyy asia varmistaa laboratorionäyttein.
Purku-urakoitsijan tulee ilmoittaa tilaajalle rakenteissa havaituista uusista
asbestipitoisten materiaalien esiintymistä.
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2.4. Tutkimukset kohteessa
Tutkimukset tehtiin 1.11.-1.12.2017 välisenä aikana.

2.5. Tutkimusmenetelmät
Haitta-ainetutkimukset tehtiin käytössä olleisiin asiakirjoihin, kohteessa tehtyihin havaintoihin
sekä vastaavanlaisista rakenteista saatuun kokemusperäiseen tietoon pohjautuen.
Käytössä olleet asiakirjat:
-

Pohjakuvat
Vesikatteen maalin asbestitutkimustulos, Kuopion aluetyöterveyslaitos, 1999.

Haitta-aineita sisältäviksi epäillyistä materiaaleista otettiin näytteitä, jotka tutkittiin
laboratoriossa.

2.6. Raportin sisältö
Tämä raportti on laadittu RT 08-105521 Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet
-ohjeeseen perustuen, soveltaen RT 20-11160 Haitta-ainetutkimus, Rakennustuotteet ja
rakenteet -ohjetta. Raportissa on annettu ehdotukset haitta-aine-esiintymien purkutoimista.
Materiaalinäytteiden tuloksiin sekä aistinvaraiseen arviointiin perustuen todettujen asbestia tai
muita haitta-aineita sisältävien materiaalien esiintymät on esitetty tässä raportissa tekstein ja
valokuvin. Haitta-aineiden esiintyvyys, niiden laatu ja pölyävyys on esitetty myös
tutkimuspohjapiirustuksissa liitteessä 1 sekä massalaskentataulukossa liitteessä 2.
Laboratoriotutkimusten analyysitulokset ovat raportin liitteenä.

3. ASBESTIIN JA HAITTA-AINEISIIN LIITTYVÄ OHJEISTUS JA
LAINSÄÄDÄNTÖ
Asbestipitoisten materiaalien purkutyössä tulee noudattaa Ratu 82-0347 Asbestia sisältävien
materiaalien purku -kortin (10/2009) mukaisia menetelmiä huomioiden.
Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) sekä Laki eräistä
asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015).
PAH-pitoisten materiaalien purkutyössä tulee noudattaa Ratu 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien
rakenteiden purku -kortin (5/2011) mukaisia menetelmiä.
PCB:tä tai lyijyä sisältävien materiaalien käsittelyssä tulee soveltaa Ratu 82-0382 PCB:tä tai
lyijyä sisältävien saumamassojen purku -kortin (5/2011) menetelmiä.
Vaarallisen jätteen käsittelyssä tulee toimia Jätelain (646-666/2011) ja Valtioneuvoston
asetuksen (179/2012) mukaisesti.
Pölyntorjunnan suunnitteluohje uudis- ja korjausrakentamisessa: Ratu 1225-S Pölyntorjunta
rakennustöissä.

4. RAKENNEAVAUKSET
Kohteessa tehtiin rakenneavauksia mahdollisten rakenteissa olevien asbestin- ja haitta-aineiden
sekä todellisten rakenteiden selvittämiseksi.
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Rakennetyypit on kuvattu tarkemmin Ahmon bunkkerin ”Kuntotutkimus 1.11-1.12.2017”raportissa.

5. ASBESTIPITOISET MATERIAALIT
5.1. Putkieristeet
Kellarin käytävällä ja lämmönjakohuoneessa on vanhoja vesiputkia, joissa on asbestia sisältävä
pahvi/massaeriste, putkea kulkee myös alapohjalaatan alla. Vesiputken eristettä on myös
ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohjarakenteen sisällä. Piilossa olevien putkieristeiden
tarkkaa määrää ei ole voitu arvioida.

5.2. Flex-lattialaatta
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen aulassa ja luokkahuoneissa 1-4 sekä portaikon
tasanteissa on 250x250mm Flex-laattaa jotka sisältävät asbestia.

5.3. Magnesiamassa ja valkoinen massa
Rakennuksen ensimmäisen kerroksen lattian pintamateriaalin alla on punertavaa ja vaalean
ruskeaa magnesiamassaa sekä punaisen massakerroksen alla valkoinen massakerros, jotka
kaikki sisältävät asbestia.

5.4. Portaikon ja 2.krs aulan lattiapinnoitteiden musta liima
Portaikossa on päällysteenä muovimatto ja muoviset kulmalistat, jotka on liimattu
asbestipitoisella mustalla liimalla. Toisen kerroksen aulassa on 300x300mm Hovi-laattaa, jotka
on samoin liimattu asbestipitoisella mustalla liimalla.

5.5. Lujalevy iv-kanavat
Toisen kerroksen yläpohjan sisällä kulkee wc-tilojen tuuletuskanavia. Kanavat ovat
asbestipitoisia Mica-lujalevykanavia. Piilossa olevien iv-kanavien tarkkaa määrää ei ole voitu
arvioida.

5.6. Välipohjan kantavien hirsirakenteiden tervahuopa
Toisen kerroksen ja ullakon välipohjarakenteiden kantavien hirsien päissä on tervahuopa
kosteuseristeenä tiiliseinän sisällä. Tervahuopa sisältää asbestia.

5.7. Savuhormin paloeristyspahvi
Rakennuksen päädyissä ullakolla on savupiippujen ympärillä asbestipitoista valkoista
paloeristyspahvia.

5.8. Vesikaton maali
Vesikaton maalin on tutkittu aikaisemmin, Kuopion aluetyöterveyslaitos 1999. Peltikattomaali
(Alumanation) sisältää asbestia.
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5.9. Putkistojen vanhat laippatiivisteet
Putkistojen laippatiivisteet voivat sisältää asbestia. Asbestia on käytetty aina vuoteen 1994 asti.

6. TUTKITUT MATERIAALINÄYTTEET, JOISSA EI TODETTU ASBESTIA
-

Kellarin seinärappaus ja pikisively
Lämmönjakohuoneen seinärappaus
Lämmönjakohuoneen kattorappaus
Lämmönjakohuoneen lattiatasoite
Lämmönjakohuoneen punainen lattiamassa
1. kerroksen seinälaatan laastit
1. kerroksen seinärappaus
1. kerroksen ikkunapenkki
2. kerroksen keittiön seinälevyn liima
Puujäljitelmä matto
Julkisivun maali ja rappaus
2. kerroksen ulkoseinä, tapetti, tasoite, rappaus 21.11.2017
1. kerroksen takapuolen erkkerin lattiatasoite 27.11.2017
1. kerros alapohjan laudoituksen pinnalla oleva pikisively 21.11.2017
1. kerros alapohja betonilaatan päällä oleva pikisively 27.11.2017.
Kellarikerroksen alapohjan pikisively 27.11.2017

7. MAHDOLLISESTI ASBESTIPITOISET MATERIAALIT JA RAKENTEET
Yleisesti asbestia on käytetty vuosina 1920-1994 seuraavissa rakennusaineissa ja -tarvikkeissa:
-

Akustinen eristys (n.1940-1970-luvun loppu)
Asbestiruiskutus (n. 1940-1976)
Bitumiemulsiot (n. 1970-1980-luvun loppu)
Bitumimaalit ja -liimat (n.1950-1980-luvun puoliväli)
Bitumisaumausmassat (n. 1960-1980)
Muovimassalattiat (n. 1950-luvun puoliväli – 1970-luvun puoliväli)
Mineraalihuovat (n. 1950-luvun loppu – 1960-luvun loppu)
Asbestilangat, -nauhat, -kankaat (n. 1910-luvun loppu -1990-luvun alkupuoli)
Muut asbestituotteet (n. 1910-luvun loppu -1990-luvun alkupuoli).

8. MUUT HAITTA-AINEET
8.1. PAH-yhdisteet
Materiaalien PAH-yhdisteitä tutkittiin seitsemällä näytteellä:
- PAH1 kellarin seinän pikisively rappauksen alla 77000mg/kg
- PAH2 pikihuopa välipohjarakenteen kantavien hirsien päissä 18000mg/kg
- PAH5 kellarin alapohjan pikisively 43000mg/kg
- PAH6 1. kerroksen alapohjan laudan pinnalla pikisively 2600mg/kg
- PAH7 1. kerroksen alapohjan betonilaatan pinnalla pikisively 81000mg/kg
- PAH8 rakennuksen takapuolen eteisen sisäkaton pietty puukuitulevy 490mg/kg
- PAH9 1. kerroksen ikkunankarmin ja ulkoseinän liitoksen pietty puu <30mg/kg.
Tutkittujen materiaalien PAH-yhdisteiden kokonaispitoisuudet ylittivät vaarallisen jätteen
raja-arvon 200 mg/kg näytteissä PAH1, PAH2, PAH5, PAH6, PAH7 ja PAH8.
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Rakennuksen kivisokkelin päällä on pikisively kerros, joka on samaa pikeä kuin ala- ja
välipohjissa.

8.2. PCB- ja lyijypitoiset materiaalit
Materiaalien PCB- ja lyijypitoisuutta tutkittiin kolmella näytteellä:
- PCB1 portaikon ja kellarin lattiamaali
- PCB2 puuportaiden maali
- PCB3 ikkunoiden karmimaali
- PCB10 Kellarin porrashuoneen kantavan seinän valkoinen maali.
Tutkittujen materiaalien lyijyn kokonaispitoisuudet ylittivät vaarallisen jätteen raja-arvon
1500 mg/kg näytteiden PCB2 (1400 mg/kg) ja PCB3 (56000 mg/kg) ja PCB10 (3700mg/kg)
osalta.
Muiden puumateriaalien maaleja ei tutkittu PCB:n ja lyijyn osalta.
Kaatopaikat ottavat vastaan puujätettä, joiden maalien PCB- ja lyijypitoisuutta ei ole selvitetty.
Yleisesti tällainen käsiteltyä puuta oleva jäte poltetaan korkeissa lämpötiloissa, jolloin PCB:n ja
lyijyn osalta ei tarvita laboratorioanalyysejä. Puumaalien PCB- ja lyijypitoisuudella voi kuitenkin
olla merkitystä esim. purkutyön työhygienian tai materiaalien uusiokäytön kannalta. Jos
kohteessa olevia puu-materiaaleja puretaan pölyävästi tai otetaan hyötykäyttöön (esim.
ikkunoiden kunnostus), tulee tässä yhteydessä puumateriaalien maalipintojen PCB- ja
lyijypitoisuus selvittää.
Valurautaisten viemäriputkien liitokset on juotettu lyijyllä.

8.3. Mikrobivauriot
Kosteus- ja mikrobivaurioiden esiintymistä on selvitetty tarkemmin kuntotutkimusten
yhteydessä. Mahdolliset kosteusvauriot tulee huomioida remontin yhteydessä riittävällä
työntekijöiden henkilökohtaisella suojautumisella sekä huolellisella pölynhallinnalla.
Mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä tulee noudattaa Ratu 82-0239 Kosteus ja
mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku -kortin mukaisia menetelmiä.
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Ville Leinonen
Sisäilma-asiantuntija, FM
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Ahmon koulu, Ahmontie 1, Siilinjärvi, Kellari

Käytävä

Lämmönjako

= Asbestia sisältävä materiaali: Putkieristeet,
putkieristeitä on myös alapohjan sisällä

= PAH-yhdisteitä sisältävä materiaali: pikisively seinässä,
alapohjan piki sekä pikisively sokkelin päällä
= Lyijyä sisältävä materiaali: porrashuoneen
seinämaali

1
2017-12-15

Ahmon koulu, Ahmontie 1, Siilinjärvi, 1. kerros

Luokka 1

Luokka 2
Aula

Porras
käytävä
Luokka 4

Luokka 3

Porras
tasanne
Eteinen

= Asbestia sisältävä materiaali: lattialaatta (250x250),
punainen magnesiamassa lattialaatan alla, valkoinen massa
punaisen alla, portaikon muovimaton sekä kulmalistan
mustaliima, putkieristeet välipohjan sisällä

= Lyijyä sisältävä materiaali: portaikon puuosien
maali, ikkunakarmimaali
= PAH-yhdisteitä sisältävä materiaali: pikisively
alapohjan laudoituksen ja betonilaatan pinnassa.
Eteisen välipohjan sisällä on pietty puukuitulevy

2
2017-12-15

Ahmon koulu, Ahmontie 1, Siilinjärvi, 2. kerros

Huoneisto 1

Huoneisto 2

Aula

Portaikko
Huoneisto 3
Huoneisto 4

Porras
tasanne

= Asbestia sisältävä materiaali: porrastasanne lattialaatta (250x250), aulan
lattialaatan (300x300) ja portaikon maton mustaliima, välipohjarakenteen
kantavien hirsien päissä tervahuopa, putkieristeet välipohjan sisällä, IV-kanavat
wc tiloissa.

= Lyijyä sisältävä materiaali: portaikon puuosien
maali, ikkunakarmimaali
3
2017-12-15

Ahmon koulu, Ahmontie 1, Siilinjärvi, Ullakko

= Asbestia sisältävä materiaali: Valkoinen palopahvi uuninpiipun ympärillä,
välipohjarakenteen kantavien hirsien päissä tervahuopa
Vesikaton maali (Alumination).
4
2017-12-15

Asbestin ja haitta-aineiden

Liite 2

massalaskentataulukko
Tekijä
Sweco
Kohde
Ahmon koulun bunkkeri -rakennus
Tilaaja
Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut
Kasurilantie 1
Pvm
27.11.2017
Osoite
Ahmontie 1
Täydennetty
71800 Siilinjärvi
71800 Siilinjärvi
Tila
Tarkennus
Määrä (arvio) Näyte nro
Tulos
Laatu
Kunto
Pölyävyys
Huom!
Toimenpideasbestin tai haittaS = sininen
A = hyvä
ehdotus
aineiden
asbesti
B = välttävä
esiintymisestä
V = vaalea
C = heikko
asbesti
D = erittäin heikko
Kellari
Sisältää
Halkaisija 30Käytävä, lämmönjako
Putkieriste
n.33m
A6
V
D
***
6,7
asbestia
100mm
Tarkkaa
Pahviset
Sisältää
Alapohjan sisällä
Arvio n.20 jm
A6
V
A
**
määrää ei ole
6,7
putkieristeet
asbestia
voitu mitata
Sisältää PAHSeinärappauksen
Kellarin alue
n.100m2
PAH1
yhdisteitä
alla oleva pikieriste
77000mg/kg
Sisältää PAHPikikerros
Kellarin alue
n.40m2
PAH7
yhdisteitä
betolaatan alla
81000mg/kg
Kellarin alue

1
15.12.2017

Kellarin valkoinen
seinämaali

n. 100m2

PCB10

Siältää lyijyä
3700mg/kg
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1 kerros
Aula, luokat 1-4,
porraskäytävä,
porrastasanne
Aula, luokat 1-4,
porraskäytävä

n.289m2

A10

Sisältää
asbestia

V

A

*

n.300m2

A1

Sisältää
asbestia

V

A

**

21.11.2017

6,7

n.300m2

A1

Sisältää
asbestia

V

A

**

21.11.2017

6,7

Pahviset
putkieristeet

Arvio n.40 jm

A6

Sisältää
asbestia

V

A

**

Tarkkaa
määrää ei ole
voitu mitata

6,7

Portaat 1-2 kerroksien
välissä

Portaikon maton ja
kulmalistan
mustaliima

n.10m2

A11

Sisältää
asbestia

V

B

*

Alapohjan sisällä

Pikisively
karkeasti koko
laudoituksen päällä 1. krs pinta-ala

PAH6

Alapohjan sisällä

Pikisively
karkeasti koko
betonilaatan päällä 1. krs pinta-ala

PAH7

Aula, luokat 1-4,
porraskäytävä
Alavälipohjan sisällä

Rakennuksen
takapuolen eteisen
Portaikko

Kaikki huonetilat

1
15.12.2017

Lattialaatta ja liima
(250x250)
Punainen massa
lattialaatn alla
Valkoinen massa
punaisen massa
alla

Välipohjan sisällä
pikipintainen
puukuitulevy

3m2

PAH9

6,7

6,7

Sisältää PAHyhdisteitä
2600mg/kg
Sisältää PAHyhdisteitä
81000mg/kg
Sisältää PAHyhdisteitä
490mg/kg

Puuportaiden maali

PCB2

Sisältää lyijyä
1400mg/kg

Ikkunoiden
karmimaali

PCB3

Sisältää lyijyä
56000mg/kg
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2 kerros
Aula

Lattialaatan
(300x300)
mustaliima

17m2

A14

Sisältää
asbestia

V

A

*

6,7

V

A

*

6,7

Välipohja

Kannatin hirsien
päissä oleva
tervahuopa

n.9m2

A3

Sisältää
asbestia ja
PAH-yhdisteitä
18000mg/kg

Ylävälipohjan sisällä

Wc:n lujalevy ivkanavat

Arvio n.20jm

Ei tutkittu
laboratori
ossa

Sisältää
asbestia

V

A

*

Tarkkaa
määrää ei ole
voitu mitata

6,7

Alavälipohjan sisällä

Pahviset
putkieristeet

Arvio n.50 jm

A6

Sisältää
asbestia

V

A

**

Tarkkaa
määrää ei ole
voitu mitata

6,7

Puuportaiden maali

PCB2

Sisältää lyijyä
1400mg/kg

Ikkunoiden
karmimaali

PCB3

Sisältää lyijyä
56000mg/kg

Portaikko

Kaikki huonetilat

1
15.12.2017
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Ullakko

Yläpohja

Savupiippu

Vesikatto

A3

Sisältää
asbestia ja
PAH-yhdisteitä
18000mg/kg

V

A

**

Tarkkaa
määrää ei ole
voitu mitata

6,7

n.6m2

A4

Sisältää
asbestia

V

A

***

Tarkkaa
määrää ei ole
voitu mitata

6,7

Vesikaton maali
(Alumination)

422m2

Tutkittu
aikaisem
min

Sisältää
asbestia

V

A

*

Pikisively sokkelin
ja
ulkoseinämuurauk
sen välissä

n.41m2

Ei tutkittu Sisältää PAHlabratorio yhdisteitä 490ssa
81000mg/kg

Kannatin hirsien
päissä oleva
tervahuopa

n.9m2

Valkoinen
asbestihuopa
savupiipun
ympärilla

6,7

Julkisivu

Sokkeli

1
15.12.2017

Samaa pikea
kuin ala- ja
välipohjissa

Jätetään
rakenteeseen
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Asbestin massalaskentataulukon merkintöjen selitykset

Toimenpide-ehdotukset

Laatu

V = VAALEA ASBESTI (antofylliitti, amosiitti, krysotiili)
S = SININEN ASBESTI (krokidoliitti)

1=
2=

Kunto

A = HYVÄ

3=
Asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen. Eivät pääse
hengitysilmaan normaalikäytössä.
B = VÄLTTÄVÄ
Asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon
tai käytön yhteydessä.

4=
5=
6=

C = HEIKKO
7=
Asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen.
Tilassa liikuttaessa asbestipölyn altistumisvaara.
D = ERITTÄIN HEIKKO
Asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on
runsaasti pölyä ja tilassa liikuttaessa tai työskenneltäessä
suositellaan noudatettavaksi VNP 886/87 ja TSH:n päätöksen
231/90 12 edellyttämiä suojaustoimenpiteitä.
Mikäli kunto on merkitty kirjaimella C tai D, tulee
toimenpiteisiin ryhtyä välittömästi.
Asbestipitoisten materiaalien kunnon osalta on ilmoitettu
kartoitushetkellä vallinnut tilanne.

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

8=

9=

10 =
11 =

EI EDELLYTÄ TOIMENPITEITÄ NORMAALIKÄYTÖSSÄ
ASBESTIPÖLYSIIVOUS
Siivous ilman suojaustoimenpiteitä kielletty.
Siivous suositellaan tehtäväksi osastointimenetelmällä.
KORJAUS
Asbestipitoisen materiaalipinnan korjaus pölyttömäksi ja tilan
asbestipölysiivous.
SISÄÄN RAKENTEMINEN (koteloiminen)
Asbestipitoisen materiaalin suojaaminen tai peittäminen
rakennusmateriaalilla.
PINNOITUS
Asbestia sisältävän rakennusmateriaalin eristäminen
pinnoittamalla se elastisella maalilla tai massalla.
PURKU OSASTOINTIMENETELMÄLLÄ
Työkohde eristetään pölytiiviiksi muista tiloista ja varustetaan
asbestipölyn suodattavalla ilmankierrätyslaitteistolla.
KOHDEPOISTO
Asbestipölyn leviäminen estetään kohdeimulaitteilla. Soveltuu
pieniin yksittäisiin töihin sekä asbestipitoisten lattiavinyylilaattojen
purkuun.
PURKUPUSSIMENETELMÄ
Asbestipitoisen materiaalin käsittely tapahtuu pölytiiviin pussin
sisällä.
Soveltuu yksittäisiin putkistokorjauksiin.
LEVYMATERIAALIN POISTO ULKOTILOISSA KOKONAISENA
Levyt poistetaan ehjinä ja kuljetetaan kaatopaikalle pölytiiviisti
pakattuna. työssä käytetään vähintään P2-luokan suodattimella
varustettua puolinaamaria.
MAALIN POISTO LIUOTIN AINEELLA (Kemiallinen poisto)
MAALIN POISTO HIEKKAPUHALTAMALLA

Toimenpide-ehdotukset voidaan merkitä useammilla numeroilla.
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Asbestimateriaalien vaarallisuus
(KH 90-00181 Asbesti, asbestikartoitus ja siitä aiheutuvat toimenpiteet mukaisesti)
Pölyävyysluokitus
Kuvaus
*
Tarvikkeet ovat vaarattomia ja
Asbestialtistumisvaara tarviketta
aiheuttavat vain purettaessa
purettaessa
asbestialtistumisvaaran. Tarvikkeen
purkua suunniteltaessa tulee ottaa
yhteyttä paikallisen AVI:n työsuojelun
vastuualueen edustajaan.
**
Tarvikkeet ovat normaalikäytössä
Suuri asbestialtistumisvaara tarviketta
vaarattomia, mutta aiheuttavat
purettaessa
purettaessa asbestialtistumisvaaran.
Kahden tähden tarvikkeiden purkua
saavat tehdä ainoastaan
työsuojeluviranomaisten valtuuttamat
asbestipurkajat. Tarvikkeen purkua
suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä
paikallisen AVI:n työsuojelun
vastuualueen edustajaan.
***
Tarvikkeet ovat vaarallisia myös
Suuri asbestialtistumisvaara, jos
käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu
tarvikkeeseen kohdistuu mekaaninen
tarvikkeen rikkoutuessa kolhiutuessa ja
rasitus
hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen
pölyn suureen määrään. Vaurioitunut
kolmen tähden tarvike tulee heti eristää
siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää
asbestia tilan ilmaan.
Paljaana ruiskutetun
***
Krokidoliittiasbesti,
krokidoliittiasbestieristeen katsotaan
aiheuttavan aina asbestialtistumisen.
asbestialtistumisvaara aina
Vaarallisuus perustuu työtavasta ja
tarvikkeesta aiheutuvaan suureen
pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo
työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan
pinnoille. Lisäksi tarvikkeen
rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa
siitä vapautuu erittäin helposti suuria
määriä asbestipitoista pölyä.
Vaurioitunut kohta tulee heti eristää
siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia
tilan ilmaan.

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy

LIITE 4
15.12.2017
Sivu 1/5

Kellarin seinärappauksen alla on
pikikerros joka sisältää PAHyhdisteitä.
Määrä ylittää vaarallisen jätteen
raja-arvon.

Kellarissa on vanhaa
putkieristettä joka sisältää
asbestia.
Seinämaali sisältää lyijyä.
Valurautaisten viemäriputkien
liitokset on juotettu lyijyllä.
Kellarin alapohjalaatan alla on
pikikerros joka sisältää PAHyhdisteitä.

Ensimmäisen kerroksen aulassa
ja kaikissa luokkatiloissa 1-4 on
Flex-tyyppistä lattialaattaa
(250x250mm), laatta sisältää
asbestia. Samaa lattialaattaa on
myös porrastasanteissa.

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Microkatu 1
70211 Kuopio

puh. 0207 393 000
etunimi.sukunimi@sweco.fi
www.sweco.fi
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Ensimmäisen kerroksen
lattialaatan alla on punainen
massa ja valkoinen massa jotka
sisältävät asbestia. Betonilaatan
pinnalla on pikisively joka sisältää
PAH-yhdisteitä. Pikeä on myös
alapohjarakenteen laudoituksen
pinnalla.

Luokkahuoneen 1 lattian
rakenneavauksessa havaittiin
vesiputken pahvieristettä.
Pahvieriste sisältää asbestia.
Tarkkaa määrää
alapohjarakenteen sisällä ei ole
voitu arvioida.

Portaikon kulmalista ja
muovimatto on liimattu mustalla
asbestiliimalla.

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Microkatu 1
70211 Kuopio

puh. 0207 393 000
etunimi.sukunimi@sweco.fi
www.sweco.fi
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Portaiden puuosissa on
paksukerros maalia joka sisältää
lyijyä (1400mg/kg) yli vaarallisen
jätteen raja-arvon.
Kaikkia vanhojen puurakenteiden
maaleija ei ole tutkittu mutta jos
niitä kunnostetaan ja hiotaan
tulee toimia Ratu kortin 82-0382
ohjeistamalla tavalla.

Rakennuksen takapuolen eteisen
katossa on PAH-yhdisteitä
sisältävä puukuitulevy.

Ikkunoiden karmimaali sisältää
lyijyä 56 000mg/kg.

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Microkatu 1
70211 Kuopio

puh. 0207 393 000
etunimi.sukunimi@sweco.fi
www.sweco.fi

LIITE 4
15.12.2017
Sivu 4/5

Toisen kerroksen aulan
lattialaatta (300x300mm) on
liimattu asbestipitoisella mustalla
liimalla.

Toisen kerroksen wc:n lasketun
katon sisällä on asbestipitoista
lujalevy iv-kanavaa. Iv-kuvia ei
ollut käytössä. Määrää ja sijaintia
ei ole voitu määrittää tarkasti.

Toisen kerroksen ja ullakon lattian
kantavat hirret on upotettu
tiiliseinän sisään. Hirren päiden
ympärillä on asbestia ja PAHyhdisteitä sisältävää tervahuopaa.

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Microkatu 1
70211 Kuopio

puh. 0207 393 000
etunimi.sukunimi@sweco.fi
www.sweco.fi

LIITE 4
15.12.2017
Sivu 5/5

Ullakolla on näkyvissä
savupiippujen paloeristyspahvi.
Pahvi sisältää asbestia.

Vesikaton maali sisältää asbestia
aikaisemman tutkimuksen
perusteella.

Sokkelin päällä on samaa pikeä
kuin ala- ja välipohjissa. Piki
sisältää PAH-yhdisteitä yli
vaarallisen jätteen raja-arvon.

Sweco Asiantuntijapalvelut Oy
Microkatu 1
70211 Kuopio

puh. 0207 393 000
etunimi.sukunimi@sweco.fi
www.sweco.fi
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61275/ASB

ASBESTIANALYYSI
Tilaaja:

Sweco Asiantuntijapalvelut

Kohde:
Projektinumero:
Menetelmät:

Ahmon bunkkeri, haitta-ainenäytteet

Tilauspäivä:
Toimituspäivä:

2.11.2017
3.11.2017

Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu soveltaen standardia ISO22262-1 optisella analyysillä käyttäen stereomikroskooppia Nikon SMZ745 sekä
polarisaatiomikroskooppia Nikon CiPOL ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen pyyhkäisyelektronimikroskooppia Jeol JSM6300/6400 tai
läpäisyelektronimikroskooppia Leo 912. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.
Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

TULOKSET:
Näyte
1
2
3
4
5

Näytteenottaja: Pasi Salonen

Materiaali / tila tai rakennusosa
Kellarin seinärappaus ja piki
Lämmönjakohuoneen seinärappaus
Lämmönjakohuoneen kattorappaus
Lämmönjakohuoneen lattiarappaus
Lämmönjakohuoneen punainen lattiamassa

Menetelmä
VM/EM*
EM
EM
EM
EM
EM

Asbestipitoisuus
Ei sisällä asbestia.
Ei sisällä asbestia.
Ei sisällä asbestia.
Ei sisällä asbestia.
Ei sisällä asbestia.

6
7
8
9

Putkieriste
1. krs seinälaatan laastit
1. krs seinärappaus
1. krs ikkunapenkki

VM
VM
EM
VM

Sisältää asbestia, krysotiili.
Ei sisällä asbestia.
Ei sisällä asbestia.
Ei sisällä asbestia.

10

1. krs lattialaatta ja liima (250x250)

EM

Sisältää asbestia, krysotiili.

11

Portaikon kulmalista ja musta liima

VM

Sisältää asbestia, antofylliitti.

12
13

Portaikon muovimatto
2. krs keittiön seinälevyn liima

VM
EM

Sisältää asbestia, antofylliitti.
Ei sisällä asbestia.

14
15
16

Hovilaatta ja musta liima (300x300)
Puujäljitelmämatto
Julkisivun maali ja rappaus

VM
EM
EM

Sisältää asbestia, antofylliitti.
Ei sisällä asbestia.
Ei sisällä asbestia.

*VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi

Sini Halonen
Tutkija, FM
040 5526 848

Saku Varpenius
Tutkija, insinööri
040 5743 685

LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, 90590 OULU, PUH. 010 524 9580 | TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, 33100 TAMPERE, PUH. 010 524 9582
ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581 | WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6
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61275/PAH

PAH-ANALYYSI
Tilaaja:
Kohde:
Projektinumero:
Menetelmät:

Sweco Asiantuntijapalvelut
Ahmon bunkkeri, haitta-ainenäytteet

Tilauspäivä:
Toimituspäivä:

2.11.2017
3.11.2017

Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO 18287. Menetelmän mittaepävarmuus on 24 % ja määritysraja on 2,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta.
Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

[mg/kg]

Asenafteeni

Fluoreeni

Fenantreeni

Antraseeni

Fluoranteeni

Pyreeni

Bentso(a)antraseeni

Kryseeni

Bentso(b)fluoranteeni

Bentso(k)fluoranteeni

Bentso(a)pyreeni

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni

Dibentso(a,h)antraseeni

Bentso(ghi)peryleeni

PAH-yht.*

Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa
PAH1 Kellarin seinärappaus ja piki

Asenaftaleeni

Näytteenottaja: Pasi Salonen

Naftaleeni

TULOKSET:

6600

930

1400

3300

15000

4300

12000

8900

4900

4900

3400

2900

3900

2100

430

1900

77000

* Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu.

Näytettä PAH1 vastaavat materiaalit tulee käsitellä RATU-kortissa 82-0381 kuvattujen ohjeiden mukaan. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä vaarallisena jätteenä.

Mikko Kivelä
Tutkija, laboratorioanalyytikko
050 4388 912

LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, 90590 OULU, PUH. 010 524 9580 | TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, 33100 TAMPERE, PUH. 010 524 9582
ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581 | WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6
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61275/PCB,Pb

PCB- JA LYIJYANALYYSI
Tilaaja:
Kohde:
Projektinumero:
Menetelmät:

Sweco Asiantuntijapalvelut
Ahmon bunkkeri, haittaainenäytteet

Tilauspäivä:
Toimituspäivä:

2.11.2017
3.11.2017

Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä. PCB-analyysissä sovelletaan menetelmää SFS-EN 15308. Menetelmän mittausepävarmuus
on 25 % ja määritysraja on 1,0 mg/kg. Lyijyanalyysi tehtiin XRF-analysaattorilla, Bruker S1 TITAN. Laite on kalibroitu 2014 (Geochem General kalibrointi). Tulokset on ilmoitettu kolmen mittauspisteen keskiarvona. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa
toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

TULOKSET:
Näyte
PCB1
PCB2
PCB3

Näytteenottaja: Pasi Salonen

Materiaali / tila tai rakennusosa
Portaikon ja kellarin lattiamaali
Puuportaiden maali
Ikkunan karmimaali

PCB-pitoisuus*
[mg/kg]
< 12
< 12
< 12

Lyijypitoisuus ** [mg/kg]
(mittausepävarmuus)
63 ± 15
1400 ± 34
56000 ± 131

* Seitsemän yhdisteen summapitoisuus. PCB- jätteen raja-arvon 50 mg/kg ylittävät tulokset on lihavoitu (Ratu 82-0382).
Jos vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy, lyijypitoisuutta ei ole tutkittu.
** Haitallisen jätteen ylempi ohjearvo lyijylle on 750 mg/kg (VNA 214/2007). Vaarallisen jätteen raja-arvo 1500 mg/kg (Ratu 82-038). Ylittävät
tulokset on lihavoitu.

Näytettä PCB1 vastaavat materiaalit voidaan PCB- ja lyijypitoisuuksien osalta poistaa ja hävittää
normaalisti.
Näytteen PCB2 lyijyn pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon. Suositellaan ottamaan yhteyttä paikalliseen
jäteviranomaiseen ennen jätteen loppusijoitusta.
Näytteen PCB3 lyijyn pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon sekä Ratu-kortin 82-0382 suositusarvon.
Näytettä vastaavat materiaalit tulee käsitellä Ratu-kortissa 82-0382 kuvattujen ohjeiden mukaan.
Suositellaan ottamaan yhteyttä paikalliseen jäteviranomaiseen ennen jätteen loppusijoitusta.

LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, 90590 OULU, PUH. 010 524 9580 | TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, 33100 TAMPERE, PUH. 010 524 9582
ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581 | WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6
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62348/ASB

ASBESTIANALYYSI
Tilaaja:

Sweco Asiantuntijapalvelut

Kohde:
Projektinumero:
Menetelmät:

Ahmon bunkkeri, haitta-ainenäytteet

Tilauspäivä:
Toimituspäivä:

21.11.2017
22.11.2017

Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu soveltaen standardia ISO22262-1 optisella analyysillä käyttäen stereomikroskooppia Nikon SMZ745 sekä
polarisaatiomikroskooppia Nikon CiPOL ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen pyyhkäisyelektronimikroskooppia Jeol JSM6300/6400 tai
läpäisyelektronimikroskooppia Leo 912. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.
Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

TULOKSET:

Näytteenottaja: Harry Damsten

Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa
1 krs, alapohja, tasoitteen alla vaalean ruskea
1
massa / magnesiamassa
2

3

2 krs, ulkoseinä, tapetti + tasoite + rappaus
2 krs / ullakko, väli- / yläpohja, kantavan
hirsipalkin liitos ulkoseinään, tervapahvi
tervahuopa (kokoelmanäyte)

Menetelmä
VM/EM* Asbestipitoisuus
VM

Sisältää asbestia, antofylliitti.

EM

Ei sisällä asbestia.

VM

Sisältää asbestia, antofylliitti.

*VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi

Sini Halonen
Tutkija, FM
040 5526 848

Saku Varpenius
Tutkija, insinööri
040 5743 685

LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, 90590 OULU, PUH. 010 524 9580 | TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, 33100 TAMPERE, PUH. 010 524 9582
ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581 | WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6
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62348/PAH

PAH-ANALYYSI
Tilaaja:
Kohde:
Projektinumero:
Menetelmät:

Sweco Asiantuntijapalvelut
Ahmon bunkkeri, haitta-ainenäytteet

Tilauspäivä:
Toimituspäivä:

21.11.2017
22.11.2017

Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO 18287. Menetelmän mittaepävarmuus on 24 % ja määritysraja on 2,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta.
Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

[mg/kg]

Asenaftaleeni

Asenafteeni

Fluoreeni

Fenantreeni

Antraseeni

Fluoranteeni

Pyreeni

Bentso(a)antraseeni

Kryseeni

Bentso(b)fluoranteeni

Bentso(k)fluoranteeni

Bentso(a)pyreeni

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni

Dibentso(a,h)antraseeni

Bentso(ghi)peryleeni

PAH-yht.*

Näytteenottaja: Harry Damsten

Naftaleeni

TULOKSET:

500

280

65

450

1000

800

4200

3100

1600

1300

1300

920

1300

670

59

640

18000

PAH2
Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa
2 krs / ullakko, väli- / yläpohja, kantavan
hirsipalkin liitos ulkoseinään, tervapahvi
3
(kokoomanäyte)

* Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu.

Näytettä 3 vastaavat materiaalit tulee käsitellä RATU-kortissa 82-0381 kuvattujen ohjeiden mukaan. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä vaarallisena jätteenä.

Mikko Kivelä
Tutkija, laboratorioanalyytikko
050 4388 912

LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, 90590 OULU, PUH. 010 524 9580 | TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, 33100 TAMPERE, PUH. 010 524 9582
ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581 | WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6
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62758/ASB

ASBESTIANALYYSI
Tilaaja:

Sweco Asiantuntijapalvelut

Kohde:
Projektinumero:
Menetelmät:

Ahmon bunkkeri, haitta-ainenäytteet

Tilauspäivä:
Toimituspäivä:

27.11.2017
28.11.2017

Tilaajan toimittamat näytteet on tutkittu soveltaen standardia ISO22262-1 optisella analyysillä käyttäen stereomikroskooppia Nikon SMZ745 sekä
polarisaatiomikroskooppia Nikon CiPOL ja/tai alkuaineanalyysillä käyttäen pyyhkäisyelektronimikroskooppia Jeol JSM6300/6400 tai
läpäisyelektronimikroskooppia Leo 912. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti.
Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

TULOKSET:

Näytteenottaja: Harry Damsten

Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa
1 krs, ala-/välipohja, AP2/VP1, vinyylilaatan alla,
1
punainen massa
1 krs, ala-/välipohja, AP2/VP1, punaisen massan
2
alla, valkoinen massa
3
4
5

6
7

1 krs, erkkeri / eteistila, alapohja, tasoite / betoni
Ullakko, tiilimuuratun savuhormin paloeristys,
pahvi + palovilla
Kellarikerros, alapohja, AP1, pikisively
1 krs, alapohja, AP2, massakerrosten alla
laudoituksen pinnassa, musta sivelty aines
1 krs, alapohja, AP3, alapohjalaatan pinnassa,
pikisively

Menetelmä
VM/EM* Asbestipitoisuus
VM

Sisältää asbestia, antofylliitti.

VM

Sisältää asbestia, antofylliitti.

VM

Ei sisällä asbestia.

VM
VM

Sisältää asbestia, krysotiili.
Ei sisällä asbestia.

EM

Ei sisällä asbestia.

VM

Ei sisällä asbestia.

*VM = polarisaatiomikroskooppi, EM = elektronimikroskooppi

Sini Halonen
Tutkija, FM
040 5526 848

Saku Varpenius
Tutkija, insinööri
040 5743 685

LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, 90590 OULU, PUH. 010 524 9580 | TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, 33100 TAMPERE, PUH. 010 524 9582
ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581 | WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6
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62758/PAH

PAH-ANALYYSI
Tilaaja:
Kohde:
Projektinumero:
Menetelmät:

Sweco Asiantuntijapalvelut
Ahmon bunkkeri, haitta-ainenäytteet

Tilauspäivä:
Toimituspäivä:

27.11.2017
28.11.2017

Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä GC-MSD-menetelmällä. Analyysissä sovelletaan menetelmää ISO 18287. Menetelmän mittaepävarmuus on 24 % ja määritysraja on 2,0 mg/kg. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset
toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

Antraseeni

Fluoranteeni

Pyreeni

Bentso(a)antraseeni

Kryseeni

Bentso(b)fluoranteeni

Bentso(k)fluoranteeni

Bentso(a)pyreeni

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni

Dibentso(a,h)antraseeni

Bentso(ghi)peryleeni

PAH-yht.*

9

Fenantreeni

8

Fluoreeni

7

Asenafteeni

6

Kellarikerros, alapohja, AP1, pikisively
1 krs, alapohja, AP2, massakerrosten alla
laudoituksen pinnassa, musta sivelty aines
1 krs, alapohja, AP3, alapohjalaatan pinnassa,
pikisively
1 krs, erkkeri / eteistila, välipohja, pietty
puukuitulevy
1 krs, IKK1, ikkunakarmin ja ulkoseinän liitos,
pietty puu

Asenaftaleeni

Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa
5

[mg/kg]

Näytteenottaja: Harry Damsten

Naftaleeni

TULOKSET:

2400

660

150

1700

3300

2500

9800

7100

3200

2500

2400

2000

2500

1200

130

1100

43000

<2

12

7,4

<2

46

3,5

1300

770

170

120

71

45

<2

<2

<2

7,9

2600

6600

65

350

4200

19000

6400

14000

10000

4100

3600

3100

2400

3400

1700

170

1500

81000

<2

<2

<2

<2

23

18

99

100

80

57

39

42

2,3

<2

<2

34

490

<2

<2

<2

<2

2,6

<2

18

<2

3,5

<2

<2

2,5

<2

<2

<2

<2

< 30

* Vaarallisen jätteen raja-arvon 200 mg/kg (kokonaispitoisuus, 16-yhdistettä) ylittävät tulokset on lihavoitu.

Näytteitä 5, 6, 7 ja 8 vastaavat materiaalit tulee käsitellä RATU-kortissa 82-0381 kuvattujen ohjeiden mukaan. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä vaarallisena jätteenä.
Näytettä 9 vastaavat materiaalit voidaan PAH-pitoisuuden osalta käsitellä normaalisti.

Mikko Kivelä
Tutkija, laboratorioanalyytikko
050 4388 912

LABROC OY OULU: TEKNOLOGIANTIE 11, 90590 OULU, PUH. 010 524 9580 | TAMPERE: HATANPÄÄN VALTATIE 34 B 2.KRS, 33100 TAMPERE, PUH. 010 524 9582
ESPOO: METSÄNNEIDONKUJA 6, 02130 ESPOO, PUH. 010 524 9581 | WWW.LABROC.FI | Y-TUNNUS: 2544332-6
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62758/PCB,Pb

PCB- JA LYIJYANALYYSI
Tilaaja:
Kohde:
Projektinumero:
Menetelmät:

Sweco Asiantuntijapalvelut
Ahmon bunkkeri, haittaainenäytteet

Tilauspäivä:
Toimituspäivä:

27.11.2017
28.11.2017

Analyysi suoritettiin tilaajan toimittamasta näytteestä. PCB-analyysissä sovelletaan menetelmää SFS-EN 15308. Menetelmän mittausepävarmuus
on 25 % ja määritysraja on 1,0 mg/kg. Lyijyanalyysi tehtiin XRF-analysaattorilla, Bruker S1 TITAN. Laite on kalibroitu 2014 (Geochem General kalibrointi). Tulokset on ilmoitettu kolmen mittauspisteen keskiarvona. Tulokset koskevat vain tutkittua näytettä. Labroc Oy vastaa
toimeksiannoista KSE 2013 mukaisesti. Laboratorio ei vastaa näytteenotosta. Tulokset toimitetaan sähköpostilla PDF-muodossa ilman suojausta.

TULOKSET:

Näytteenottaja: Harry Damsten

Näyte Materiaali / tila tai rakennusosa
Kellarikerros, porrashuone, kantava seinä,
10 maali

PCB-pitoisuus*
[mg/kg]
< 12

Lyijypitoisuus ** [mg/kg]
(mittausepävarmuus)
3700 ± 51

* Seitsemän yhdisteen summapitoisuus. PCB- jätteen raja-arvon 50 mg/kg ylittävät tulokset on lihavoitu (Ratu 82-0382).
Jos vaarallisen jätteen raja-arvo ylittyy, lyijypitoisuutta ei ole tutkittu.
** Haitallisen jätteen ylempi ohjearvo lyijylle on 750 mg/kg (VNA 214/2007). Vaarallisen jätteen raja-arvo 1500 mg/kg (Ratu 82-038). Ylittävät
tulokset on lihavoitu.

Näytteen 10 lyijyn pitoisuus ylittää ylemmän ohjearvon sekä Ratu-kortin 82-0382 suositusarvon. Näytettä
vastaavat materiaalit tulee käsitellä Ratu-kortissa 82-0382 kuvattujen ohjeiden mukaan. Suositellaan
ottamaan yhteyttä paikalliseen jäteviranomaiseen ennen jätteen loppusijoitusta.

Mikko Kivelä
Tutkija, laboratorioanalyytikko
050 4388 912
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