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1 TUTKIMUKSEN KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 

1.1 Kiinteistön perustiedot 

Työn tilaaja:  Vantaan tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen 
Tilaajan yhteyshenkilö Mikko Krohn 
Kohde:   Kimokujan koulu 
   Kimokuja 5 
   01200 Vantaa 
Rakennusvuosi   1976 
Kerroksia   2 
Tilavuus(kylmä)  7 320 m3 

 
   
 
Tutkimuksen kohteena on 1976 rakennettu 2-kerroksinen kellarillinen kouluraken-
nus. Tilat ovat luokkahuoneistoja sekä kirjastotiloja.  
 
Rakennus sijaitsee rinnetontilla, ja rakennuksesta noin puolella osalla on kellarilli-
nen kerros.  
 
Tutkimuksissa oli käytössä kohteen pääpiirustuksia. 

1.2 Tehtävä 

 
Tehtävänä oli selvittää kellaritilojen kosteusvaurioesiintymät, riskit ja tarvittaessa 
korjaustoimenpiteet. Liikuntasalin tiloissa on aikaisemmin esiintynyt sisäilman laa-
tuun liittyvää oireilua. Kohteessa suoritettiin pintakosteusmittaus kellarin lattioihin ja 
seiniin, ja niiden pohjalta suoritettiin liikuntasalissa viilto- ja porareikämittauksia (10 
kpl). Tehtävänä oli myös arvioida mahdolliset riskit rakenteista, arvioida sisäilman 
laatua sekä esittää tarvittavat korjaustoimenpiteet. 
 
Kenttätutkimukset kohteessa suoritettiin 4.11. ja 8.11.2010. Kenttätyöt suorittivat RI 
Jorma Jurmu ja Petri Sippola WSP Finland Oy:stä. 

1.3 Tutkimuksen sisältö, rajaus ja luotettavuus  

Rakenteille tehtiin silmämääräisen tarkastuksen lisäksi seuraavat tutkimukset: 

− Pintakosteusmittaus 

− Viiltomittaukset betonin ja muovimaton välistä sekä porareikämittaukset maan-
varaisesta betonialapohjasta. 

 
Tutkimusmenetelmät on suunniteltu siten, että useammalla käytössä olevalla mene-
telmällä voidaan varmistaa tulosten perusteella syntyneet johtopäätökset. Rakentei-
den toimintaa sekä siinä esiintyviä puutteita on tarkasteltu sekä kenttätutkimusten 
yhteydessä että asiakirjojen perusteella. Tutkimukset on kohdennettu siten, että tut-
kittavasta rakenteesta saadaan riittävän tarkka käsitys johtopäätösten tueksi. 
 
Tutkittavien rakenteiden kunnosta saatiin tutkimuksilla kohtalainen käsitys. Tutki-
muksen luotettavuuden kannalta puutteina voidaan mainita seuraavat asiat: 

− Kattavia rakennepiirustuksia ei ollut käytettävissä 

− Perusmuurista ei mitattu kosteuslukemia (pintakosteusmittausta lukuun ottamat-
ta) 

 
Kuntotutkimus sisältää riskiarvion sekä ehdotuksen korjaustoimenpiteistä. Ennen 
korjaustoimenpiteitä on kuitenkin tehtävä korjaussuunnittelu, jossa määritetään tar-



 
KIMOKUJAN KOULU, VANTAA 

 KOSTEUSKARTOITUS 
28.3.2011 

 

  4 (8) 
 

kemmin tehtävät korjaukset, käytettävät materiaalit, laatuvaatimukset ja laadunvar-
mistustoimenpiteet. 
 

1.4 Aikaisemmin todetut vauriot, korjaukset, ja tutkimukset 

 
Kohteen liikuntatiloissa on käyttäjien toimesta todettu aikaisemmin sisäilmaongel-
ma. Todennäköisesti ongelma on johtunut liikuntasalin maanvaraisen betonilattian 
päällä olevan koolatun puulattian (joustolattian) tuuletuksen puutteista. Joustolattian 
tuuletus on järjestetty nykyään erillisellä koneellisella tuuletuksella. Käyttäjien mu-
kaan sisäilmaongelma on poistunut koneellisen tuuletuksen järjestämisen jälkeen.   
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2 TUTKIMUSTULOKSET 

2.1 Havainnot - perusmuurit ja lattiat 

Yleisesti perusmuurit on tehty paikalla valetusta teräsbetonista, jotka ovat maalipin-
noitteisia. Koska rakennepiirustuksia ei ollut käytettävissä, perusmuurin rakenteesta 
ei voida varmuudella arvioida riskejä. Vesieristeen olemassaolosta ei ole tietoa. 
 
Liikuntatilojen lattiataso on muuta kellarikerrosta alempana. Alapohjarakenteena on 
maanvarainen betonilaatta. Liikuntasalin osalla liikuntatilassa on joustolattia. Muo-
vimaton ja puulevyn alapuolella on kumijoustomatto sekä puukoolaus. Puulattiara-
kenteessa on tuuletusrako ja puulattiarakenteen poistoilmanvaihto on järjestetty ko-
neellisesti. Kumimaton haju puulattian alla oli aistinvaraisesti pistävän voimakas. 
Liikuntasalin varusteiden säilytykseen varatussa tilassa lattiassa on muovimatto ja 
betonilaatta. Rakennuksen ympärillä ei ole salaojitusta. 
 
Rakennuksen ympärille on tehty ulkopuolisia korjauksia maanvastaisten perusmuu-
rien osalle. Perusmuurin vierustat on avattu ja niiden ulkopintaan on lisätty patolevyt 
sekä sepelisorastus. Lisäksi nurmialueita on uusittu rakennuksen vierelle.  
 
 

2.2 Pintakosteusmittaukset 

 
Kiinteistössä suoritettiin pintakosteusmittaukset maanvastaisten perusmuurien osal-
le ja betonilattiaan perusmuurin vierelle, sekä pistekoemaisesti myös lattioiden kes-
kiosille sekä pesutiloihin. Puulattian osalta ei voitu pintakosteusmittarilla todentaa 
kosteuksia, joten puulattian alla olevan betonin kosteus suoritettiin porareikämit-
tauksin. Perusmuurien alaosissa sekä lattiassa perusmuurien vierellä lukemat olivat 
hieman koholla. Pintakosteusmittaukset eivät viitanneet ylimääräiseen rakennekos-
teuteen. Pesutiloissa ja lattioiden keskiosilla lukemat olivat normaaleja ja niiden 
osalta ei ole tarvetta jatkotoimenpiteisiin.  
 
Muilla koulutilojen maanvastaisten perusmuurien ja maanvaraisten laattojen osalla 
ei todettu olevan kohonneita lukemia pintakosteusmittarilla mitattaessa. Muiden tilo-
jen lattiassa pinnoitteena oli joko muovimatto tai maalipinta. 
 
 

2.3 Rakennekosteusmittaukset 

 
Pintakosteusmittausten perusteella suoritettiin porareikämittaukset liikuntatilan be-
tonilattiaan. Porareikämittausten perusteella kosteus betonissa on paikoin hieman 
normaalia korkeampi. Kohteessa tehtiin kolme viiltomittausta muovimaton ja betoni-
laatan väliin sekä 7 porareikämittausta betonilaatan betonin suhteellisesta kosteu-
desta.  
 
Kriittisinä kosteuspitoisuuksina ilma- ja eristetilassa pidetään lukemia, jotka ylittävät 
75 % suhteellisen kosteuspitoisuuden (RH%). Kivirakenteiden pintaosissa kriittisenä 
kosteuspitoisuutena pidetään 80-85% (RH%).  
 
Lattiarakenteen viiltomittauksen mittaustulokset olivat 76,7…85,2 RH%. Osittain 
tulokset ovat normaaleja. Korkeat kosteuspitoisuudet pinnoitteissa ja pintamateriaa-
leissa antavat hyvät edellytykset kosteusvaurioiden syntymiselle. Silmämääräisiä 
vaurioita ei havaittu. Viiltomittauksissa mittauspisteessä MP1 suhteellinen kosteus 
muovimaton ja betonilaatan rajapinnassa on 85,2 %. Betonin liiallinen kosteus voi 
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aiheuttaa vaurioriskin.  Ko. kohdassa betonilaatta on väliseinän vierellä ja todennä-
köisesti betonilaatassa on hammastus ko. kohdalla, koska väliseinän toisella puolel-
la betonilaatan yläpinnan taso on joustolattian takia alemmalla kuin mitattava (MP1) 
alue. 
 
Maanvaraisen betonilaatan mittaustulokset porareikämenetelmällä (joustolattian 
alta) olivat 74,9…85,2 RH%. Osittain tuloksia voidaan pitää normaaleina, mutta yli 
80-85 % tuloksia voidaan pitää kriittisinä kosteuspitoisuuksina. (RH%). Mittauspis-
teissä MP4 ja MP8 betonin suhteellista kosteutta voidaan pitää kriittisenä vaurioiden 
kannalta. Mittapiste 4 sijaitsee joustolattian alapuolella liikuntasalin keskiosalla.  Mit-
tapiste 8 sijaitsee pukuhuoneesta liikuntasaliin laskevien portaiden alaosassa. 
 
Maanvaraisen betonilaatan mittaustulokset porareikämenetelmällä (muualta kuin 
joustolattian alta) olivat 67,3,…77,8 RH%. Tuloksia voidaan pitää normaaleina. 
 
Yleisesti kosteuspitoisuus vaihtelee rakennuksen ja rakenteiden kosteusrasitus-
tasoista vuodenaikojen mukaan. Kosteusmittauspöytäkirja kokonaisuudessaan on 
liitteessä 1 ja mittauspisteet on merkitty tutkimuskarttaan (Liite 2) 
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3 YHTEENVETO 
Kimokujan koulun liikuntasalin alueelta suoritetuissa kosteuskartoituksissa todettiin 
kohonneita kosteuspitoisuuksia lattian alueella.  
 
Todennäköisesti kapillaarinen kosteus on kohonnut maaperästä osin maanvarai-
seen betonilaattaan. Alapohjarakenteissa ja perusmuurin alaosissa voi olla edel-
leenkin jonkinasteista kosteusrasitusta alapohjan rakenteista johtuen. Lähiaikoina 
maanvastaisien perusmuurien osalle on suoritettu kuivatukseen liittyviä korjaustoi-
menpiteitä. Salaojitusta ei todennäköisesti ole olemassa perusmuurin alaosissa. 
Alapohjarakenteiden alapuolisesta täyttömaan laadusta ja vedeneristyksestä ei ole 
tietoa. Rakenteelliset puutteet ovat voineet vaikuttaa kosteustason kohoamiseen. 
 
Liikuntasalin lattiassa on tällä hetkellä porareikämittausten perusteella paikoin kos-
teutta. Näillä näkymin koolatun puulattiatilan kosteus on todennäköisesti saatu halli-
tuksi ilmanvaihdon avulla. Mikäli sisäilmassa ei havaita tunkkaista/huonoa sisäilmaa 
eivätkä käyttäjät oireile, ei välittömille toimenpiteille ole tarvetta. Erityistä huomiota 
on kuitenkin kiinnitettävä joustolattian alla olevan tilan tuuletuksen toimivuuteen. 
Lattia on nykyisissä kosteusolosuhteissa sisäilman kannalta riskirakenne. Mikäli 
sisäilmassa on edelleen oireilua, tulee sisäilman laatu selvittää lisätutkimuksilla.  
 
Ulkopuolisia korjauksia tehtäessä salaojitukset ja perusmuurin ulkopuolinen kuiva-
tus tulee suunnitella ja toteuttaa hallitusti. Mikäli sisätiloihin tullaan suorittamaan 
raskaita peruskorjauksia, suositellaan liikuntasalin ja viereisten alueiden betonira-
kenteisen alapohjan osalta lattian peruskorjausta ja kuivatusta.  
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4 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
Tutkimustulosten perusteella merkittävimmät korjaustoimenpiteitä vaativat toimenpi-
teet johtuvat kohonneesta kosteuspitoisuudesta ja ajoittaisesta tuuletuksen toimi-
mattomuudesta. Mahdolliset sisäilman ongelmat voivat liittyä alapohjarakenteiden ja 
perusmuurin alaosien kosteusrasitukseen.  
 
Tässä kohdassa annetut toimenpide-ehdotukset on tarkoitettu korjaussuunnittelun 
lähtötiedoksi. Korjaukset vaativat suunnitelmallisuutta. 

4.1.1 Toimenpide-ehdotukset pääpiirteissään 

 
Lisätutkimukset 
 

- Mikäli käyttäjät oireilevat tiloissa, tulee sisäilman laadun selvittämiseksi teh-
dä lisätutkimuksia esim. seuraavasti: Otetaan sisäilmanäyte (tarvittaessa 
enemmän kuin 1 kpl) sekä materiaalien mikrobinäytteitä sisätilojen pinnoilla 
olevista tasoitteista sekä mahdollisista eristetilojen eristeistä.  
 

Korjaustoimenpiteet 
 

- Perusmuurin kuivatus rakentamalla salaojajärjestelmä perusmuurin ala-
osiin. Salaojituksen ja perusmuurin patolevyn asentaminen kauttaaltaan ra-
kennuksen vierelle. 

- Maanpintojen muokkaus ja pintavesien ohjaus pois rakennuksen vierustal-
ta. 

- Liikuntasalin lattian korjaus (maanvaraisen lattian kuivatus ja lattian uusimi-
nen riskittömäksi rakenteeksi) on aikaisemmin esitetyistä lähtökohdista 
suositeltavaa.  

- Sisätiloissa mahdollisesti lattioiden pinnoitteiden uusimisen yhteydessä vali-
taan hengittävät materiaalit lattiapinnalle, jotta betonirakenteen ajoittainen 
kosteus pääsee haihtumaan sisätilaan.  

 
 
WSP Finland Oy 
 

                                                            
Jorma Jurmu    Petri Sippola     
RI, tutkimusinsinööri    RI, Projektipäällikkö    
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mittaus-

piste 

rakenne/tila mittaus-syvyys lämpö-tila 
oC 

suhteellinen 

kosteus 

RH% 

Absoluuttinen 

kosteus g/m3 

Sisäilma Liikuntasali, viiltomittaus     

MP1  Liikuntasalin lattia, betonialusta 
betonin ja 

muovimaton väli 
18,8 85,2 13,4 

MP2 Liikuntasalin lattia, betonialusta 
betonin ja 

muovimaton väli 
19,5 76,7           12,8 

MP3 Liikuntasalin lattia, betonialusta 
betonin ja 

muovimaton väli 
18,6 82,2 12,7 

Sisäilma  
Liikuntasali, porareikä, puulattian 

alla betoni 
 20,0 23,2            4,0 

MP4 
Liikuntasalin lattia, koolattu 

puulattia  
30 mm 18,7 85,2 13,6 

MP5 
Liikuntasalin lattia, koolattu 

puulattia 
30 mm 19,5 76,6 12,9 

MP6 
Liikuntasalin lattia, koolattu 

puulattia 
30 mm 19,5 74,9 12,6 

Sisäilma  Liikuntasali, porareikä, betoni     

MP7 Liikuntasalin lattia,  30 mm 18,5 77,7 12,6 

MP8 Liikuntasalin lattia,  30 mm 18,8 84,2 13,6 

     MP9 Liikuntasalin lattia, betonialusta 30 mm 18,5 67,3 10,79 

     MP10 Liikuntasalin lattia, betonialusta 30 mm 18,7 77,8           12,5 

Sisäilma  Varasto sisäilman vertailuarvot  19,5 23,6 4,0 

 

             


