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1 TEHTÄVÄ JA LÄHTÖTIEDOT 
 
Tehtävänä oli arvioida rakennuksen terveyshaitta-astetta ja selvittää mitä tutkimuksia 
vaurioepäiltyjen tilojen ja rakenteiden kunnon selvittämiseksi tarvitaan. 
 

1.1 Perustiedot 
 
Valmistumisvuosi:    1990 
 
Tilaaja:     Vantaan Kaupunki 
      Tekninen toimiala 
      Talonsuunnittelu 
      Arto Alanko, kaupunginarkkitehti 
      Kielotie 13 
      01300 VANTAA 
 
Yhteyshenkilö:   Vantaan Kaupunki 
      Tekninen toimiala 
      Talonsuunnittelu 
      Mikko Korosuo, RA 
      Kielotie 13 
      01300 VANTAA 
      p. 09-839 22377 
      gsm. 040-749 2594 
 
Suorittaja:    Aaro Kohonen Oy 

       Jouni Räsänen, RI  
       Koronakatu 2,  
       02210 ESPOO 
       p. 09-887 9265  

 

1.2 Lähtötiedot 
 
Seuraavat tiedot on saatu päiväkodin johtaja Anna-Riitta Suomista ja Marjo Marttista 
haastattelemalla: 
 
�� Vuonna 1990 oli eräällä sijaistyöntekijällä ollut voimakkaita astman oireita. Hän ei 

ollut voinut tehdä täyttä työpäivää, vaan oli joutunut lähtemään tänä ensimmäisenä 
työpäivänä kesken pois. Ko. henkilöllä oli ollut vastaavia oireita jo aiemminkin 
muualla ennen tätä vajaata työpäivää tutkittavassa rakennuksessa. 

�� vuonna 1994 oli eräällä päiväkodin työntekijällä ollut voimakkaita astma, ym. oireita, 
jotka oli lääkärin tutkimuksin, esim. veren vasta-ainekokein todettu homeiden 
aiheuttamiksi. Altistus oli todettu siivouskomeron putkivuodon aiheuttamaksi. Vuoto 
ja sen aiheuttamat vauriot oli korjattu, mutta oireet olivat silti jatkuneet ja 
muuttuneet vakavammiksi. Vuonna 1997 tämä oireileva henkilö oli siirretty toiseen 
päiväkotiin, jossa oireet olivat loppuneet. Tämä henkilö oli työskennellyt huoneessa 
10, ryhmähuone. 

�� Yleisesti epäilty kaikilla työntekijöillä joitain outoja oireita, silmien kutinaa ym.. 
Vuonna 1997…98 oli tutkittu työntekijöiden altistusta verikokeista, mutta mitään ei 
kokeista ollut selvinnyt. 
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�� Tämän jälkeen oli tiedotettu päiväkodissa hoidossa olevien lasten vanhemmille 
tilanteesta ja muutama allerginen lapsi oli siirretty muihin päiväkoteihin, jolloin 
heidän oireet olivat lakanneet. 

�� Vuonna 2001 oli aloittanut nykyinen laitoshuoltaja (siivooja). Elokuussa 2002 
hänellä olivat alkaneet voimakkaat silmäoireet. Oireet ovat voimakkaimpia 
eteläsiivessä. Lääkäri on tutkinut hänet ja kun hän oli ollut sairaslomalla, olivat 
oireet loppuneet. Verestä ei ollut löytynyt vasta-aineita homeille. Hän oli aiemminkin 
työskennellyt homevaurioituneeksi todetussa päiväkodissa, jossa olo aikana ei ollut 
oireita.  

�� 2002 tammikuussa palasi Marjo Marttinen äitiyslomalta ja hänellä alkoivat 
silmäoireet toukokuussa. Hänelle on sen jälkeen tehty veren vasta-ainetutkimus, 
mutta siitä ei ollut löytynyt mitään selitystä oireisiin. Oireet olivat rauhoittuneet 
marras-joulukuun aikana siten, ettei ollut tarvinnut ottaa enää lääkkeitä oireisiin. 
Oireiden lieventyminen saattaa johtua ryömintätilan lämpötilan laskemisesta 
pakkasen puolelle, jolloin mikrobit ovat jäätyneet.  Marttinen työskentelee 
pääasiallisesti huoneessa 4, kotikeittiö. 

�� Neljäs henkilö, jolta on otettu verikoe vasta-aineiden selvittämiseksi (ei löytynyt 
vasta-aineita homeille), on oireillut seuraavasti:  
�� kahden vuoden aikana 15 poskiontelon tulehdusta  
�� nivelkipuja etusormissa, reumakokeissa ei todettu reumaa 
�� kurkun limakalvot olleet lääkärin mukaan angiinan aikana miltei vereslihalla 
Hän oli aloittanut työt rakennuksessa vuoden 2000 tammikuussa ja oireet olivat 
alkaneet ensimmäisen puolen vuoden aikana. 

�� Viides henkilö ollut vuodesta 1990 lähtien talossa. Työskennellessään huoneiden 
39-41 alueella oli hänellä ollut astmapiippu, kortisonikuuri, silmäoireita ja toistuvista 
korvatulehduksista aiheutunut ”liimakorva”, tärykalvon vaurio. Oireet olivat 
loppuneet, kun hän oli siirtynyt vuosien 1998…2000 ajaksi työskentelemään 
huoneiden 17-20 alueelle. Vuonna 2000 hän on palannut eteläsiipeen huoneiden 
48-50 alueelle ja oireet ovat palanneet lievinä. Ensimmäiset vuodet 1990 jälkeen 
olivat olleet oireettomia. 

�� Kuudennella henkilöllä, joka oli työskennellyt talossa 1995…2000, oli ollut toistuvia 
silmä, ym. oireita. Siirryttyään uuteen päiväkotiin olivat oireet loppuneet. 

�� Huoneiden 48-50 alueella on useilla työntekijöillä ollut limaa kurkussa, kuivaa yskää 
ja limakalvot olleet kuivia. 

�� Huoneessa 13 on useilla työntekijöillä ollut yskää. 
 
 

�� Ilmanvaihto sammuu klo 19.00 ja käynnistyy klo 7.00. 
�� IV aiheuttaa voimakkaita painevaihteluita rakennuksessa ja syksyllä oli ollut 

voimakas vedontunne. 
�� lokakuussa oli säädetty ilmanvaihtoa ja tilanne onkin ollut sen jälkeen parempi. 

Mutta aivan viimeaikoina on taas tuntunut kuin alipaine olisi lisääntynyt. 
�� Huoneessa 49, pikkukeittiö, on tunkkainen haju. 
�� Huoneessa 29, siivouskomero, on hajua, viemärin tai jonkin muun. 
�� Vesileikkitiloja 11 ja 40 ei ole käytetty alkuperäiseen käyttötarkoitukseensa kuin vain 

aivan muutamana ensimmäisenä vuotena rakennuksen valmistumisen jälkeen. 
Lattiamatossa havaittujen murtumien ja tilojen epäkäytännöllisyyden vuoksi tilat 
poistettiin alkuperäisestä käytöstä.  

�� Lattiamattoja on kaupungin puolesta lupailtu vaihtaa niiden mahdollisten 
terveyshaittojen vuoksi. 

�� Keittiöön on tullut IV-kanavaa pitkin kanavaan joutunutta sadevettä. 
�� Huoneessa 39, ryhmähuone, on vuotanut akvaario. 
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1.3 Katselmuksen menetelmät 
 

Selvitys suoritettiin haastattelemalla 10.01.2003 päiväkodin johtajaa ja erästä oireilevaa 
työntekijää sekä aistinvaraisesti ongelmatilojen rakenteiden kuntoa arvioimalla 
24.01.2003. 
 
Selvityksessä käytettiin pintakosteusilmaisinta Doser BS-2. Pintailmaisimella pyritään 
etsimään kohonneita rakenteiden kosteuspitoisuuksia. Käytetty pintakosteusilmaisin 
näyttää rakenteen kosteuden lukemana, josta kartoittaja kokemuksen perusteella arvioi 
rakenteen kosteuspitoisuuden. Lukemia rakenteen eri osissa verrataan ja normaalia 
suuremmat poikkeamat ovat merkki rakenteen kohonneesta kosteuspitoisuudesta. Eri 
pintamateriaalit, betoniteräkset ja esim. mahdolliset lattialämmityskaapelit vaikuttavat 
mittaustuloksiin. Mittaustuloksia joudutaan tulkitsemaan ja pintailmaisimella mitattuja 
arvoja voidaan pitää vain suuntaa-antavina, eikä mitattu arvo kerro, onko kosteus heti 
pinnoitteen alla vaiko syvemmällä rakenteessa. Pintailmaisimella mitatut arvot on 
varmistettava jatkotutkimuksena suhteellista kosteutta mittaavalla mittarilla porareiästä 
tai näytepalamittauksena ennen toimenpiteisiin ryhtymistä.  
 
Ongelmatiloista otettiin 24.01.2003 vaakapintojen sekä tuloilmakanavien pölystä 
näytteitä huonepölyanalyysiä varten. Näytteiden analyysilausunto on liitteessä 1. 
 
Ilmavirtauksia selvitettiin merkkisavulla Dräger CH216. 

1.4 Aiemmat tutkimukset 
19.11.1998 on otettu ilmanäytteitä (liite 3)  mikrobianalyysiä varten huoneista 39 ja 10 
sekä toimiston käytävästä. Tulosten mukaan näytteissä on ollut alhaista Aspergillus 
fumigatus hometta, joka viittaa epätavalliseen mikrobilähteeseen. 
 
08.01.1999 on otettu materiaalinäytteitä (liite 3)  mikrobianalyysiä varten eteläsiivessä 
alapohjan alapinnan viemärin läpiviennin viereltä bituliittilevystä kosteusvaurioituneelta 
kohdalta. Tulosten mukaan oli homepitoisuus näytteessä kohonnut. 
 
14.01.1999 on otettu materiaalinäytteitä (liite 3)  mikrobianalyysiä varten salin keittiön 
vastaisesta seinästä. Tulosten mukaan homepitoisuudet ovat olleet alhaisia. 
 
26.11.2002 on otettu materiaalinäytteitä (liite 5) mikrobianalyysiä varten ryömintätilan 
bituliittilevystä viemäriputken läpiviennin vierellä olevasta vuotojäljestä. Tulosten 
mukaan näytteessä on ollut runsas Aspergillus-homesienikasvusto. Tutkija on 
havainnut ryömintätilassa rakenteiden pinnalle jääneitä muottilautoja ja vanerin paloja. 
 
Edellä mainitut näytteet on otettu Vantaan Kaupungin teknisen toimialan 
ympäristökeskuksen toimesta. 
 
Lisäksi on Rakennusvekara Oy tehnyt alustatilan kuntoselvityksen 23.03.1999 (liite 4). 
Raportissa on mainittu seuraavaa: 

�� alustatilan puolella alapohjan alapinnan bituliittilevyissä kosteusvauriojälkiä 
viemäreiden läpivientien ympärillä etelä- ja länsisiipien keskiosalla.  

�� alustatilan pohjalla rakennusjätettä. 
�� purkamattomia muottilevyn paloja sokkeleiden ja palkkien alaosissa. 
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2 RAKENTEET 

2.1 Yleistä 
 
Seuraavat suuntaa antavat rakennetiedot on saatu alkuperäisistä 
arkkitehtisuunnitelmista.  
 
Rakennus on puurakenteinen tilaelementeistä koottu rakennus. Vesikattona on 
harjakatto ja alapohjana on rossipohja. Rakennus on yksikerroksinen ja se sijaitsee 
tasamaalla. Ikkunat ovat kiinteäksi lasitettuja kolmilasisia lämpölasielementtejä. 
Tuuletusikkunat ovat kolme lasisia MSE-ikkunoita. Rakennuksessa on koneellinen tulo- 
ja poistoilmanvaihto. 

2.2 Alapohja 
Alapohjana on tuuletettu rossipohja. Alapohja on puurakenteinen ja mineraalivilla 
eristeinen.   
 
Rakenne on ylhäältä lukien seuraava: 
�� lattiapinnoite 
�� pontattu lastulevy 22 mm 
�� puupalkit 50x225 k400 + lämmöneriste, mineraalivillaa 225 mm 
�� tuulensuojalevy, bituliitti 12 mm 

2.3 Ulkoseinät 
Ulkoseinät ovat ulkoa lukien seuraavat: 
�� ulkovuoraus, pystylomalauta tai paneeli 
�� koolaus 22 x 100 k600 
�� vaneri 6,5 mm 
�� runkopuut 40 x 95 k600 + pu-eriste 95 mm 
�� kipsilastulevy 10 mm 

2.4 Yläpohja 
Yläpohjana oli harjakatto. Kantavana rakenteena on puuristikko. Rakenne on ulkoa 
lukien seuraava: 
�� konesaumattu PVF2 –pinnoitettu pelti 
�� kattoristikot 
�� kovalevy 3,2 mm 
�� runkopuut + pu-eriste 120 mm 
�� kipsilastulevy 10 mm 

2.5 Osastojen väliset seinät 
�� kipsilastulevy 10 mm 
�� runkopuut 40 x 55 k600 + mineraalivilla 50 mm 
�� rei’itetty kovalevy 3,2 mm 
�� ilmarako 20 mm 
�� rei’itetty kovalevy 3,2 mm 
�� runkopuut 40 x 55 k600 + mineraalivilla 50 mm 
�� kipsilastulevy 10 mm 

2.6 Väliseinät yleensä 
�� kipsilastulevy 10 mm 
�� runkopuut 40 x 70 k600 + mineraalivilla 70 mm 
�� kipsilastulevy 10 mm 
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3 HAVAINNOT 
 

3.1 Huone 48, ryhmähuone 
 

 
 
Päätyseinällä, ulkoseinä, on tummia lämpövuotojen aiheuttamia jälkiä seinän rungon 
kohdalla ja seinän sekä katon liitoksessa oli katon pinnalla tummia ilmavuodon 
aiheuttamia jälkiä. 
 

 
 
Varaston haitarioven kohdalla olevan avonaisen muovisauman kautta virtasi ilmaa 
lattialevyjen välistä huoneeseen. Tällä alueella on päiväkodin johtajan mukaan 
tunkkainen haju. 
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Huoneen tuloilmakanavasta otettiin pölynäyte (näyte 3) huonepölyanalyysiä varten. 
Näyte otettiin tuloilmasäleikön takana olevan äänenvaimentimen sisäpinnalla olevan 
mineraalivillan pinnalta. Toinen pölynäyte otettiin nurkassa olevan komeron päältä 
(näyte 4). 

3.2 Huone 50, leikki- ja lepohuone 
Ulkoseinän ja katon liitoksessa oli katon pinnalla tummia ilmavuotojen aiheuttamia 
jälkiä.  
 
Huoneesta otettiin pölynäytteet huonepölyanalyysiä varten tuloilmakanavasta (näyte 1) 
äänenvaimentimen mineraalivillapinnalta ja päätyseinän kaappirivistön päältä (näyte 2). 

3.3 Huone 46, WC 
 

 
 
WC-istuimen ja viemärin tuuletusputken ympärillä oli lattialla vettä. Päiväkodin 
johtajan mukaan vettä on ollut lattialla jo kauan. Huoltomies on kohtaa jotenkin 
korjannut, mutta silti lattialle tulee jostakin yhä vettä. Juuri tällä kohdalla on 
ryömintätilassa alapohjan alapinnan bituliittilevyissä kosteuden aiheuttamia jälkiä. 
Tulee selvittää onko WC-istuimessa halkeamia vai mistä vesi on peräisin. On kuitenkin 
selvää, että alapohjan vauriot ovat peräisin tästä lattialle joutuneesta vedestä, joka 
pääsee joko WC-istuimen viemäriputken, WC-istuimen kiinnitysruuvien tai viemärin 
tuuletusputken läpiviennistä valumaan alapohjarakenteisiin. 
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3.4 Huone 36, pesu 

 
 
Lavuaarikaapin lastulevyä oleva pohjalevy oli turvonnut kosteuden takia. Tällä 
alueella laitoshuoltaja saa voimakkaimmat oireet. 

3.5 Huone 53, valmistuskeittiö 
 

 
 
Astianpesukoneen takana teknistä tilaa vasten olevan seinän vierellä oli lattian 
muovimatossa halkeama ja lattiarakenne oli sillä kohdalla kosteampi kuin 
muualla keittiössä.  
 
Padan edessä olevan lattiakaivon vierellä ja nurkassa olevan kuiva-ainevaraston 
edessä lattia narisi sen päällä liikuttaessa. Lattian vesieristeenä toimiva muovimatto 
oli kuitenkin ehjä, narina voi olla vain puurakenteen elämisestä aiheutuvaa ääntelyä. 
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Toisaalta ääntely voi olla merkki vauriosta, sillä vastaavaa lattian narinaa ei havaittu 
muualla rakennuksessa. 

3.6 Huone 17, ryhmähuone 
Huone oli selkeästi muita tiloja viileämpi, päiväkodin johtajan mukaan huoneessa on 
ajoittain vain 16°C lämmintä. Tuuletusikkunoiden tiiveys oli puutteellinen, sulkijoiden 
löystyttyä jää ikkuna hieman auki ja ilma virtaa huoneeseen. Lisäksi ikkunan karmien 
pysty ja vaakakappaleiden liitoksissa oli rakoja, joista virtaa ilmaa huoneeseen. 
Tiivisteet olivat avatuissa ikkunoissa kunnossa. Huone tulisi kuvata lämpökameralla ja 
oikean takanurkan ikkunan kohdalta tulisi irrottaa jalkalistat mahdollisten ilmavuotojen 
selvittämiseksi. 

3.7 Huone 6, leikki- ja lepohuone 
 

 
 
Päätyseinällä oli seinän yläosassa puurungon kohdilla lämpövuotojen aiheuttamia 
tummia jälkiä ja katon pinnalla seinän ja katon liitoskohdassa tummia ilmavuotojen 
aiheuttamia jälkiä. 
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3.8 Huone 4, kotikeittiö 
 

 
 
Tiskipöydän kaapissa pohjalevyssä olevasta viemärin tuuletusputken läpiviennistä 
virtasi hieman ilmaa huoneeseen. Pohjalevy tulee irrottaa ja tarkastaa alapuoliset 
rakenteet. 
 
Huoneesta otettiin pölynäyte huonepölyanalyysiä varten kaapin päältä (näyte 5). 

3.9 Ryömintätila 
 

 
 
Ryömintätilassa oli alapohjan viemäriputkien läpiviennit epätiiviitä 
tuulikaappien/märkäeteisten 1, 15 ja 34 kurakaivojen kohdalla.  
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Ryömintätilan pohjalla oli painaumia, joissa hiekka oli silminnähden kosteampaa 
kuin muualla. Yleensä pohjalla oleva hiekka oli kuivaa ja pölisevää.  
 

 
 
Kaikissa salaojan tarkastuskaivoissa oli vettä pohjalla.  
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Huone 46, WC:n kohdalla oli alapohjan alapinnan bituliittilevyissä viemärin 
läpiviennin ympärillä kosteusvaurion jälkiä. Ryömintätilassa oli yhä jo aiempien 
tutkijoiden havaitsemia muottilaudan ja vanerin paloja betonirakenteiden pinnoilla.  
 
 

4 JOHTOPÄÄTÖKSET 

4.1 Pölynäytteiden tulokset 
Tiloista ja niiden tuloilmakanavista otettiin 24.01.2003 pölynäytteitä huonepölyn 
koostumuksen selvittämiseksi. Näytteitä otettiin seuraavista tiloista: 
�� Näyte 1, Leikki-/lepohuone 50, tuloilmakanavasta 
�� Näyte 2, Leikki-/lepohuone 50, kaapin päältä 
�� Näyte 3, Ryhmähuone 48, tuloilmakanavasta 
�� Näyte 4, Ryhmähuone 48, kaapin päältä 
�� Näyte 5, Kotikeittiö 4, kaapin päältä 

 
Työterveyslaitoksen tekemä näytteiden analyysilausunto on liitteenä 1. Näytteitä oli 
tarkasteltu elektronimikroskoopilla. Lausunnossa on kerrottu, että kaikissa näytteissä, 
etenkin kanavanäytteissä, oli ollut teollisia mineraalikuituja. Edellisten lisäksi 
huonetiloista otetuissa näytteissä oli ollut tekstiili- ja paperikuituja sekä hilsehiukkasia. 
Lasi- ja mineraalivillakuidut saattavat ärsyttää ihoa, silmien sidekalvoja ja 
ylähengitysteitä (Antti-Poika. M. (Toim.) Työperäiset sairaudet. Työterveyslaitos, 
Helsinki 1993). 
 
Tuloilmakanavien äänenvaimentimissa oli mineraalivillaa kanavan sisäpinnalla heti 
kanavan peitesäleikön takana, josta sitä on ilmavirtausten mukana pääsyt huoneilmaan. 
Osa työntekijöiden iho ja silmäoireista voi olla peräisin näistä mineraalivilla kuiduista. 
 
 

4.2 Oireiden aiheuttaja 
Rakennuksessa on työskennellyt ja työskentelee useita selkeästi oireilleita henkilöitä, 
joiden oireet niiden ilmenemisen perusteella selvästi liittyvät tähän rakennukseen. 
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Vaikuttaisi sille, että ensisijainen oireiden aiheuttaja on ilmastoinnin aiheuttaman 
alipaineen rakenteiden läpi alapohjasta ja ryömintätilasta repimät mikrobien päästöt. 
Suurin osa oireista on ilmennyt eteläsiivessä alapohjan alapinnan tuuletuslevyissä 
huoneessa 46, WC olevan kosteusvaurion, huone 36, pesu lavuaarikaapin sekä huone 
48, ryhmähuoneessa olevan lattiasta tulevan ilmavirtauksen alueelle. Lisäksi yksittäisiä 
oireilevia henkilöitä on työskennellyt ja työskentelee eripuolilla rakennuksessa, esim. 
tällä hetkellä Marjo Marttinen länsisiiven huoneessa 4, kotikeittiö. Alapohja on jo 
puhdistettu, mutta ryömintätilan pohjalla maassa ja etenkin sen kosteissa painanteissa 
on aina jonkinlaista mikrobikasvustoa. Tällä hetkellä rakennuksessa työskentelevä 
Marttisen oireet alkoivat viimevuoden toukokuussa (eli jonkin aikaa pakkasten loputtua) 
ja voimakkaammat oireet lakkasivat (hän saattoi lopettaa lääkityksen) pakkasten tultua. 
Tämäkin viittaisi mahdollisiin alapohjasta tuleviin päästöihin. Hänen oireet ilmenevät 
vain tässä rakennuksessa ei esimerkiksi ulkona, joten mahdolliset mikrobit eivät siten 
ole peräisin ulkoilmasta, vaan lähde voisi olla alapohjan alustila. 

4.3 Tehtävät tutkimukset 
Koska rakennuksessa on työskentelee oireilevia henkilöitä ja vastaavia ongelmia on 
todettu myös muissa vastaavissa kymppi-talo tyyppisissä päiväkodeissa, olisi syytä 
aloittaa perusteelliset kuntotutkimukset oireiden aiheuttajasta ja ottaa rakennus 
korjausohjelmaan mukaan. Seuraavat tutkimukset tulisivat kyseeseen: 
�� Alkuperäisten rakennesuunnitelmien hankkiminen ja rakenteiden selvittäminen 

niistä 
�� Rakenteiden avauksia alapohjan vaurio-alueilla ja mahdollisesti mikrobinäytteiden 

otto niistä. 
�� Huoneen 36, pesuhuone, ja huoneen 4, kotikeittiö, lavuaarikaapin pohjalevy tulee 

irrottaa kaapin ja sen alapuolisten rakenteiden kunnon selvittämiseksi. 
�� Huoneessa 49, pikkukeittiö on käyttäjien mukaan tunkkainen haju, hajun lähde tulisi 

selvittää esim. merkkisavun avulla. 
�� Huone 17, ryhmähuoneen lämpökamerakuvaus ja kylmän nurkan jalkalistan irrotus 

ilmavuotojen ja jalkalistan kunnon selvittämiseksi. Tällä kohdalla tulee alapohja 
tutkia tarkemmin ryömintätilan puolelta.  

�� Yläpohjan ontelon tutkiminen. 
�� Rakennekosteusmittaukset huone 46, WC:ssä alapohjasta.  
�� Salaojat tulisi videokuvata. 

 

4.4 Terveyshaitta-asteen vaurioluokitus 
Kosteusvauriot luokitellaan toimenpiteistä päätettäessä Vantaan Kaupungin ohjeiden 
mukaan kosteusvaurion vakavuuden perusteella kolmeen kategoriaan: 
�� Vähäinen kosteusvaurio 
�� Keskimääräinen kosteusvaurio 
�� Laaja kosteusvaurio 
 
Kosteusvaurion aiheuttama haitta luokitellaan viisiportaisesti rakenteiden ja käyttäjien 
osalta seuraavasti 
 
Haitta rakenteille: 

1. ei haittaa 
2. vähäinen (vaurio ei etene) 
3. merkittävä (vaurio etenee rakenteissa) 
4. erittäin merkittävä (muut rakenteet vaurioituvat tai vaurio etenee nopeasti) 
5. akuutti (esim. kantavuus vaarassa) 
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Haitta käyttäjille: 
1. ei haittaa 
2. vähäinen 
3. merkittävä (ei terveysvaikutusta) 
4. erittäin merkittävä terveyshaitta mahdollinen 
5. akuutti, terveyshaitta todettu 

 
Tässä tapauksessa kosteusvaurion voi luokitella keskimääräiseksi kosteusvaurioksi, 
haitta rakenteille on luokkaa 2. vähäinen, mutta käyttäjille luokkaa 5. akuutti, 
terveyshaitta todettu. 
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