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Kuvaus vahinkotapahtumasta:
Keittiö kuiva-aine varaston edustalla käytävällä vesihana vuotanut lattialle.
Kiinteistö:
Koulu
Käyttövesiputkistot:
Lämmin ja kylmä kupariputkella pinta-asennuksena.
Lämmitysjärjestelmä:
Vesikeskuslämmitys. Lämmönjako vesikiertopatterein.
Ilmanvaihto:
Koneellinen ilmanvaihto.
Mikrobivauriot:
Ei silminnähtävää mikrobikasvustoa mittausalueella.
Pinnoitteet vaurioalueella:
Lattiat:
Varasto: muovimatto
Tutkimuksessa todettiin:
Kartoitus suoritettiin viiltomittauksena muovimaton alta, pintakosteudentunnistimella
rakenteiden sekä aistinvaraisin havainnoin.
Kohonneita kosteusarvoja ei tutkimuksessa havaittu.
Kuiva-aine varaston muovimaton alle tehdyssä viiltomittauksessa ei havaittu kohonneita
kosteusarvoja.
Vuotopaikan kohdalla muut lattiat ovat massalattioita.
Suositeltavat toimenpiteet:
Ei tarvetta toimenpiteille
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Piirros/pohjakuva:

1

Mittaustulokset:
Käytetyt mittalaitteet: Rakenteen suhteellisen kosteuden mittalaite Vaisala HMI-41 näyttölaite,
sekä mittapää HMP 46, 44 ja 42, Pintakosteudentunnistin ja puun painoprosenttimittari Gann
Hydromette RTU 600
Viiltomittaus
Mitta
piste

Suht.
kost.
(%)

Lämpö
tila
(oC)

Kosteusarvio:

Mittapisteen sijainti:

1

54

21

Kuiva

Muovimaton alapinta

MITTAUSTULOSTEN TULKINTA:
Suhteellinen kosteus = RH, lämpötila = t.
Eristetilan suhteellisen kosteuden tulisi pääsääntöisesti noudattaa seuraavia raja-arvoja:
( Lämpötilan t ollessa 20°C ± 5°C )
•
RH alle 60 %, eristetila kuiva.
•
RH 60% - 75%,eristetilassa kosteus koholla, selvitettävä voiko olla rakennuksen normaalitila.
•
RH yli 75%, eristetila kostea / märkä, vaatii korjaustoimenpiteitä.
•
Puukosteusmittarilla mitataan vesipitoisuutta puussa painoprosentteina.
•
Puun katsotaan olevan kuivaa, kun painoprosentti on alle 20%.
•
Pintakosteudentunnistimella etsitään kosteuseroja rakenteissa, ei suoriteta varsinaisia mittauksia.
Edellä mainitut raja-arvot ovat ohjeellisia, rakennuksen kokonaistilanne aina arvioitava.
Muita tiloja tai rakenteita kuin tässä raportissa erikseen mainitut ei ole tutkittu.
Tämä kartoitusraportti on laadittu tässä kuvaillun vahingon tai tapahtuman laajuuden
selvittämiseksi, eikä sitä voi käyttää koko kiinteistön tai sen osan arvon tai kunnon
määrittämisessä.
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BETONILATTIAN PÄÄLLYSTETTÄVYYS:
RH enimmäisarvo, %
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Päällyste
- Sauva- ja lautaparketit ilman puun ja
betonin välistä
kosteuden eristettä
- Mosaiikkiparketti
- Alustastaan kiinnittämättömät puulattiat,
puun ja betonin välissä kosteuden eristys
- Huopa- tai solumuovipohjaiset muovimatot, kumimatot
- Korkkilaatat , ja laattojen alapinnassa
kosteudeneristys (muovikalvo)
- Tekstiilimatot joissa on alusrakenne
(kumi, PVC, kumilateksisively)
- Luonnon materiaalista tehdyt tekstiili-matot ilman
alusrakennetta
- Muovilaatat
- Muovimatot ilman huopa- ja solumuovipohjaa
- Linoleum
- Polyuretaanimuovimassat
- Täyssynteettiset tekstiilimatot ilman alusrakennetta ( erikoistapauksissa RH< 97%)
Epoksi-, akryyli- ja polyesterimuovimassat
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Huomautuksia
Puun kosteusliikkeet
Päällyste irtoaa kosteusliikkeidensä takia
alustastaan
Liimojen kosteuden kestämättömyys (PVAc)

Useimmat liimatyypit eivät kestä
suurta kosteutta. Puulattioiden
kosteuseristyksenä esim. muovikalvo 0,2mm.
Märissä tiloissa sekä RH ollessa > 90%
mattojen kiinnitykseen on käytettävä
vedenpitävää liimaa ja varmistettava saumojen
pitävyys.
Betonipinnan on oltava muovimassa levitettäessä kuiva ja riittävän lämmin
kovettumisen ja tartunnan varmistamiseksi.

MITTALAITTEIDEN TARKKUUS
HMI41 Näyttölaitteen aiheuttama enimmäisvirhe +20 °C:ssa
Kosteus: ± 0,1 % RH
Lämpötila: ± 0,1 °C
HMP42 Mittapään aiheuttama enimmäisvirhe +20 °C:ssa
± 2 % RH (0-90 % RH)
± 3 % RH (90-100 % RH)
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HOMEHTUMISRISKI

Ohjeelliset arvot materiaalin kosteuspitoisuuden, lämpötilan ja ajan merkityksestä rakenteen homehtumisriskiin. Eri kosteuspitoisuustasolla
aikatekijä voidaan arvioida kosteuspitoisuuden ja lämpötilan perusteella.
Rakennusosa
Homehtumisriski
Suhteellinen kosteus
<60%
70 - 80 %
80 - 90 %
>90 %
Rakennuksen ulkovaipan
Vähäinen, vaikka
Vähäinen, jos
Vähäinen, jos
Rakenne on
sisäosat, väliseinät ja
kosteusrasitus on
kosteusrasitus
kosteusrasitus
pääsääntöisesti
välipohja
jatkuvaa
esiintyy vuositasolla
esiiintyy lyhyinä
korjattava, ellei
lyhyinä jaksoina
jaksoina
kosteuspitoisuus
esiinny vain lyhyinä
jaksoina esim.
kosteiden tilojen
sisäpinnoilla
Rakennuksen ulkovaipan
Vähäinen, vaikka
Vähäinen, jos
* Vähäinen, jos
Rakenne on
ulko-osat
kosteusrasitus on
kosteusrasitus
kosteusrasitus
pääsääntöisesti
jatkuvaa
esiintyy vuositasolla
esiintyy lyhyinä
korjattava, jos
lyhyinä jaksoina tai
jaksoina tai kylminä
kosteuspitoisuudet
pidempi-aikaisesti
vuodenaikoina
esiintyvät pitkinä
vuoden kylmimpänä
jaksoina, ellei
rakenteen lämpötila
aikana
ole samanaikaisesti
alle 0 ºC
* Edellyttää laskennallista analyysiä
Ote Ympäristöministeriön Ympäristöopas

__________________________
Tuukka Korhonen p. 040 – 840 0119
Ympäristöteknologian ins. (AMK)
VTT Sertifioitu Rakenteiden kosteuden mittaaja, sertifikaatti Nro VTT-C-6449-24-11

Toimeksiannoissamme noudatamme vahinkosaneeraustöiden yleisiä toimitusehtoja.
Tämän raportin johtopäätökset ja suositukset perustuvat tutkimus- ja mittauspisteistä saatujen tulosten analysointiin. Tutkimus ei sulje pois
mahdollisuutta, että muualla rakenteissa olisi piilossa olevia rakennusvirheitä tai vaurioita.
Tämä raportti on laadittu tässä kuvaillun vahingon tai tapahtuman laajuuden selvittämiseksi, eikä sitä voi käyttää koko kiinteistön tai sen osan
arvon tai kunnon määrittämisessä.
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