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Rakennuslaboratorion mittauspalvelu tarjoaa rakennusmateriaalien  
koestuspalveluita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. 

Laitteisto:

• Zwick/Roell 250 kN palkkien taivutuskehä, koekappaleen max. 
mitat pituus 5 m, leveys 1,6 m ja korkeus 0,9 m. 

• Matertest FMT-MEC 225 kN veto, puristus ja taivutuslaite 
• ELE ADR-Auto 2000 kN betonipuristin 

Ota yhteyttä!
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Yhteystiedot

Jarno Kilponen, laboratoriomestari
p. 040 681 0997 | jarno.kilponen@tuni.fi

Kati Koskento, laboratorioinsinööri
p. 0500 834 435 | kati.koskento@tuni.fi

Jarno Oravasaari, laboratorioinsinööri
p. 050 330 6914 | jarno.oravasaari@tuni.fi

Eurofins Expert Services Oy:n henkilösertifikaatit:
Rakenteiden kosteusmittaaja C-7283-24-11
Rakennusten lämpökuvaaja H/lk 005/04
Rakennusten tiiviyden mittaaja C-7973-31-12

Marko Harjumäki, laboratorioinsinööri
p. 040 571 0912 | marko.harjumaki@tuni.fi

Eurofins Expert Services Oy:n henkilösertifikaatti:
Rakenteiden kosteusmittaaja C-21267-24-15
Rakennusten lämpökuvaaja C-23756-25-18
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Kuntotutkimuksiin  
liittyvät mittaukset

Mittauspalvelu suorittaa betonijulkisivujen ja -parvekkeiden  
kuntotutkimuksiin liittyviä näytteenottoja ja mittauksia. Näiden  
betonirakenteiden kunto olisi syytä aina selvittää ennen toimenpiteitä. 

Ennen varsinaista näytteidenottoa kohteeseen tehdään  
tutustumiskäynti ja laaditaan tutkimussuunnitelma.  
Tutkimussuunnitelmaa varten tarvitaan julkisivupiirustukset  
ja rakenneleikkaukset. 
Seuraavaksi päätetään betoni- ja kloridinäytteiden lukumäärä,  
näytteidenotto saumoista PCB- ja lyijymääritystä varten sekä  
maalinäytteidenotto asbestimääritystä varten. Tarvittaessa voidaan 
tilata betoninäytteiden ohuthietutkimukset.
Näytteenotto tapahtuu timanttiporauksin yleensä nostolava-auton 
avulla. Nostolava-auto tilataan ulkopuolelta. 
Timanttiporauksessa käytetään terää jolla saadaan Ø 50 mm 
betoni- lieriönäyte vetolujuuden määritystä varten.  
Näytteenottokohdista mitataan julkisivuelementin lämmöneristeen 
paksuus. Reikien kohdille liimataan muovitulpat. Näytteiden porausten 
yhteydessä mitataan raudoitteiden betonipeitepaksuuksia eri  
rakenneosista riittävällä laajuudella.
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Laboratoriossamme tehtävät tutkimukset poratuille  
betoninäytteille ovat:

Silmämääräinen arviointi, 
johon kuuluu  
karbonatisoitumissyvyyden  
mittaukset, maksimiraekoon 
määritys, huokosjakauma,  
mahdolliset terästen sijainnit  
ja niiden korroosio.

Vetolujuuden määritys  
pakkasrapautumisen tutkimista 
varten SFS 5445 mukaisesti.

Kloridipitoisuuden määritys  
porajauhonäytteestä SFS-EN  
14629 mukaisesti.

Ulkopuoliselta laboratoriolta  
tilataan muut tarvittavat  
tutkimukset, kuten ohuthie-,  
pcb- ja lyijy- sekä  
asbestitutkimukset.

Betoninäytteiden karbonatisoitumissyvyydet.
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Rakennekosteusmittaukset

Rakenteiden kosteutta ja lämpötilaa voidaan tutkia porareikäantureilla 
tai ohjelmoitavilla dataloggereilla eli mittaustiedon tallennuslaitteilla. 

Tuloksina saadaan suhteellinen kosteus RH-%, lämpötila oC 
ja absoluuttinen kosteus g/m3. Näillä menetelmillä saadaan tietoa 
esimerkiksi betonin kuivumisesta ja päällystettävyydestä.  Mittaukset 
tehdään RT kortin 14-10984 mukaisesti.

Porareikäantureita varten rakenteeseen porataan 4 mm tai 16 mm 
reikä. Tasaantumisajan jälkeen voidaan mittaus suorittaa joko  
kertamittauksena tai mittausseurantana. Kosteusvaurioiden  
kuivauksien yhteydessä mittauksilla varmistetaan kuivauksen 
tehokkuutta ja tarvittavaa kuivausaikaa. 

Rakenteen kosteus voidaan mitata myös puusta 
ns. piikki- mittarilla, jolloin tulos on yleensä 
painoprosentteina. Tarvittaessa  
voidaan materiaalien kosteus  
määrittää näytepaloista koeputki- 
menetelmällä tai punnituskuivaus- 
menetelmällä.

Kosteusmittauslaitteita. Betonilattian kosteusmittauskäyrät.
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Tartuntavetolujuus- ja maali- 
kalvonpaksuusmittaukset

Pinnoitteiden tehtävänä on ulkonäköseikkojen lisäksi usein myös  
suojata pinnoitettavaa rakennetta. 

Laadunvarmistuskokeilla varmistetaan työselityksessä asetettujen 
laatukriteerien täyttyminen ja pinnoitteilta haluttujen ominaisuuksien 
saavuttaminen.

Tartuntavetolujuuskokeita tehdään yleensä ruiskubetonille,  
paikkauslaasteille, pinnoitteille ja muille betonin päälle tehtäville  
käsittelyille. Vaatimukset tartuntavetolujuuksille määritellään  
korjaustyöselityksessä. Menetelmä standardin SFS 5446 mukaisesti.

Maalikalvonpaksuuksien mittauksia tehdään yleensä  
metallirakenteiden korroosio- ja palosuojakäsittelyille.  
Kerrospaksuusvaatimukset on ilmoitettu suunnitelma-asiakirjoissa.

TAMK:n rakennuslaboratorion mittauspalvelu suorittaa  
tartuntavetolujuus- kokeita ja maalikalvonpaksuuden mittauksia.

Testauksiin liittyviä palvelujamme ovat:

TARTUNTAVETOLUJUUS, mittauksen periaate

• tartuntavetolujuuskokeet
• korjauslaastit
• lattiapinnoitteet

• kalvopaksuuden mittaukset
• korroosionsuojamaalit
• palonsuojamassat
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Lämpökamerakuvaukset

Lämpökameralla tapahtuvia kuvauksia käytetään, kun halutaan tutkia 
kiinteistöjen lämpötalouteen vaikuttavia tekijöitä. 

Lämpökuvausta voidaan käyttää apuna myös tutkittaessa  
rakennusten kosteusvaurioita, esimerkiksi kosteusmittausten  
yhteydessä. Lisäksi kuvauksia voidaan käyttää apuna LVI- tekniikassa, 
kuten esimerkiksi lämpöputkien paikallistamisessa ja sähkö- 
tekniikassa kuumenneiden virtapiirien sekä sulakkeiden etsimisessä. 

Lämpö- eli infrapunakuvaus perustuu kappaleiden lähettämään 
lämpösäteilyyn. Lämpösäteily on näkyvää valoa pidempää  
aallonpituutta olevaa sähkö- magneettista säteilyä.  
Lämpökuvauksissa käytettäviä aallonpituuksia ovat 3-5 mikrometriä 
(lyhyt aalto eli SW, short wave)ja 8-12 mikrometriä (pitkä aalto eli LW, 
long wave).

Kiinteistöjen lämpökuvauksissa tutkitaan rakenteiden lämpövuotoja 
sekä mahdollisia kylmäsiltoja. Parhaiten kuvaus onnistuu kylmänä  
vuodenaikana, lämmityskauden aikana. Esimerkiksi puutteelliset 
tiivistykset sekä kokoon painuneet ja myös kastuneet lämpöeristeet 
havaitaan paikanpäällä kohteessa. Lämpökuvaus tehdään  RT kortin 
14-11239 mukaisesti.

Esimerkki lämpökuvasta, jossa 
on vuotokohta ylänurkassa.
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Tunniste Arvo
L.kuva : maks 18,4°C
L.kuva : min 1,1°C
SP01 12,9°C
AR01 : maks 15,3°C
AR01 : min 1,1°C

Tilaajalle toimitetaan kirjallinen raportti, joka on Eurofins Expert Services 
Oy:n henkilösertifikaattikoulutuksen mukainen. Käytössämme on  
nykyaikaiset Flir T640 bx ja Flir E60bx lämpökamerat, monipuolisilla  
teknisillä ominaisuuksilla varustettuna.

Lämpökamerat Flir 
T640bx ja Flir E60bx

9



10

Rakennusten  
ilmatiiviysmittaus

Rakennusten painekokeen 
periaate:  
rakennuksen sisälle  
aiheutetaan puhaltimen avulla 
yli- ja alipaineet ja mitataan 
puhaltimen kautta virtaava 
ilmamäärä, joka on yhtäsuuri 
kuin rakennuksen vuotokohtien 
kautta virtaava ilmamäärä.  
Menetelmä on kuvattu  
standardissa SFS-EN ISO 9972.

Painekoelaitteistoa voidaan 
käyttää seuraaviin  
tarkoituksiin: 
1. rakennusten vaipan  

ilmantiiviyden mittaamiseen
2. rakennusten vaipan  

vuotokohtien etsimiseen
3. palo-osastoinnin 

mittaamiseen.
Ilmatiiviyden mittauslaitteistoa.
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Oikein säädetyt ilmanvaihtoventtiilit ovat merkittävä tekijä  
asumisviihtyvyydessä. 

Ilmanvaihtoventtiilien kautta siirtyvät ilmamäärät on mahdollista 
mitata SwemaAir 300 ilmanvaihdon yleismittarilla. Ilmamääriä on  
mahdollista mitata ilmanvaihtoventtiileistä esimerkiksi paine- 
eromittauksella ns. Pitot-putkella (dPf eli differential Pressure Mode) 
tai SwemaFlow 125 mittaussuppilolla, joka mittaa suppilon kautta 
kulkevan ilmamäärän ja lämpötilan.

Vetoisuusmittauksia on mahdollista tehdä olosuhdeanturilla,  
joka mittaa huonetilassa tapahtuvaa ilman nopeutta ja lämpötilaa.

Mitattuja tuloksia verrataan määräyksissä ja ohjeissa annettuihin  
ilmavirtojen arvoihin eri huonetiloissa.

Ilmanvaihdon mittaukset

Ilman virtausnopeusmittari ja ilmanvaihtoventtiilien ilmamäärän mittauskalustoa.
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Homenäytteiden keräys

Homeongelma asunnossa on usein seurausta kosteusvauriosta,  
jonka syynä voi olla esimerkiksi vesiputken rikkoutuminen,  
rakenteiden kosteusfysikaalinen toimimattomuus, tuuletuksen  
puuttuminen, vesieristyksien huono kunto, rakennusten ulkopuolisten 
pinta- tai pohjaveden kulkeutuminen rakenteisiin. Jatkuva altistuminen 
liialliselle huoneilman itiöpitoisuudelle voi aiheuttaa allergia-  
ja hengitystieoireita. 

Mikrobinäytteenotto tapahtuu rakenteesta, epäilystä vauriokohdasta 
suoraan materiaalinäytteenä, teippinäytteenä tai sivelynäytteenä.  
Tutkittavan näytteen lisäksi tarvitaan tapauskohtaisesti vertailunäyte 
ns. terveestä rakenteen kohdasta. Homenäytteiden keräyksen 
yhteydessä tehdään usein kosteusmittauksia tai –kartoituksia,  
jotta saadaan selville ongelman sijainti ja laajuus. 

Korjattaessa homevauriota rakennuksessa, joudutaan vaurioitunut 
kohta yleensä aina poistamaan kokonaan ja lisäksi terveeltäkin  
alueelta sekä korjaamaan uusilla materiaaleilla.

Homekasvusto asunnon lattiassa.



13

Sisäilmanäytteet otetaan talvella, maan ollessa lumen peitossa,  
koska silloin mikrobien oletetaan olevan kokonaan rakennuksesta 
peräisin. Myös raja- arvot on annettu koskien talviaikaan otettuja 
sisäilmanäytteitä. 

Huoneilman itiöpitoisuutta tutkittaessa käytetään ns. Andersen 
keräintä. Huoneilmaa pumpataan 10 minuuttia seulasarjan läpi, jossa 
on kasvatusalustat. Homeille ja bakteereille on kasvatusalustat  
erikseen. Näytteille tehdään sieni-itiö- ja bakteerimääritykset sekä 
sädesienitutkimus ulkopuolisessa laboratoriossa. 

Käytettävä laboratorio sovitaan tilaajan kanssa. Yleensä näytteistä 
tunnistetaan kolme valtalajia.

Lajeja:
Penicillium, Aspergillus, Acremonium, Aspergillus versicolor,  
Cladosporium, Stachybotrys, Chaetonium, hiivat jne.

Anderssen keräin sisäilman mikrobinäytteille.
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Akustiset mittaukset

Työ- ja asuintilojen akustiset ominaisuudet ovat tärkeitä tilojen käytön,  
viihtyvyyden ja työturvallisuuden kannalta. Merkittävimpiä ovat tilojen 
käyttötarkoitukseen sopiva akustiikka, rakenteiden  
ääneneristävyys-ominaisuudet ja ympäristömelun taso.

Ominaisuuksien selvittäminen mittauksin on yleensä perusteltua  
suunniteltaessa korjaustoimenpiteitä tai valvottaessa asetettujen  
vaatimusten täyttymistä. 

Uudisrakennusten rakenteellista ääneneristystä ja meluntorjuntaa  
koskevat säännökset ovat asetuksessa 796/2017  
Ympäristöministeriön asetus rakennuksen ääniympäristöstä. Siinä on 
määrätty sallitut rakenteiden äänitasoeroluvun DnT,w   
ja askeläänitasoluvun L’nT,w+ C I, 50-2500 arvot desibeleinä.

Näiden asumisviihtyvyyteen vaikuttavien desibeliarvojen mittaukset 
tehdään nykyaikaisella Nor 150 äänimittauslaitteistolla. Mittaukset 
tehdään standardien SFS-EN ISO 16283-1 ja SFS-EN ISO 16283-2 
mukaisesti. 

Käytettävällä mittauslaitteistolla voidaan mitata erikseen  
jälkikaiunta-ajat esimerkiksi auditorioista, konserttisaleista, käytävistä, 
porrashuoneista ja uimahalleista.

Norsonic  
äänimittauskalustoa
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Ympäristön aiheuttaman melun äänitaso, kuten liikenteen melu,  
voidaan myös mitata tarvittaessa. Tämä äänitaso ilmoitetaan  
yleisimmin LA,max eli enimmäisäänitasona (dB)  
ja LA,eq eli ekvivalenttitasona (dB).

Äänitasoeroluvun DnT,w  
mittauskäyrä suhteessa   
vertailukäyrään.
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Maanäytteiden seulonnat

Seulasarjaa (koot 0,063 – 63 mm) käytetään maalajin rakeisuuskäyrän  
selvittämisessä. 

Rakeisuuden jakauman perusteella voidaan arvioida esimerkiksi  
kiviaineksen soveltuvuutta käyttötarkoitukseensa, salaojasoraksi  
kelpaava kiviaines voidaan määrittää seulonnan avulla. Betonin  
valmistamisessa käytettävien kiviaineksien rakeisuudet ja ns. seulojen 
läpäisyarvot antavat oleellista tietoa betonimassan  
suhteutuslaskelmien tekemistä varten. 

Käytössä olevat seulasarjat ovat standardin ISO 3310-2:2013 mukaisia.

Maalajien routivuuden arviointi. Maalajit alueella 1 ovat routivia ja alueella 2,3, ja 4 
routimattomia.
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Radonmittaus työpaikoilla  
ja julkisissa tiloissa

Työnantajan velvollisuus selvittää työskentelypaikan radonpitoisuus 
tarkentui säteilylainsäädännön uudistuksen yhteydessä  
(esim. säteilylaki 155 §). 

Työpaikan radonpitoisuuden viitearvo on 300 Bq/m³ (becquerelliä 
kuutiometrissä) työtilassa, jossa työaika on suurempi kuin 600 tuntia 
vuodessa. Radonpitoisuuden mittaus tehdään yleensä ns. integroivalla  
menetelmällä, joka tarkoittaa radonmittauspurkin sijoittamista  
mitattavaan kohteeseen vähintään kahden kuukauden ajaksi  
mittauskaudella (syyskuun alku – toukokuun loppu).

Usein osoittautuu, että ilmanvaihdon ajastettu toiminta pitää  
työaikaisen pitoisuuden viitearvon alapuolella, vaikka muina aikoina 
pitoisuus olisi korkeampi. Tällöin voidaan tehdä erillinen täydentävä 
työnaikainen radonpitoisuuden mittaus, jossa pitoisuuden  
vaihtelua mitataan rekisteröivällä tarkoitukseen hyväksytyllä  
mittalaitteella. Teemme tämän mukaisia vähintään 7 vrk kestoisia  
radonpitoisuuden mittauksia. Mittauksen tilaamisen yhteystiedot  
löytyvät ohesta ja TAMKin verkkosivuilta tamk.fi.
Lähteitä: Säteilylaki 859/2018, Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1044/2018,  
Säteilyturvakeskuksen määräys luonnonsäteilylle altistavasta toiminnasta S/3/2019, stuk.fi 
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Kuva 1. Esimerkki 7 vrk mittaustuloksesta kohteessa, jossa mitattiin keskimääräiseksi  
radonpitoisuudeksi 600 Bq/m3 ja työaikaiseksi pitoisuudeksi 230 Bq/m3.

Lisätietoja ja tilaukset:  
Fysiikan laboratorio, Pasi Arvela, p. 050 3727906, pasi.arvela@tuni.fi



Lisätietoa 
tamk.fi/rakennuslaboratorio

Tampereen ammattikorkeakoulu  
RAKENNUSLABORATORIO, 

Kuntokatu 3, 33520 TAMPERE


