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TIIVISTELMÄ
Tutkimuskohteena oli Turun Peltolassa osoitteessa Ruiskatu 8 sijaitseva betonielementtirakenteinen koulu-
kiinteistö. Kiinteistön vanha osa on rakennettu vuonna 1979 ja uusi osa vuonna 1989. Rakennuksen vanha
osa koostuu viidestä maanpäällisestä kerroksesta, käyttötiloina olevasta kellarikerroksesta sekä erillisestä pää-
osin yksikerroksista liikunta- ja uimahallitiloja sisältävästä siivestä (uimahallin alla on lisäksi kellarikerrok-
sessa teknistä tilaa). Rakennuksen uudempi osa on neljäkerroksinen, joista kolme kerrosta sijaitsee maan-
päällä. Tämän lisäksi uudessa osassa on liikuntatiloja sisältävä erillinen yksikerroksinen siipi.

Tutkimuksen tavoitteena oli hankkia lähtötietoja kiinteistöstä laadittavaa tarveselvitystä varten tulevaa kor-
jausta ajatellen. Tutkimuksen sisältöä täsmennettiin tilaajan kanssa pidetyissä palavereissa. Tutkimuksen
rajauksista johtuen on mahdollista, että kaikki kiinteistön vauriot eivät tulleet esiin tässä tutkimuksessa.

Kiinteistön vanhan osan alkuperäisissä salaojissa, maanpinnan kallistuksissa ja pintavesien poisjohtamisissa
havaittiin paikoitellen puutteita, jotka on esitetty tarkemmin raportissa.  Olemme suositelleet lisätutkimuksia
ja puutteiden korjauksia erillisen suunnitelman mukaan.

Maanalaisten tilojen rakenteissa todettiin paikoitellen kosteutta (kohdat on esitetty raportissa), mikä tulee
huomioida tulevissa korjauksissa mm. tilojen käyttötarkoituksessa ja pintamateriaalien valinnoissa. Väestön-
suojien maanvastaisissa seinissä on sisäpuolinen lämmöneristys, mitä voidaan pitää riskirakenteena (mm.
Ympäristöopas 2016 mukaan) ja ne tulee poistaa ja uusia rakenne rakennusfysikaalisesti toimivaksi.

Alapohjan ja ulkoseinien kautta todettiin merkkiainemenetelmällä tapahtuvan ilmavuotoja sisäilmaan. Ulko-
seinissä ja maanvastaisissa seinissä havaittiin halkeamia, joille on suositeltu maanvastaisten seinien ja pilarei-
den osalta rakenneteknistä tarkastusta. Ilmavuodot rakenteista tulee estää erillisen suunnitelman mukaan.
Rakennuksessa tulee tiivistää myös muut riskialttiit rakenteet, mm. louhostilojen ja putkikuilujen kohdalta.

Ulkoseinien betonirakenteille tehtiin erillinen kuntotutkimus, jonka toimenpiteet on raportoitu erillisessä
raportissa. Peltiverhottujen julkisivujen kohdalla havaittiin puutteita mm. tiiveydessä sekä liian tiiviitä pinto-
ja puurakenteiden ulkopuolella, ja näiden korjaamista on suositeltu. Vanhassa osassa on lisäksi pienellä osalla
sisäpuolelta levytettyä ulkoseinää, jonka sisäpuolen tiiveyttä tulee parantaa erillisen suunnitelman mukaan.

Sisäpuolella havaittiin kosteusjälkiä paikoitellen ulkoseinissä ja huoneiden sisäkatoissa. Jälkien syyt tulee
selvittää lisätutkimuksilla niiltä osin kuin ne eivät vielä ole tiedossa ja korjata. Osa jäljistä on aiheutunut to-
dennäköisesti kattovesiviemäreiden tai niiden liittymien vuodoista sekä puutteellisista räystäspellityksistä,
julkisivun saumoista ja ikkunaliittymistä. Sisäpintojen vaurioituneet materiaalit tulee poistaa ja tarvittaessa
kuivata rakenteet.

Vesikattojen teknistä käyttöikää on vielä jäljellä noin 15 vuotta. Olemme kuitenkin suositelleet vanhan puo-
len liikuntasalin ja uimahallin puurakenteisten yläpohjien osalta vesikattojen uusimista, jotta yläpohjan ra-
kenteet saadaan kattavasti kartoitettua ja mahdolliset vauriot korjattua. Vesikatoille on myös tarpeen tehdä
nopean aikataulun korjauksia, joilla kattojen käyttöikää pidennetään.

Vanhan puolen ja uuden puolen liikuntasaliosan alkuperäiskuntoiset märkätilat ovat tulleet elinkaarensa
päähän ja olemme suositelleet niiden uusimista. Vanhan puolen liikuntatilojen pesutilojen kosteudet tulee
selvittää naapuritilojen puolelta suoritettavilla mittauksilla ja sen jälkeen arvioida niiden uusimistarvetta.

Vanhalla puolella sijaitsevan saneeratun keittiön edustalla todettiin kosteutta, jonka syy tulee selvittää lisätut-
kimuksilla. Lisätutkimusten jälkeen tulee korjata syy ja uusia vaurioituneet materiaalit.
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1 Kuntotutkimuksen yleistiedot
1.1 Kohde ja tilaaja

Kohde Turun ammattikorkeakoulu ja ammatti-instituutti
Ruiskatu 8
20720 Turku

Tilaaja Turun kaupunki
Turun Kiinteistöliikelaitos
Tilapalvelut
Linnankatu 90
20100 Turku

Tilaajan yhteyshenkilö  Janne Virtanen, kiinteistön ylläpitoinsinööri
p. 050 558 9358

1.2 Tekijä ja ajankohta

Tutkimuksen tekijät RTC Vahanen Turku Oy
Ratapihankatu 53 C
20100 TURKU
p. 0207 698 618
s-posti etunimi.sukunimi@vahanen.com

Heli Teivainen, RI (AMK), rakennusterveysasiantuntija
Mari Lehtonen-Najtre, FT, rakennusterveysasiantuntija
Kimmo Saksi, RI (AMK)
Timo Tuomi, LVI-asiantuntija
Jouni Vuohijoki, Rkm, rakennusterveysasiantuntija

Yhteyshenkilö Heli Teivainen, p. 041 5152 589

Kohteen kenttätutkimukset suoritettiin marras – joulukuussa 2016.
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1.3 Tutkimuksen tavoite ja rajaus

Tutkimuksen tavoitteena oli hankkia lähtötietoja kiinteistöstä laadittavaa tarveselvitys-
tä varten. Tutkimuksen sisällöstä oli laadittu tutkimussuunnitelma (Rakennustekninen
tutkimussuunnitelma, Sirate Oy, päivätty 22.8.2016). Tutkimuksen sisältöä täsmennet-
tiin tilaajan kanssa myöhemmin pidetyissä palavereissa.

Tutkimukseen sisältyi alapohjan ja maanvastaisten seinien sekä märkätilojen ja erillis-
ten tilojen 331-333 pintakosteuskartoitus. Lisäksi tehtiin porareikäkosteusmittauksia
ja viiltokosteusmittauksia tilaajan kanssa sovituista kohdista, joissa pintakosteuskartoi-
tuksella todettiin viitteitä kosteudesta.  Ulkoseinistä kartoitettiin halkeamat. Yläpohjis-
ta kartoitettiin mahdolliset kosteusjäljet huonetilojen puolelta alakattoja avaamatta se-
kä tehtiin pintakosteuskartoitus, mikäli kosteusjäljet olivat kiviaineisessa yläpohjan
kattopinnassa. Vesikatto ja rakennuksen ulkopuoli tarkastettiin aistinvaraisesti. Ris-
kialttiita rakenteita tarkastettiin rakenneavauksin, joita tehtiin osin tutkimussuunni-
telmassa esitettyihin kohtiin ja osin tilaajan kanssa erikseen sovittuihin kohtiin. Merk-
kisavun avulla tutkittiin vanhan puolen toisen kerroksen korkeudelta alkavia putkikui-
luja kolmesta tilaajan kanssa sovitusta kohdasta. Merkkiainemenetelmällä selvitettiin
rakenteiden kautta tapahtuvia ilmavuotoja tilaajan kanssa sovituista neljästä kohdasta.
Salaojat kuvattiin niiltä osin kuin yhden työpäivän aikana ehdittiin kuvaamaan ilman
kaivuutöitä ja putkien huuhtelua.

Lisäksi tutkittiin julkisivujen betonirakenteiden kunto, josta laadittiin erillinen julkisi-
vujen kuntotutkimusraportti. Kiinteistön LVIS-järjestelmien kunnosta laadittiin lau-
sunto (pois lukien ilmanvaihto, josta tarkastettiin ainoastaan ilmanvaihtokoneet), joka
on esitetty myös erillisellä raportilla.

1.4 Tutkimusmenetelmät ja vertailuarvot

Rakenneavaukset
Avauksia tehtiin, jotta päästiin tarkastamaan rakennekerroksia ja niiden kuntoa.

Pintakosteuskartoitus
Kenttätutkimuksissa käytettiin aistinvaraisten havaintojen apuvälineenä mittalaitetta
Gann Hydrotest LG2. Kivirakenteissa käytettiin sähkönjohtavuuteen perustuvaa pin-
takosteusilmaisinta LB 70, jonka antamalla lukemalla ei ole yksikköä. Mitattaessa saatu
tulos on suuntaa-antava. Asteikko muodostuu lukemista 0...170. Pintakosteusilmaisin
kuvaa rakenteen kosteutta enimmillään noin 2-3 cm syvyyteen asti. Ilmaisimesta saatu
lukema riippuu myös tarkasteltavasta materiaalista.

Ilman kosteusmittaus ja viiltomittaus
Ilman ja lattian pintarakenteiden alla olevaa kosteustilannetta selvitettiin rakenteen ly-
hytkestoisen suhteellisen kosteuden mittausmenetelmällä. Lattian pintarakenteen alla
vallitsevan ilman suhteellisen kosteuden mittaus tehtiin ns. viiltomittauksena, jossa
lattiapinnoitteeseen tehdään viilto halutulle kohdalle ja lattiapinnoite irrotetaan mitta-
pään vaatimalta matkalta alustastaan. Viiltoon asennetaan Vaisala Oy:n valmistama
HMP42 -kosteus- ja lämpötilamittapää. Tehty viilto sekä viillon ja mittapään rajapinta
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tiivistetään Mal–kitillä siten, että tehty viilto on täysin vesihöyryntiivis. Mittapään an-
netaan tasaantua päällysteen alla vallitseviin olosuhteisiin vähintään 15 minuuttia.
Mittauksissa käytettiin Vaisala HMI41 -lukulaitetta. Mittauksissa käytetyt kosteus- ja
lämpötilamittapäät on kalibroitu Vahanen Oy:n mittapäiden kalibrointijärjestelmällä
27.10.2016.

Rakennekosteuden mittaus porareikämenetelmällä
Tutkittaviin materiaaleihin porattiin kuivamenetelmällä 16 mm poranterällä reikä, jo-
hon  asennettiin  ulkomitaltaan  16  mm  paksu  holkki.  Porareiän  ja  putken  liitos  sekä
putken suu tiivistettiin höyrytiiviiksi. Ennen holkin asennusta reikä puhdistettiin huo-
lellisesti porauspölystä reikään mahtuvalla suuttimella. Porauksen jälkeen reiän annet-
tiin tasaantua yli 72 tuntia. Mittausanturien asennuksen jälkeen anturin annettiin ta-
saantua yli tunnin ajan putkessa vallitseviin olosuhteisiin ennen mittaustulosten lu-
kemista.

Betonirakenteiden ja tiiliseinän suhteellisen kosteuden mittauksissa käytettiin Vaisala
Oy:n valmistamia HMP44 -kosteus- ja lämpötilamittapäitä. Sisäilman suhteellisen kos-
teuden ja lämpötilojen mittaukset tehtiin samalla kalustolla. Mittauksissa käytetyt kos-
teus- ja lämpötilamittapäät on kalibroitu Vahanen Oy:n mittapäiden kalibrointijärjes-
telmällä 27.10.2016.

Painesuhteet ja ilmavuotojen tutkiminen merkkisavulla
Rakennuksen ja rakenteiden ilmavirtauksia sekä rakennuksen painesuhteita tarkastel-
tiin merkkisavun avulla vain erikseen sovituista kohdin.

Ilmavuotojen tutkiminen merkkiainekokeella
Rakennuksessa tapahtuvia hallitsemattomia ilmavuotoja tutkittiin merkkiainekokeen
avulla. Merkkiainekaasuna käytettiin vedyn (5 %) ja typen seosta. Mahdollisia ilma-
vuotokohtia tutkittiin merkkiaineanalysaattorilla Inficon Sensistor XRS9012.

Hetkellisen paine-eron mittaaminen
Merkkiainekokeen yhteydessä mitattiin huonetilojen hetkellisiä painesuhteita mano-
metrilla Swema Air 3000.

2 Kiinteistön yleistiedot
2.1 Kohteen kuvaus

Tutkimuskohteena oli Turun Peltolassa osoitteessa Ruiskatu 8 sijaitseva betoniele-
menttirakenteinen koulukiinteistö. Kiinteistön vanha osa on rakennettu vuonna 1979
ja uusi osa vuonna 1989. Rakennuksen vanha osa koostuu viidestä maanpäällisestä
kerroksesta, käyttötiloina olevasta kellarikerroksesta sekä erillisestä pääosin yksiker-
roksista liikunta- ja uimahallitiloja sisältävästä siivestä (uimahallin alla on lisäksi kella-
rikerroksessa teknistä tilaa). Rakennuksen uudempi osa on neljäkerroksinen, joista
kolme kerrosta sijaitsee maanpäällä. Tämän lisäksi uudessa osassa on liikuntatiloja si-
sältävä erillinen yksikerroksinen siipi.
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2.2 Käytössä olleet asiakirjat

· Pohjapiirrokset: kellari, 1 – 5 krs, vesikatto

· Kuntoarvio, Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy, 13.10.2014.

· Rakennustekninen tutkimussuunnitelma, Sirate Group Oy, 29.6.2016.

· Asbestikartoitus, Varsinais-Suomen Asbestitutkimus Oy, 29.11.2016.

3 Ulkopuoli
3.1 Havainnot

Rakennus sijaitsee rinteessä, joka viettää koillissivulta lounaissivulle. Maanpinta viet-
tää pääosin rakennuksesta poispäin.

Luoteissivulla on portaikko kellarikerroksen sisäänkäynnille. Portaiden pohjalla on
pieni sadevesikaivo muoviritilällä. Portaikon pohjabetoni on sammaloitunut ja sokke-
lin sekä portaikon tukimuurin betoni on rapautunut ja betoniraudoitusta on tullut
esiin.

Kuvat  1  ja  2. Luoteissivun portaikon tukimuurin ja rakennuksen sokkelin alareunan
betonit ovat rapautuneet. Portaan alatasolla kasvaa sammalta.

Uimahalli- ja liikuntasalisiiven koillissivulla kallion pinta nousee jyrkästi ylöspäin ra-
kennuksen läheisyydestä. Uimahallin sokkelissa havaittiin paikoitellen kosteusjälkiä.
Maanpäällisessä kerroksessa ei sisäpuolelta tehdyssä tarkastuksessa todettu viitteitä
kosteudesta, mutta maanpinnan alapuolella sijaitsevassa ensimmäisessä kerroksessa,
uimahallin alapuolella, todettiin viitteitä kosteudesta sekä alapohjassa että maanvastai-
sessa ulkoseinässä.
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Kuvat 3 ja 4. Uimahalli- ja liikuntasalisiiven koillissivulla kallio nousee jyrkästi raken-
nuksen vierestä. Uimahallin kohdalla sokkelin ja pesubetoniseinän liittymässä on kos-
teusjälkiä.

Rakennuksen koillispuolella eri osien sokkeleiden vierellä havaittiin maapinnan kallis-
tuksissa puutteita: maanpinta ei vietä rakennuksesta poispäin ja sokkelin viereen on
muodostunut kuoppia. Uudemman osan sokkelin EPS-eristeet ovat tulleet paikon esil-
le maan painumisesta johtuen.  Uuden puolen matalamman osan koillissivulla havait-
tiin myös kuoppia sokkelin vierellä. Vanhan puolen koillissivulla kellarikerroksessa si-
jaitsevissa väestönsuojissa todettiin paikoin seinustan vierellä kosteutta alapohjassa ja
ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan ilmanvaihtotilan 137 maanvastaisessa seinässä
todettiin myös viitteitä kosteudesta. Uuden puolen korkean osan toisen kerroksen
korkeudella sijaitsevan väestönsuojan alapohjassa todettiin myös viitteitä kosteudesta
luoteispäädyssä. Ks. kohdat ”5 Alapohja” ja ”7 Maanvastaiset seinät”.

Kuvat 5 ja 6. Koillispuolella maanpinta ei kallista poispäin rakennuksesta. Sokkelin
viereen on muodostunut paikoin kuoppia. Paikoitellen maanpinnan yläpuolella näkyy
sokkelin eristystä.

Uuden puolen (ammatti-instituutin osat) rakennusten välissä on asfaltoitua pihaa yh-
dyskäytävän molemmin puolin. Luoteissivustalla asfaltoidulla pihalla on ainoastaan
yksi sadevesikaivo ja aistinvaraisen arvion perusteella pihan kallistuksissa on tällä osin
puutteita eivätkä pintavedet johdu kaikkialta kaivoon. Sokkelien alareunoissa todettiin
paikoitellen viherrystä. Uuden puolen korkeamman osan koillissivun sisäänkäynnin
(D-porras) kohdalla sokkelissa havaittiin myös kosteusjälkiä. Yhdyskäytävän toisella
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puolella, rakennuksen kaakkoissivustalla havaittiin myös sokkeleiden alareunojen vi-
herrystä. Asfaltti on paikallisesti kuopalla uuden osan matalamman osan kulmalla.
Uuden puolen korkean osan toisen kerroksen korkeudella sijaitsevan väestönsuojan
alapohjassa todettiin myös viitteitä kosteudesta rakennuksen koillissivulla.

Kuvat  7  ja  8. Luoteissivustalla olevan asfalttipihan vedenpoisto on puutteellinen. D-
portaan sisäänkäynti syvennyksen sokkelissa on kosteusjälkiä.

Kuvat 9 ja 10. Kaakkoissivustalla uuden puolen rakennusten sokkelin alaosat vihertä-
vät. Uuden puolen korkeamman osan kaakkoispäädyn sisäänkäynnin sokkelin alareu-
nassa on kosteusjälkiä.

Uuden puolen korkeamman osan ja vanhan osan välissä on rakennuksen kaakkoissi-
vustalla myös asfaltoitu piha. Uuden osan sisäänkäyntikatoksen kattovedet johtuvat
maahan ja aistinvaraisesti tarkastettuna niiden johtuminen eteenpäin sadevesikaivoon
on puutteellista ja on mahdollista, että ne kertyvät pihalle. Korkeamman osan kaak-
koispäädyn sisäänkäynnin sokkelin pinnassa on kosteusjälkiä.
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Kuvat 11 ja 12. Uuden ja vanhan puolen välinen asfaltoitu piha.

Vanhan puolen korkean osan kaakkoispäädyssä (kirjasto) on istutuksia seinän vierellä
ja maanpinta ei selkeästi vietä poispäin rakennuksesta. Lounaissivulla sokkelin vierus-
ta on katoksen alla (ylemmät kerrokset sijaitsevat pohjakerrosta ulompana). Lounais-
sivun sokkelissa ja sivulla olevan sisäänkäyntisyvennyksen sokkelissa havaittiin kos-
teusjälkiä. Alapohjassa ei näillä kohdin todettu viitteitä kosteudesta.

Kuvat 13 ja 14. Vanhan puolen lounaissivulla sokkelin vierusta on katettu. Sisään-
käynnin kohdalla sokkelin alareunassa on kosteusjälkiä.

Lähtötietojen (Kuntoarvio 3.10.2014, Raksystems Oy) perusteella salaojat on uusittu
pääsisäänkäynniltä rakennuksen luoteispäätyyn ja uimahallisiiven ympäri. Havainto-
jen perusteella seinän vierustalla on tällä osin sorastus ja paikoitellen sokkelin vierellä
näkyy suodatinkangasta. Muilta osin salaojat ovat alkuperäiskuntoisia. Salaojat kuvat-
tiin tämän tutkimuksen yhteydessä.

3.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Rakennuksen eri osien maanalaisilla osuuksilla todettiin sisäpuolelle paikoin kosteutta
sekä alapohjassa että maanvastaisissa seinissä, mikä viitaa ulkopuolen vedeneristyksen
ja vesien poisjohtamisen puutteisiin. Kohdassa ”4 Salaojat” suositellun salaojien uusi-
misen yhteydessä tulee myös vedeneristää maanalaiset osuudet ulkopuolelta kosteus-
kuorman vähentämiseksi. Maanpinnan kallistukset tulee myös korjata samassa yhtey-
dessä siten, että maanpinta viettää rakennuksen kaikilla osilla poispäin rakennuksesta.
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Asfaltoitujen pihojen sadeveden poiston riittävyys tulee arvioida peruskorjauksen yh-
teydessä ja tarvittaessa lisätä kaivoja ja parantaa maanpinnan kallistuksia myös näillä
osin. Nyt tehdyssä tarkastuksessa todettiin puutteita luoteissivustalla uudemman osan
rakennusten välisellä asfaltoidulla pihalla, jossa sadevesikaivoja on vain yksi sekä
kaakkoissivustalla vanhan ja uuden osan välisellä asfaltoidulla pihalla, jossa katoksen
vedet eivät mahdollisesti johdu sadevesikaivoon.

Luoteissivulla sijaitsevan kellarikerrokseen johtavan portaikon vedenpoiston riittävyys
tulee myös arvioida peruskorjauksen yhteydessä ja tarvittaessa parantaa sitä. Portaikon
kohdalla tukimuurin ja rakennuksen sokkelin betonirakenteet ovat rapautuneet ja
portaikon pinnassa on runsaasti sammalta. Rakenteet tulee korjata peruskorjauksen
yhteydessä ja portaikon kattaminen on suositeltavaa rakenteiden säärasituksen vähen-
tämiseksi.

Uimahallin kohdalla havaittiin kosteusjälkiä sokkelin yläreunassa. On mahdollista, et-
tä uimahallista on kulkeutunut kosteaa ilmaa rakenteisiin, mikä ilmenee ulkopuolella
havaittuina kosteusjälkinä. Olemme suositelleet uimahallille saneerausta peruskor-
jauksen yhteydessä uimahallin iän ja tilan alapuolella tehtyjen kosteushavaintojen
vuoksi (ks. kohta ”11 Muuta”). Samassa yhteydessä tulee arvioida seinärakenteen kor-
jaustarpeet.

4 Salaojat
4.1 Havainnot

Tilaajan kanssa sovittiin, että kiinteistön salaojat kuvataan niiltä osin kuin yhden työ-
päivän aikana ehditään. Kiinteistön salaojat kuvattiin pistokokein niiltä osin kuin sa-
laojakaivot olivat löydettävissä. Kuvaukset aloitettiin vanhalta puolelta. Kuvatut osuu-
det on esitetty kuvassa 15 ja liitteessä 3. Kuvaus kokonaisuudessaan toimitetaan tilaa-
jalle muistikortilla.

Huoltomiehiltä saadun tiedon mukaan vanhan puolen korkean osan koillissivulla ei
ole lainkaan salaojia (kaivot 6-10). Sivustalle on tehty koekaivaus kesällä 2015 ja sala-
ojia ei ole löytynyt. Nyt tehtyjen havaintojen mukaan kaivoja ei ollut näkyvillä. Insti-
tuutin osuutta ei ehditty kuvaamaan sovitun päivän aikana, muutoin kuin korkeam-
man osan luoteissivun kohdalta.

Kiinteistön kuvattujen salaojien materiaaleina oli muovi- ja savitiiliputki. Vanhalla
puolella salaojat ovat olleet todennäköisesti alun perin savitiiliputkea ja uusitut osat
ovat muovia. Uudella puolella salaojat ovat olleet todennäköisesti alun perinkin muo-
via. Muoviset salaojaputket olivat hyvässä kunnossa. Savitiiliputket olivat huonossa
kunnossa, putkissa todettiin siirtymiä saumoissa, halkinaisia kohtia ja putkirikkoja.
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Kuva 15. Kuvatut salaojat (ks. suurempana liite 3).

Kuvat 16 ja 17. Savitiiliputkessa siirtymää uimahalliosan kaakkoispäädyssä (kuva 16).
Savitiiliputki on halki uimahalli- ja liikuntasaliosan alla (kuva 17).

Kuvat 18 ja 19. Savitiiliputki on sortunut auditorion edustalla (kuva 18) ja porrashuo-
neen alla (kuva 19).
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Kuvat 20 ja 21. Vanhan osan lounaissivulla salaojaputki vaihtuu muoviksi kaivon 16
läheisyydessä. Kaivojen 16 ja 17 välissä vanha savitiiliputki on tukossa.

4.2 Johtopäätökset

Kuvatuilta osin muoviputkien todettiin olevan kunnossa eivätkä ne vaadi toimenpitei-
tä. Suosittelemme kuitenkin salaojien kuvausta niiltä osin kuin niitä ei nyt ehditty ku-
vaamaan.

Savitiiliputket ovat huonossa kunnossa ja saatujen tietojen sekä tehtyjen havaintojen
perusteella vanhan puolen koillissivulta puuttuvat salaojat. Sivustalla todettiinkin kos-
teutta rakennuksen sisäpuolella alapohjassa, ks. kohta ”5 Alapohja”. Kiinteistön perus-
korjauksen yhteydessä tulee uusia vähintäänkin ulkopuoliset savitiiliputket ja lisätä
puuttuvat salaojat. Sisäpuolisten savitiiliputkien uusiminen on työläämpää, mutta nii-
denkin uusimista tulee harkita, sillä niissä todettiin toistuvia rikkoutumisia ja niiden
korjaamatta jättäminen muodostaa riskin alapohjan kastumiselle. Uimahallin tekniik-
katilan ja viereisen auditorion välissä todettiin viitteitä kosteudesta väliseinässä ja ala-
pohjassa rikkoutuneen salaojaputken kohdalla.

5 Alapohja
5.1 Rakenteet

Käytössä olleen Rakennusteknisen tutkimussuunnitelman (22.8.2016, Sirate Oy) mu-
kaan alapohjan rakenne vaihtelee kiinteistön eri osissa jonkin verran, ollen kuitenkin
pääosin alapuolelta eristettyä maanvaraista betonilaattaa. Osa alapohjasta on kuitenkin
eristämättä ja osassa eriste on betonilaatan yläpuolella tai kahden betonilaatan välissä.
Rakenteet on esitetty tarkemmin tutkimussuunnitelmassa.

Kosteusmittausporausten yhteydessä tarkastettiin mittauskohtien alapohjarakenteet.
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Vanhan osan väestönsuojan 008 alapohjarakenne kosteusmittauspisteessä P1 on yl-
häältä alas:

· vinyylilaatta
· betoni 120 mm
· muovikalvo tms.
· hiekka 100 mm
· betoni tms. kova kerros n. 100 mm
· pohjasora

Kauempana maanvastaisesta seinästä (kosteusmittauspiste P2) alapohjan betonilaatan
alla ei havaittu muovikalvoa eikä toista kovaa kerrosta hiekan alla.

Rakennusteknisen tutkimussuunnitelman mukaan alapohjassa pitäisi olla tällä kohdin
100 mm betonilaatta, sitkeä suojapaperi ja tiivistetty sorakerros (AP1).

Uuden osan väestönsuojan 2113 alapohjarakenne kosteusmittauspisteessä P6 on yl-
häältä alas:

· betoni 390 mm
· hiekka/sora

Väestönsuojan 2111 kosteusmittauspisteissä P3 ja P4 sekä väestönsuojan 2113 kos-
teusmittapisteessä P5 todettiin alapohjassa olevan yli 400 mm betonia.

Alapohjarakennetta ei oltu esitetty tältä kohdin lähtötietoina olleessa Rakennustekni-
sessä tutkimussuunnitelmassa (22.8.2016, Sirate Oy).

Vanhan puolen maanvarainen eristetty alapohja tarkistettiin lounaissivun luokkatilas-
ta 020 merkkiainekokeen MA3 yhteydessä. Rakenne ylhäältä alas on:

· muovimatto
· 70 mm betoni
· 80 mm EPS
· karkea sora

Rakennusteknisestä tutkimussuunnitelmasta ei selvinnyt, mikä rakenne tällä kohdin
pitäisi olla. Tehdyt havainnot viittasivat alapohjaan AP3 (lämpimän tilan maanvarai-
nen laatta). Tutkimussuunnitelman mukaan pilarilinjoilla A-D sekä luokkatilan 020
läheisessä tilassa 028 on alapohjana AP5 (lämpimän tilan kantava laatta).

5.2 Havainnot

Kiinteistön alapohjat kartoitettiin pintakosteusilmaisimella. Kohonneita pintakosteus-
lukemia havaittiin vain paikoitellen. Kohonneita pintakosteusarvoja todettiin lähinnä
maanvastaisten seinien vierustoilla vanhan puolen korkean osan koillissivustalla väes-
tönsuojissa sekä A-porrashuoneessa, ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevassa uimahal-
lin alla olevassa teknisessä tilassa ja ison auditorion päädyssä sekä toisessa kerroksessa
sijaitsevissa uuden puolen väestönsuojissa seinien vierustoilla. Näiden lisäksi kohon-
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neita kosteusarvoja havaittiin tiloissa, joissa käytetään vettä tai niiden läheisyydessä.
Alueet on esitetty suuntaa antavasti liitteen 1 pohjakuvassa.

Rakenteiden kosteuksia mitattiin tarkemmin muutamasta tilasta muovimaton alta teh-
tävällä viiltokosteusmittauksella tai porareikäkosteusmittauksella. Mittaukset tehtiin
kohtiin, jossa todettiin pintakosteusilmaisimella kohonneita kosteuslukemia sekä ver-
tailumittaukset kohtiin, jossa kohonneita lukemia ei todettu. Mittaustulokset on esitet-
ty oheisissa taulukoissa 1 ja 2, ja mittapisteet on esitetty liitteen 1 pohjapiirroksessa.

Taulukko 1. Alapohjan kosteusmittaukset muovimaton alta viilloista (V = viiltomit-
taukset) 28.11.2016.

Mitta-
piste

Mittauskohta Syvyys Suhteellinen
kosteus

Lämpötila Kosteus-
sisältö

Anturi

(mm) (%) (°C) (g/m3) nro.
V1 094 sosiaalitila naiset,

pesualtaan alta
0 93 20,9 17,0 42/5

V2 094 sosiaalitila naiset,
keskilattia, vrt.

0 80 21,5 15,1 42/4

Sisäilma 094 19 21,2 3,5 42/1
V3 096 sosiaalitila miehet,

wc:n edusta
0 72 22,3 14,1 42/2

V4 096 sosiaalitila miehet
väliseinän vierus, vrt.

0 79 22,0 15,3 42/2

Sisäilma 096 19 21,9 3,7 42/1
V5 2136c ulkoseinän

vierus
0 74 19,2 12,2 42/2

V6 2136c väliseinän vie-
rus, vrt.

0 49 19,5 8,2 42/1

Sisäilma 2136c 17 19,7 2,8 42/4
V7 2147 pukuhuone nai-

set
0 81 19,0 13,2 42/5

V8 2147 pukuhuone nai-
set, vrt.

0 68 19,2 11,3 42/3

Sisäilma 2147 pukuhuone nai-
set

21 19,5 3,4 42/3

V9 092 astianpalautus 0 100 20,6 18,1 42/4
V10 092 astianpalautus,

vrt.
0 60 21,1 11,1 42/2

Sisäilma 092 24 20,9 4,4 42/3
V11 0921 wc:n edusta 0 81 21,3 15,0 42/1
V12 0921 väliseinän vierus,

vrt.
0 61 20,6 11,0 42/5

Sisäilma 0921 26 21,5 4,8 42/2
V13 Auditorio 131, veden-

puhdistustilan puolei-
nen jalkalista

0 77 21,9 14,9 42/2

V14 Auditorio 131 välisei-
nän jalkalista, vrt.

0 40 19,8 6,9 42/5

Sisäilma Auditorio 131 18 20,5 3,1 42/4
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Viiltokosteusmittauksissa havaittiin korkeaa suhteellista kosteutta muovimaton alla
vanhalla puolella astianpalautuslinjaston 092 edustalla (mittapiste V9) ja naisten sosi-
aalitilassa 094 (V1).

Vertailumittauksiin nähden suhteellinen kosteus muovimaton alla oli koholla vanhalla
puolella myös naisten sosiaalitilan 094 keskialueella (V2), miesten sosiaalitilan 096 vä-
liseinän vierellä (V4) sekä kirjaston käytävällä 0921 wc-tilan edustalla (V11).

Uudella puolella vertailukohtiin nähden kohonnutta suhteellista kosteutta todettiin
ainoastaan naisten pukuhuoneessa 2147 väliseinän vierustalla (V7).

Taulukko 2. Alapohjan kosteusmittaukset muovimaton alta porareistä
(P=porareikämittaukset: poraus 29.11.2016 ja mittaus 2.12.2016).

Mitta-
piste

Mittauskohta Syvyys
(mm)

Suhteellinen
kosteus

(%)

Lämpötila
(°C)

Kosteus-
sisältö
(g/m3)

Anturi
nro.

P1 008 suojahuone, MVS
vierus

30 88 19,1 14,5 44/3
50 89 19,2 14,5 44/3

200 96 17,9 14,7 44/1
sisäilma 26 19,6 4,3 44/10

P2 008 suojahuone, VS
vierus, vrt.

30 70 20,2 12,2 44/5
70 80 20,2 14,0 44/8

200 87 20,3 15,3 44/4
sisäilma 25 20,4 4,4 44/7

P3 2111 sosiaalitila, MVS
vierus

50 65 17,0 9,5 44/4
100 80 16,1 11,0 44/6
200 96 15,2 12,5 44/3

sisäilma 29 17,9 4,4 44/1
P4 2111 sosiaalitila, keski-

lattia, vrt.
50 58 19,8 9,8 44/8

100 71 19,9 12,1 44/10
200 91 19,7 15,4 44/7

sisäilma 26 19,9 4,4 44/5
P5 2113 sosiaalitila, VS

vierus
50 61 18,4 9,6 44/3

100 72 18,4 11,3 44/7
200 91 18,5 14,5 44/4

sisäilma 0 27 18,7 4,3 44/1
P6 2113 sosiaalitila, keski-

lattia, vrt.
50 58 16,5 8,2 44/10

100 75 15,4 9,9 44/6
200 82 14,6 10,2 44/8

sisäilma 29 17,0 4,1 44/5
ulkoilma piha-alue 90 -1 4,1 44/5

Porareikämittauksissa kohonnutta suhteellista kosteutta todettiin vanhan puolen kel-
larikerroksen väestönsuojassa 008 maanvastaisen seinän edustalla (mittapiste P1).
Huoneen lattia oli päällystetty vinyylilaatalla. Muissa mitatuissa tiloissa betonilattiat
oli maalattu. Kaikissa seinien vierustoille tehdyissä mittauksissa todettiin yli 90 % suh-
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teellista kosteutta syvemmällä alapohjarakenteessa (200 mm syvyydellä), kuten myös
yhdessä huoneen keskelle tehdyssä porauksessa.

Alapohjissa havaittiin tarkastusluukkuja sekä vanhalla että uudella puolella. Tarkastus-
luukkuja avattiin kolmesta kohtaa. Ennen luukkujen avaamista luukkujen reunoilta ei
havaittu merkkisavulla tehdyssä tarkastelussa ilmavirtauksia. Uuden puolen korkean
osan kellarikerroksen käytävällä 0129 (liite 1: R3) tarkastusluukun alla todettiin olevan
viemärin tarkastuskaivo, jonka pohjalla havaittiin vettä noin 10 cm.  Uuden puolen
matalan osan käytävällä 2106 (R10) tarkastusluukun alla todettiin olevan salaojien tar-
kastuskaivo, josta havaittiin virtaavan ilmaa huonetilan suuntaan. Vanhan puolen kir-
jastosalissa 091 (R2) tarkastusluukun alla todettiin olevan myös salaojien tarkastuskai-
vo ja ilmaa todettiin virtaavan huoneesta kaivon suuntaan. Salaojien tarkastuskaivot
olivat kuivat.

Kuvat 22 ja 23. Uuden puolen korkean osan kellarissa todettiin vettä viemärin tarkas-
tuskaivon pohjalla.

Kuvat 24 ja 25. Uuden puolen matalan osan alapohjassa todettiin olevan salaojien
tarkastuskaivo.
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Kuvat 26 ja 27. Vanhalla puolella kirjaston alapohjassa todettiin olevan salaojien tar-
kastuskaivo.

Liikuntasalien lattioiden rakenteita ei avattu tilaajan päätöksestä. Rakenteita arvioitiin
käytössä olleen Rakennusteknisen tutkimussuunnitelman perusteella (Sirate Oy,
22.8.2016). Lähtötietojen perusteella vanhan puolen liikuntasalin lattia on uusittu sa-
neerauksen yhteydessä ja alapohjan eristetilaan on asennettu koneellinen tuuletus.
Alapohjassa on saadun tiedon mukaan betonilaatta, jonka yläpuolella on lämmöneris-
te ja puurakenteinen lattia sekä uusi Pulastic-massapinnoite. Uuden puolen liikuntasa-
lin lattia on ilmeisesti alkuperäinen ja tutkimussuunnitelmassa olleen kuvan mukaan
alapohjassa on kova eristekerros betonilaatan alla ja pehmeä eristekerros ja puuraken-
teinen lattia betonilaatan päällä.

Alapohjan ilmavuotoja huonetiloihin tarkasteltiin tilaajan kanssa sovitusti yhden huo-
netilan kohdalta. Tilaksi valittiin kellarikerroksen luokkatila 020, jossa on maanvarai-
nen alapuolelta eristetty betonilaatta. Merkkiainekoetta (liite 1: MA3) varten tila ali-
paineistettiin tilan omalla ilmanvaihdolla teippaamalla tuloilmapäätelaitteet kiinni,
jolloin tila oli 2 Pa alipaineinen käytävätilojen suhteen. Ennen tätä tila oli lievästi yli-
paineinen. Merkkiainetta syötettiin ulkoseinän vierustalla alapohjan eristeen alle.
Merkkiainetta havaittiin kulkeutuvan välittömästi ja runsaasti huonetilaan ulkoseinien
ja alapohjan liittymästä.  Koetta ei uusittu voimakkaammassa alipaineessa (-10 Pa), sil-
lä tulokset olivat jo selviä ja lisäalipaineistus aiheutti tilaan voimakasta viemärinhajua.

Kuvat 28 ja 29. Alapohjan alta maaperästä todettiin virtaavan ilmaa ulkoseinien liit-
tymistä.
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5.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Alapohjassa todettiin viitteitä kosteudesta lähinnä rakennuksen koillissivustaan rajau-
tuvissa tiloissa maanvastaisten seinien tai väliseinien vierustoilla sekä uudella että van-
halla puolella. Rakennekosteusmittausten perusteella rakenteessa todettiin myös ko-
holla olevaa suhteellista kosteutta, joka on lattian pintamateriaalista riippuen joko
päässyt haihtumaan ilmaan (vesihöyryä läpäisevä maalipinta) tai kertynyt pintamate-
riaalin alle (tiivis vinyylilaatta). Alapohjan kosteus johtuu näillä osin todennäköisesti
maaperästä nousevasta kosteudesta. Väestönsuojien kohdalla todettiin, että alapohja-
rakenteesta puuttuu lämmöneriste (suunnitelmien mukainen rakenne), jolloin kos-
teutta voi kulkeutua rakenteeseen joko kapillaarisesti tai diffuusiolla. Kosteuskuormi-
tusta koillissivustalla lisää myös salaojien puuttuminen tai niiden huono kunto. Suo-
sittelemme, että tilat, joissa nyt todettiin kosteutta tai viitteitä maaperästä nousevasta
kosteudesta, saneerataan peruskorjauksessa sellaisiksi, että niiden pintamateriaalit kes-
tävät vallitsevat kosteusolot ja mahdollistavat kosteuden haihtumisen ilmaan. Tämä
tulee huomioida myös tilojen käyttötarkoituksessa ja siinä, että tilojen ilman täytyy
vaihtua riittävästi eikä lattiapintaa saa peittää myöskään tiiviillä kalusteilla. Olemme
suositelleet myös kohdassa ”4 Salaojat” huonokuntoisten salaojien uusimista ja puut-
tuvien salaojien lisäystä.

Muissa kohdin todetut korkeat tai kohonneet suhteellisen kosteuden arvot sekä pinta-
kosteusilmaisimen kosteusviitteet liittyvät enemmän tilojen toimintaan kuin maape-
rän kosteuteen. Kosteutta todettiin wc- ja pesutiloissa sekä niiden läheisyydessä ja keit-
tiön läheisyydessä. Nämä on käsitelty kokonaisuudessaan kohdassa ”10 Märkätilat ja
keittiö”.

Alapohjan viemäreiden tarkastusluukkujen todettiin olevan melko tiiviitä, sillä merk-
kisavulla ei todettu ilmavuotoja luukkujen reunoilta. Suosittelemme kuitenkin perus-
korjauksen yhteydessä uusimaan luukut kaasutiiviiksi. Kaikki tarkastuskaivot tulee li-
säksi tarkastaa. Osassa kaivoista todettiin vettä pohjalla, tämän syy ja laajuus tulee sel-
vittää ennen peruskorjausta ja huomioida korjauksissa. Olemme suositelleet kohdassa
”4 Salaojat” nyt kuvaamatta jääneiden salaojien kuvausta. Samassa yhteydessä tulee
tarkastaa olemassa olevien salaojien korkeusasema.

Vanhan puolen liikuntasalin alapohjan rakennetta voidaan pitää riskirakenteena, sillä
lämmöneriste on alapohjan betonilaatan yläpuolella. Eristeen alapinta on ajoittain olo-
suhteissa, joissa mikrobikasvu voi mahdollistua. Rakenteen vedeneristyksen toimivuus
on voinut myös heikentyä, jolloin rakennetta voi rasittaa lisäksi maaperän kosteus.
Rakennuksen salaojitus on uusittu liikuntasalin osuudelta, joten on mahdollista, että
alapohjan kosteustilanne on ollut aiemmin huonompi. Rakenne tulee uusia peruskor-
jauksessa rakennusfysikaalisesti toimivaksi.

Uudemman osan liikuntasalin alapohjassa on eristettä sekä betonilaatan ala- että ylä-
puolella, jolloin rakenne voi olla toimiva. Käytössä olleesta Rakennusteknisestä tutki-
mussuunnitelmasta ei selvinnyt rakennekerrosten materiaalit ja paksuudet. Rakenteen
kunto tulee varmistaa ennen peruskorjausta useammasta kohdasta rakenneavauksin ja
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mikrobimateriaalinäytteiden, jotta saadaan varmuus siitä, onko rakenne ollut toimiva
tai onko siihen kohdistunut mahdollisesti poikkeuksellista kosteutta jollakin osalla.
Tutkimusten perusteella määritellään mahdollinen korjauslaajuus.

Merkkiainekokeen perusteella ilmavuodot alapohjan alta maapohjasta huonetilaan
olivat runsaita jo tilojen ollessa lievästi alipaineisia. Alapohjan kautta sisäilmaan ta-
pahtuvat ilmavuodot tulee estää rakenteiden tiivistyksellä. Vastaavat ilmavuodot muu-
alla vastaavan rakenteen osalla ovat todennäköisiä ja korjausten tulee kattaa rakenne-
tyyppi kauttaaltaan. Muiden alapohjatyyppien kohdalla ilmavuotoja ei tarkastettu ja
ne on suositeltavaa tarkastaa kattavasti ennen peruskorjausta, jos alapohjan tiivistys-
laajuutta pyritään rajaamaan. Muutoin tiivistykset on suositeltavaa toteuttaa koko ala-
pohjan osalle.

6 Louhostila
6.1 Rakenne

Rakennuksen uuden puolen koillissivun ja luoteispäädyn kellarikerroksen ja ensim-
mäisen kerroksen ulkoseinät rajoittuvat louhostilaan, jossa on sorapintainen maapohja
ja kallioseinät.

Rakennusteknisen tutkimussuunnitelman (Sirate Oy, 22.8.2016) tietojen mukaan uu-
den puolen louhokseen rajoittuvien betoniseinien lämmöneristystä on parannettu ja
sieltä on poistettu orgaanista ainesta, kuten vanhoja muottilautoja. Louhostila toimii
osin teknisenä tilana, sillä sinne on sijoitettu sadevesipumppaamo.

6.2 Havainnot

Louhostiloja tarkasteltiin E-porraskäytävän alatasanteen varastossa 0143 sekä eteishal-
lissa 0104 olevien käyntiovien kautta. Tilassa todettiin mikrobiperäistä hajua sekä jon-
kin verran rakennusjätettä. Kalliopinnassa havaittiin tilan pohjalle valuvaa vettä koil-
lissivun louhostilassa (kulku varastosta 0143).

Kuva 30 ja 31. Uudella puolella sijaitsevaan louhostilaan on kulku mm. varastosta
0143. Tilassa havaittiin mikrobiperäistä hajua ja rakennusjätettä.
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Louhostilan ilmayhteyttä uuden puolen luokkatiloihin selvitettiin merkkiainekokeella.
Merkkiainetta laskettiin louhostilaan ja sen kulkeutumista sisätiloihin arvioitiin toisen
kerroksen kielistudiosta 2115 (liite 1: MA1.1). Koetta varten luokkatila alipaineistettiin
10 Pa porrashuoneen suhteen. Merkkiaineen ei havaittu kulkeutuvan louhoksesta
luokkatiloihin eikä sitä havaittu myöskään luokan alapuolisten tilojen porraskäytävis-
sä.

6.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Uudella puolella sijaitsevissa louhostiloissa havaittiin mikrobiperäistä hajua, jonkin
verran rakennusjätettä sekä veden valumista kalliopintaa pitkin tilan pohjalle.

Koillissivun louhostilasta ei todettu ilmavuotoja yläpuoliseen luokkatilaan. Peruskor-
jauksen yhteydessä tulee louhostilojen ja sisätilojen ilmayhteys tarkastaa useammasta
kohdasta ja tarvittaessa tiivistää läpivientejä ja rakenneliittymiä, jos niiden kautta siinä
yhteydessä todetaan ilmavuotoja.

Olemme suositelleet kohdassa ”4 Salaojat” nyt tehdyn tutkimuksen yhteydessä ku-
vaamatta jääneiden salaojien kuvaamista ennen peruskorjausta ja mahdollisten havait-
tavien puutteiden korjaamista peruskorjauksen yhteydessä. Samassa yhteydessä tulee
arvioida, voidaanko estää louhostilaan valuvan veden pääsy. Suosittelemme näiden li-
säksi tilojen tyhjennystä kaikesta rakennusjätteestä ja kulkuovien ja -luukkujen uusi-
mista ilmatiiviiksi. Tilan ilma ei ole sisäilmaksi kelpaavaa. Louhostilan ilmanvaihdon
toimimista tulee myös selvittää ennen peruskorjausta.

7 Maanvastaiset seinät
7.1 Rakenne

Rinteestä johtuen on rakennuksessa paljon maanvastaisia seinärakenteita. Maanvastai-
sia rakenteita on rakennuksen luoteis-, koillis- ja kaakkoissivustoilla. Tämän lisäksi ra-
kennuksen uuden puolen D- ja E-porraskäytävien puoleiset varasto- ja sosiaalitilat ra-
joittuvat maanvastaisiin seiniin.

Rakennusteknisen tutkimussuunnitelman (Sirate Oy, 22.8.2016) mukaan väestönsuo-
jien maanvastaiset betoniseinät on koolattu, eristetty ja levytetty sisätilojen puolelta
(rauhanaikainen lämpöeristys). Lähtötiedoista poiketen seinien levytyksen todettiin
olevan lastulevyn sijaan vanhalla puolella kuitusementtilevyä ja uudella puolella kipsi-
levyä.

7.2 Havainnot

Rakennuksen betonipintaiset maanvastaiset seinärakenteet kartoitettiin pintakosteus-
ilmaisimella. Kohonneita pintakosteusilmaisimen lukemia havaittiin paikallisesti van-
han osan koillissivustalla ilmanvaihtotilan 137 ja uima-altaan teknisen tilan käytävällä
178. Lisäksi kohonneita pintakosteusilmaisimen arvoja todettiin paikallisesti auditori-
ossa 131 sekä vanhan puolen liikuntasalin ja uimahallin puku- ja pesuhuonetiloissa.
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Osa pesuhuonetilojen kosteusalueista sijaitsi suihkujen vaikutusalueella. Uudella puo-
lella havaittiin vain paikallisesti kohonneita kosteusarvoja sähköpääkeskuksen 0111
seinän alaosassa. Alueet on esitetty suuntaa antavasti liitteen 1 pohjapiirroksessa.

Saadun tiedon mukaan vanhan puolen väestönsuojien maanvastaisten seinien levy-
verhoukset (kuitusementtilevy) sisältävät asbestia ja tilaajan kanssa sovittiin, ettei niitä
sen vuoksi tässä yhteydessä avata. Näiden maanvastaisten seinien kosteuksia ei kartoi-
tettu tämän vuoksi. Alapohjassa todettiin kosteutta seinän vierustalla, ks. kohta ”5
Alapohja”. Väestönsuojan 008 laitehuoneen hätäpoistumisaukon ympärillä oli näky-
villä pienellä alueella paljasta mineraalivillaa, jonka todettiin tummuneen.

Kuva 32 ja 33. Vanhan puolen väestönsuojan 008 laitehuoneen maanvastaisen seinän
eriste on hätäpoistumisaukon kohdalta mustunutta (kuva 32). Muissa laitehuoneissa
hätäpoistumisaukon ympäristössä ei havaittu paljasta mineraalivillaa, vaan eristys oli
levytyksen takana.

Uuden puolen sisäpuolelta eristetyn maanvastaisen seinän rakenne tarkastettiin toisen
kerroksen pukuhuonetiloina toimivasta väestönsuojasta 2111 (liite 1: avaus R8). Pin-
nan kipsilevyn taustassa tai eristeessä ei havaittu aistinvaraisella tarkastelulla merkkejä
vaurioista. Mineraalivillan takana olevan betoniseinän pinnassa todettiin kohonneita
lukemia pintakosteusilmaisimella. Seinän vierellä alapohjassa todettiin myös viitteitä
kosteudesta, ks. kohta ”5 Alapohja”.

Kuva 34 ja 35. Uuden puolen väestösuojien maanvastaisten seinien sisäpinnassa on
lämmöneriste ja levyverhous (R8). Takana olevan betonin pinnassa havaittiin kohon-
neita lukemia pintakosteusilmaisimella.
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Vanhalla puolella maanvastaisissa paikalla valetuissa betoniseinissä havaittiin pysty-
halkeilua uima-altaan alustilan käytävän 178 kohdalla sekä teknisen tilan 137 (ilman-
vaihdon raitisilmakammion) kohdalla.

Kuva 36. Maanvastaisten teräsbetoniseinien halkeilua todettiin mm. uima-altaan ta-
kaisen käytävän 178 seinässä.

Uuden osan puolella halkeilua havaittiin kellarikerroksessa koillissivun louhostilaan
rajautuvissa seinissä lähinnä pilareiden liittymissä sekä wc-tiloissa seinälaatoituksen
saumoissa. Paikoin seinien laatoitukset olivat myös kopoja.  Uuden puolen matalan
osan maanvastaisissa seinissä havaittiin myös halkeilua lähinnä seinän ja pilareiden
liittymissä.

7.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Rakennuksen betonipintaiset maanvastaiset seinärakenteissa todettiin vain paikallises-
ti viitteitä kosteudesta ja pääsääntöisesti nämä tilat ovat teknisiä tiloja. Olemme suosi-
telleet kohdassa ”4 Salaojat” vanhan osan alkuperäisten salaojien uusimista ja nyt ku-
vaamatta jääneiden salaojien kuvausta ja tarvittavia korjauksia kuvausten jälkeen. On
mahdollista, että näillä toimilla saadaan vähennettyä maanvastaisten seinien kosteus-
kuormaa.

Kohdat, joissa on todettu kosteusjälkiä tai kohonneita kosteusarvoja, tulee puhdistaa
puhtaaseen betonipintaan, jos pinnoissa on nykyisellään tasoitteet. Peruskorjauksessa
tulee kiinnittää myös huomiota uusiin pintamateriaaleihin, jotta ne kestävät mahdolli-
sen hieman korkeamman kosteuden ja mahdollistavat rakenteen kuivumisen huoneti-
laan päin.

Osa pesuhuonetilojen kosteusalueista sijaitsi suihkujen vaikutusalueella. Näiden kor-
jaukset on käsitelty kokonaisuudessaan kohdassa ”10 Märkätilat ja keittiö”.

Sisäpuolelta koolatut ja eristetyt maanvastaiset seinän ovat lähtökohtaisesti riskiraken-
teita, koska eristeen ulkopinnan olosuhteet ovat ajoittain sellaiset, että olosuhteet
muodostuvat otollisiksi mikrobikasvulle. Koillissivustalla todetut salaojituksen puut-
teet lisäävät riskiä kosteuden kertymiselle rakenteeseen. Peruskorjauksen yhteydessä
maanvastaisista seinistä tulee poistaa sisäpuoliset levytykset, eristeet ja koolaukset.
Pinnat on suositeltavaa uusia sellaisiksi, että ne kestävät kosteutta ja mahdollistavat
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rakenteessa mahdollisesti olevan kosteuden haihtumisen huoneilmaan. Purkutöiden
jälkeen tulee rakenteiden kosteudet kartoittaa kattavasti.

Vanhan puolen maanvastaisissa paikalla valetuissa betonipintaisissa seinissä havaittiin
pystyhalkeilua uima-altaan alustilan käytävän 178 kohdalla sekä teknisen tilan 137
(ilmanvaihdon raitisilmakammion) kohdalla. Todennäköisesti halkeamat johtuvat be-
tonin kuivumiskutistumasta. Suosittelemme kuitenkin halkeamille rakenneteknistä
tarkastelua. Peruskorjauksen yhteydessä halkeamat tulee tiivistää, ettei niiden kautta
tapahdu ilmavuotoja.

Uuden osan puolella halkeilua havaittiin lähinnä seinien ja pilareiden liittymissä, mikä
viittaa eri materiaalien liitoskohtien elämiseen. Peruskorjauksessa tulee huolehtia liit-
tymien tiivistyksestä, ettei rakenteen kautta virtaa ilmaa sisätiloihin.

Kellarikerroksen koillissivun wc-tilojen seinälaatoituksen kopojen ja haljenneiden alu-
eiden taustarakenteet tulee tarkastaa peruskorjauksen yhteydessä ennen pintojen uu-
simista.

8 Ulkoseinät
8.1 Rakenne

Rakennuksen ulkoseinät ovat pääosin elementtirakenteisia betoni-mineraalivilla-
betoni-elementtejä. Betonirakenteisten julkisivujen kunnosta tehtiin tämän tutkimuk-
sen yhteydessä erillinen ja erikseen raportoitu kuntotutkimus.

Ikkunoiden väliset alueet sekä vanhan osan lounaissivulla olevan matalan osan en-
simmäisen kerroksen (ei maantason kerros) seinien alaosat ovat ulkopinnoiltaan pro-
fiilipeltiä.

Tilaajalta saadun tiedon mukaan vanhalla puolella profiilipellin takana on käytetty
tuulensuojalevynä asbestipitoista kuitusementtilevyä, minkä vuoksi tilaajan kanssa so-
vittiin, ettei levytyksiä tämän tutkimuksen yhteydessä avata. Tämän vuoksi tarkka ra-
kenne ei ole tiedossa.

Uudelta puolelta avattiin ikkunoiden välisiä pellityksiä maantasolta (avaus R1) ja kol-
mannen kerroksen tasakatolta (R2) käsin. Rakenne on sisältä ulos (avaus R5):

· betoni
· muovikalvo (kiinnitetty puurungon väliin ja ulkopintaan asti
· polyuretaanilevy
· profiilipelti

Rakennusteknisen tutkimussuunnitelman lähtötietojen mukaan eristeenä on mineraa-
livilla (US5). Havaintojen perusteella pellitykset on uusittu jossain vaiheessa.
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Ulkoseinän rakenne vanhan puolen ensimmäisen kerroksen ulokkeellisen osan (lou-
naissivu) ikkunan alla on sisältä ulos (avaus R5):

· kipsilevy
· höyrynsulkumuovi
· puukoolaus ja mineraalivilla 120 mm
· asbestipitoinen rakennuslevy (Lujalevy)
· peltiprofiili

Rakennetta ei ollut esitetty lähtötiedoissa.

Rakennuksen uuden puolen opetustilojen ja liikuntatilojen välissä olevassa yhdyskäy-
tävässä on valesokkeli. Lähtötiedoissa olleista rakenneleikkauskuvista poiketen va-
lesokkelin sisäpuolen todettiin olevan kipsilevyä tiilen sijaan. Eristetilan ulkopuolella
ei ole tuulensuojalevyä. Valesokkelin rakenne varmistettiin tarkastuksen yhteydessä ja
se on sisältä ulos (liite 1: R6):

· kipsilevy
· höyrynsulkumuovi
· mineraalivilla 200 mm
· ilmarako 20 mm
· betoni (ulkokuori)

8.2 Havainnot

Ulkoseinärakenteiden tarkastuksissa uuden puolen ikkunoiden välisiä pellityksiä avat-
tiin ulkokautta maantasolta (liite 1: R1) ja kolmannen kerroksen kattotasanteelta (R2).
Profiilipellin takana on puurunko ja eristeenä polyuretaanilevy. Puurungon ja sisäpuo-
len betoniseinän välissä on tilkkeenä mineraalivillaa ja osin uretaanivaahtoa. Tilkkeenä
käytetty mineraalivilla oli mustunut ilmavuodoista.

Kuva 37 ja 38. Ikkunoiden välisten profiilipellitysten tausta on eristetty uretaanilevyllä.
Puurungon liittymää betoniin on tilkitty mineraalivillalla ja uretaanivaahdolla. Raken-
teeseen on jätetty höyrynsulkumuovi, joka taittuu puurungon ulkopintaan asti (avaus
R2).
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Vanhan puolen lounaissivun matalan osan ensimmäisen kerroksen ulkoseinissä on ik-
kunoiden alla profiilipeltiverhous. Sisäpuolella ikkunoiden alla on levyverhousta, jon-
ka todettiin ainakin toimistohuoneen 163b kohdalla olevan kipsilevyä. Rakennetta
avattiin toimistohuoneen 163b ikkunan alapuolelta (liite 1: avaus R5). Tuuletusikku-
naan liittyvän kipsilevyn reuna oli rikkoutunut, mineraalivilla oli tummunutta ja sisä-
verhouslevyn ja koolauspuiden kiinnitykseen käytetyt naulat olivat osittain ruostunei-
ta. Eristeen takana olevassa Lujalevyssä ei havaittu kosteuden aiheuttamia jälkiä
avauskohdassa.

Kuva 39 ja 40. Vanhan puolen lounaissivun matalan osan ensimmäisen kerroksen ul-
koseinissä on ikkunoiden alla profiilipeltiverhous. Sisäpuolella ikkunoiden alla on levy-
verhousta, joka huoneessa 163b oli kipsilevyä.  Levy oli rikkoutunut tuuletusikkunan al-
ta (avauskohta R5).

Kuva 41 ja 42. Toimistohuoneen 163b ulkoseinän sisäverhouslevyn alla oleva puukoo-
laus oli tummunutta, naulat ruostuneet ja mineraalivilla tummentunutta (avaus R5).

Vanhan puolen ulkoseinissä havaittiin lähinnä ensimmäisessä kerroksessa pystyhal-
keamia seinien ja pilareiden liittymissä sekä ylemmissä kerroksissa vaakahalkeamia ik-
kunoiden alla. Neljännessä kerroksessa havaittiin lisäksi muutama yksittäinen hal-
keama pilareissa.

Uuden puolen matalan osan ulkoseinien sisäpinnoissa todettiin toistuvia halkeamia
ulkoseinän ja pilareiden liittymissä. Lisäksi havaittiin yksittäisiä vaakahalkeamia ulko-
seinien ja yläpohjan liittymissä. Havaitut halkeamakohdat on esitetty suuntaa antavasti
liitteen 2 pohjapiirroksissa.
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Uuden puolen korkean osan ulkoseinien sisäpinnoissa havaittiin paikallisia vaakahal-
keamia ikkunapenkkien alla sekä ulkoseinien ja katon liittymissä.

Ulkoseinien ja pilareiden sekä ulkoseinien ja ikkunoiden liittymissä on sisäpuolella
pellitykset uuden puolen kummassakin osassa. Pellitettyjä liittymiä tarkastettiin huo-
netiloista 2115, 2120b ja 2136c (avaukset R7, R9 ja R11). Pellityksen takana todettiin
olevan vaihtelevasti mineraalivillaeristettä, polyuretaania ja EPS-eristettä. Pellitysten
todettiin olevan epätiiviitä ja merkkisavulla suoritetussa tarkastelussa ikkuna- ja pilari-
liittymistä todettiin voimakasta huonetiloihin suuntautuvaa ilmavirtaa.

Kuva 43 ja 44. Ulkoseinien ja pilarien liittymiä on eristetty ja tiivistetty vaihtelevasti.
Liittymistä havaittiin sisätiloihin suuntautuvaa ilmavirtaa. Avaukset R7 ja R9.

Yhdyskäytävän valesokkelin sisäverhouskipsilevyssä havaittiin kosteusjälkiä ja väri-
muutoksia huonetilan puolella. Valesokkeliin tehtiin rakenneavaukset keskikohtaan ja
opetustiloja sisältävän päädyn kulmaukseen (liite 1: avaukset R6). Valesokkelin läm-
möneristeen ulkopinnassa havaittiin ilmavuotoihin viittaavaa tummentumaa ja raken-
teessa havaittiin voimakasta, sisätiloihin suuntautuvaa ilmavirtaa. Rakenteessa ei ollut
tuulensuojalevytystä. Ulkokuoren betonipinnassa todettiin kohonneita lukemia pinta-
kosteudenilmaisimella.

Kuva 45 ja 46. Uuden osan opetus- ja liikuntatilojen yhdyskäytävällä on valesokkelira-
kennetta. Seinän eristeen todettiin tummuneen ilmavuodoista (avaus R6).

Ulkoseinien rakenneliitosten ja pilarien liittymien ilmavuotoja huonetiloihin tutkittiin
vanhan puolen ensimmäisen kerroksen toimistotilasta 1587 (MA2) ja toisen kerroksen
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kielistudiosta 2115 (MA1.2). Kokeita varten merkkiainekaasua laskettiin tutkittavien
tilojen betonielementtisten ulkoseinien eristetilaan porareiän kautta ja ilmavuodot
tarkastettiin ensin huoneen normaalissa käyttöä vastaavassa tilanteessa ja sen jälkeen
alipaineisuutta tehostaen (-10 Pa). Vanhan puolen toimistotilassa merkkiainekaasua
kulkeutui runsaasti huoneeseen ulkoseinän ja pilarin liittymistä sekä pistemäisesti ul-
koseinän ja välipohjan liittymästä tilan ilmanvaihdon toimiessa normaalisti (-1 Pa ul-
koilmaan nähden). Kun tilan alipaineisuutta tehostettiin, ilmavuotoja havaittiin tapah-
tuvan myös ulkoseinän ja ikkunoiden liittymissä. Uuden puolen toisen kerroksen kie-
listudiotilassa 2115 merkkiainetta havaittiin tulevan huoneeseen tilan normaalioloissa
(-2,5 Pa ulkoilman suhteen) pistemäisinä päästöinä ulkoseinän ja välipohjan liittymäs-
tä ja erityisesti syöttökohtaa lähinnä olevasta nurkasta. Tehostetulla alipaineistuksella
merkkiainetta kulkeutui huoneeseen myös pilarien ja ikkunapenkkien liittymistä sekä
kauttaaltaan ulkoseinän ja välipohjan liittymästä.

Ulkoseinissä havaittiin veden valumajälkiä tai kosteuteen viittaavaa tasoitteen kup-
ruamista paikoitellen. Vanhalla puolella kosteusjälkiä havaittiin muutaman huoneen
kohdalla kahdessa ylimmässä kerroksessa joko seinän yläosassa tai ikkunan alapuolel-
la. Paikoitellen näillä kohdin havaittiin kosteusjälkiä myös huoneen kattopinnassa.
Uudella puolella kosteusjälkiä havaittiin ainoastaan korkeammassa osassa, jossa jälkiä
havaittiin seinien yläosissa ensimmäisestä kerroksesta ylimpään kerrokseen. Muuta-
man huoneen kohdalla jälkiä havaittiin myös huoneen kattopinnoissa ja ikkunoiden
alla. Tilat, joissa kosteusjälkiä havaittiin, on esitetty liitteen 1 pohjapiirroksessa seinien
projektioina.

Kuvat 47 ja 48. Ulkoseinien sisäpinnoissa havaittiin paikoitellen kosteusjälkiä. Kuvas-
sa 47 ikkunapieli ja listoitus ovat kastuneet vanhalla puolella ja kuvassa 48 näkyy uu-
della puolella valumajälkiä ulkoseinän ja katon rajassa.

8.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Tehtyjen havaintojen perusteella uuden puolen ikkunoiden väliset ulkopuolen pelli-
tykset on uusittu ja samassa yhteydessä on uusittu seinän eriste tältä kohdin uretaani-
levyksi. Mineraalivillatilkkeiden mustuminen viittaa rakenteen kautta tapahtuviin il-
mavuotoihin. Rakenteeseen on jätetty ilmeisesti alkuperäinen höyrynsulkumuovi, joka
taittuu betonipinnasta puurunkoa vasten puurungon etupintaan asti. Höyrynsulku-
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muovi yhdessä ikkunan tilkeraon uretaanivaahdotuksen kanssa muodostavat tiiviit
pinnat puurungon kolmelle pinnalle. Lisäksi sisäpinnassa on paikoitellen tilkkeenä
puurungon ja betonin välissä uretaanivaahdotusta, joka muodostaa neljännen tiiviin
pinnan. Suosittelemme peruskorjauksen yhteydessä muovikalvon poistamista raken-
teesta.

Vanhan puolen lounaissivun matalan osan ensimmäisen kerroksen ulkoseinissä on ik-
kunoiden alla profiilipeltiverhous ja sisäpuolella levyverhous, joka ei selvinnyt lähtö-
tiedoista. Ulkoseinän eristeessä havaittiin ilmavuotoihin viittaavaa tummumista. Pe-
ruskorjauksessa rakenteen sisäpinta on suositeltavaa korjata tiiviiksi rakenteen kautta
tapahtuvien ilmavuotojen estämiseksi.

Vanhan puolen peltiverhottujen julkisivujen (matalan osan ensimmäisen kerroksen
alaosa ja ikkunoiden välit yleisesti) takana on asbestia sisältävä tuulensuojalevy, jotka
on suositeltavaa uusia peruskorjauksen yhteydessä. Suosittelemme seinän eristeiden
uusimista myös näiltä kohdin. Jos levyjä ja eristeitä ei uusita, tulee niiden kunto selvit-
tää.

Ulkoseinissä havaittiin pystyhalkeilua seinien ja pilareiden liittymissä sekä vaakahal-
keamia ikkunapenkkien kohdalla pintavalun alareunassa sekä paikoitellen kattojen ja
seinien liittymässä. Nämä viittaavat eri materiaalien liitoskohtien elämiseen. Peruskor-
jauksessa tulee huolehtia liittymien tiivistyksestä niin, ettei rakenteiden kautta virtaa
ilmaa sisätiloihin. Lisäksi havaittiin vanhan puolen neljännessä kerroksessa muutama
yksittäinen halkeama pilareissa. Suosittelemme näiden halkeamien rakennusteknistä
tarkastusta.

Uuden puolen ulkoseinien ja pilareiden sekä ulkoseinien ja ikkunoiden liittymien si-
säpuolisten pellitysten todettiin olevan epätiiviitä. Liittymät tulee tiivistää pellitysten
alta ja uusia pellitykset, jotta ilmavuodot ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan saadaan
estettyä.

Kohteen rakentamisajan mukaisen ulkoseinärakenteen eristetilan voidaan katsoa läh-
tökohtaisesti sisältävän mikrobeja ja ilmavuodot eristetilasta sisäilmaan tulee estää.
Tehtyjen havaintojen ja merkkiainekokeiden perusteella todettiin, että ulkoseinissä on
ilmavuotkohtia eristetilasta sisäilmaan ja osassa kohdin ilmavuodot toteutuvat pienel-
läkin alipaineella. Ulkoilman ja sisäilman väliset paine-erot vaihtelevat voimakkaasti
mm. tuuliolojen vuoksi, minkä vuoksi viimeistään peruskorjauksen yhteydessä tulee
ilmavuodot ulkoseinän eristetilasta sisäilmaan estää huolellisilla liittymien ja läpivien-
tien tiivistyskorjauksilla. Ilmanvaihdon tasapainotus vähentää rakenteiden kautta ta-
pahtuvia ilmavuotoja, mutta ei yksistään ole riittävä toimenpide niitä estämään.

Yhdyskäytävän kohdalla ulkoseinässä on pienellä matkalla valesokkelia, jonka kohdal-
la sisäpinta on levyrakenteista. Valesokkelirakenne on yleisesti tunnettu riskirakenne.
Rakenne tulee uusia peruskorjauksen yhteydessä rakennusfysikaalisesti toimivaksi.

Ulkoseinissä havaittiin veden valumajälkiä tai kosteuteen viittaavaa tasoitteen kup-
ruamista paikoitellen huonetilojen seinien yläosissa, katoissa sekä ikkunoiden alapuo-
lella. Julkisivujen kuntotutkimuksen yhteydessä havaittiin puutteita elementtien sau-
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moissa, profiilipeltipintaisten julkisivun osien liittymissä sekä paikoin räystäillä. Julki-
sivujen kuntotutkimusraporttiin on koottu nämä havainnot, johtopäätökset ja toi-
menpide-ehdotukset. Sisätilojen puolella tulee puhdistaa kastuneet pinnat tasoitteista
puhtaaseen betonipintaan asti, sillä tasoitepinnat voivat mikrobivaurioitua kosteudes-
ta. Rakenteiden kosteudet tulee myös kartoittaa ja rakenteet tulee tarvittaessa kuivata
ennen niiden uudelleen päällystystä.

9 Yläpohja ja vesikatto
9.1 Rakenne

Rakennusten vesikatot ovat tasakattoja ja vesikatteena on pääosin bitumikermikate.
Lähtötietojen perusteella kermikatteet on uusittu noin 15 vuotta sitten.

Rakennusten yläpohjat ovat esitietojen mukaisesti vanhassa osassa paikalla valettua te-
räsbetonia ja uudessa osassa ontelolaattaa. Vanhan osan eristeenä on pääosin kevytso-
ra. Liikuntasali- ja uimahalliosassa yläpohja on puurakenteinen ja eristeenä on mine-
raalivilla. Uuden osan eristeenä on mineraalivilla ja vesikaton alusta on puurakentei-
nen ja tuulettuva.

Sisäkatot ovat vaihtelevasti tasoitettua ja maalattua betonia liimatuin akustiikkalevyin
tai alakattoa.

9.2 Havainnot

9.2.1 Vesikatto

Vanhan puolen korkea katto

Vanhan puolen korkealla katolla havaittiin puutteita räystäspeltien tiiveydessä ja kiin-
nityksissä. Räystäspellit repsottavat paikoitellen niin, että sadevesi ja tuiskulumi saat-
tavat päästä pellin alle. Vesikatteen päälle suojaksi asennettu singeli puuttuu paikoitel-
len.
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Kuvat 49 ja 50. Singeli puuttuu paikoitellen ja räystäspellityksen kiinnitys on huono.

Korkeammalla vesikatolla sijaitsee ilmanvaihtokonehuone. Konehuoneeseen johtava
ulko-oven kynnyksen pellitys vuotaa oven alareunassa siten, että sade- ja sulamisvedet
pääsevät oven kynnykseltä konehuoneen eteistilan lattialle. Lattialla on muovimatto
ylösnostoineen sekä lattiakaivo, johon em. vuotovesi ohjautuu.

Kuva 51. Ilmanvaihtokonehuoneen ulko-ovi.

Kuvat 52 ja 53. Oven pellityksessä havaittiin kolme eri vuotokohtaa. Yksi oven keskellä
ja yksi molemmissa reunoissa.
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Kirjaston katto ja matala vesikatto

Vesikatoilta käsin havaittiin rakennuksen ikkunaliittymien sekä katon ja ulkoseinän
liittymissä tiivistemassausten halkeilua. Myös vesikatolla olevat peltirakenteet ovat
paikoitellen alkaneet ruostua.

Kuvat 54 ja 55. Kirjaston vesikatolla ilmanvaihtokonehuoneen peltivuoraus on alkanut
ruostua.

Kuvat 56 ja 57. Lounaan puoleisella vesikatolla olevan kattokuvun peltiosat ovat alka-
neet ruostua.
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Kuvat 58 ja 59. Ikkunan ja ulkoseinän liittymän tiivistysmassat ovat paikoitellen hal-
keilleet. Betonipielessä todettiin myös halkeama.

Kuvat 60 ja 61. Ulkoseinän ja vesikaton liittymän tiivistysmassat ovat paikoitellen hal-
keilleet ja irronneet reunoiltaan.

Pääsisäänkäynnin katos

Pääsisäänkäynnin katos on betonirakenteinen ja päällystetty bitumihuovalla. Sade- ja
sulamisvesiä ei ole ohjattu pois vesikatolta. Katoksen päällä makaa vesi ja katoksen
alapinnassa näkyy runsaasti kosteusjälkiä. Ulkoseinärappaus on paikoitellen rapautu-
nut seinän ja vesikaton liitoskohdasta.
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Kuvat 62 ja 63. Kuva pääsisäänkäynnin kohdalta. Katoksen alapinnassa on runsaasti
kosteusjälkiä.

Kuvat 64 ja 65. Katoksella makaa vesi, ja ulkoseinän betoni on rapautunut katoksen ja
seinän liitoskohdasta.

Vanhan puolen korkean osan ja voimistelusalin välinen vesikatto

Vanhan puolen korkean osan ja voimistelusalin välisellä matalalla vesikatolla kasvaa
runsaasti sammalta.
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Kuva 66. Katolla kasvaa runsaasti sammalta.

Uimahallin ja voimistelusalin vesikatot

Sadevesi lammikoituu paikoitellen uimahallin ja voimistelusalin vesikatoille. Lammi-
koitumista tapahtuu ainoastaan ulkoseinien vierustoille kattokaivojen vierustoille.

Kuvat 67 ja 68. Vesi lammikoituu paikoitellen uimahallin vesikatolla.
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Kuva 69. Vesi lammikoituu paikoitellen voimistelusalin vesikatolla.

Uuden puolen vesikatot

Uuden puolen korkeammalla vesikatolla olevien ilmanvaihtokanavien maalipinta on
hilseillyt pois suurilta alueilta.

Kuvat 70 ja 71. Maalipinta hilseilee vesikatolla olevista ilmanvaihtokanavista.

Porrashuoneen oven vieressä on harva ilmanvaihtoritilä. Ulkoseinän eristeet ovat pal-
jaana ritilän kohdalla, ja sadevesi pääsee kastelemaan seinän eristeitä. Linnut ovat
myös päässeet ritilän läpi nokkimaan ulkoseinän lämmöneristeitä.
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Kuvat 72 ja 73. Harva ilmanvaihtoritilä.

Uuden osan matalamman puolen katon nurkasta puuttuu singeliä. Singeliä on suuris-
sa kasoissa tyhjän alueen ympärillä.

Kuva 74. Uudemman osan matalamman puolen katon nurkasta puuttuu singeliä.

9.2.2 Yläpohja, sisäkatot

Rakennusten yläpohjan rajautuva tilat tarkastettiin vesikaton vuotojälkien osalta. Tä-
män lisäksi uuden puolen liikuntatilan pukuhuoneiden yläpohja arvioitiin alakaton
yläpuolella olevilta (R12) kulkusilloilta käsin (käynti ilmanvaihtokonehuoneesta). Ha-
vaitut vuotojälkikohdat on esitetty liitteen 1 pohjapiirroksissa.

Vanhan puolen ensimmäisen kerroksen tilojen 183 ja 1587 sekä kirjaston parven 1911
alakatoissa havaittiin vuotojälkiä. Vanhan puolen viidennen kerroksen tiloissa 523,
534, 505 ja 542 havaittiin vuotojälkiä yläpohjan betonipinnassa. Tämän lisäksi tilojen
534 ja 508 alakatoissa havaittiin vuotojälkiä. Osa jäljistä oli kattovesiviemäreiden lähei-
syydessä ja näiden kohdalla todettiin paikoitellen kohonneita pintakosteusarvoja pin-
takosteusilmaisimella.

Uuden puolen matalan osan alakatoissa havaittiin kosteusjälkiä varastossa 2143 ja käy-
tävällä 2106 sekä yhdyskäytävällä. Uuden puolen liikuntatilojen yläpuolisessa tilassa ei
havaittu vuotojälkiä yläpohjan ontelolaatoissa (R12). Uuden puolen korkean osan ka-
toissa ei havaittu kosteusjälkiä, mutta ylimmän kerroksen ulkoseinien yläosissa havait-
tiin kosteusjälkiä.
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9.3 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

9.3.1 Vesikatto ja yläpohja

RT-kortin 18-10922 (Kiinteistöjen käyttöiät ja kunnossapitojaksot) mukaan tasakat-
toisen 2-kerroksisen kumibitumikermikatteen tekninen käyttöikä on tavanomaisissa
rasitusolosuhteissa keskimäärin 30 vuotta. Ikänsä perusteella vesikate on käyttöikänsä
puolessa välissä. Vesikaton puolelta tehdyn aistinvaraisen tarkastuksen perusteella ve-
sikate oli muutamaa puutetta lukuun ottamatta melko hyvässä kunnossa. Tehtyjen ha-
vaintojen perusteella vesikattoa on huollettu säännöllisesti, eikä katolla havaittu sil-
mämääräisesti merkittäviä käyttöiän loppumiseen viittaavia merkkejä. Sisätilojen puo-
lelta tehdyssä tarkastuksessa todettiin kosteusjälkiä ja kohonneita pintakosteusilmai-
simen lukemia kattovesiviemäreiden läheisyydessä sekä havaittiin kosteusjälkiä muu-
tamassa muussa kohdin tilojen keskellä ja räystäiden vierellä.

Vesikattojen uusiminen ei ole vielä ajankohtaista ja katoilla on noin 15 vuotta teknis-
teä käyttöikää jäljellä. Jos rakennuksen peruskorjaus tapahtuu vasta useiden vuosien-
kuluttua, tulee asiaa tarkastella ja harkita uudelleen.

Suosittelemme kuitenkin liikuntahallin ja uimahallin puisten yläpohjien kohdalla vesi-
katteiden uusimista, sillä uimahallin kohdalla yläpohjaan on kohdistunut runsas kos-
teusrasitus uimahallin vuoksi ja yläpohjan rakenteen kattava tarkastus ja korjaustar-
peen arvioiminen vaativat joka tapauksessa laajoja avauksia. Vesikaton uusimisen yh-
teydessä yläpohjan eristeet saadaan uusittua ja tarkastettu puurakenteiden sekä sisä-
pinnan höyrynsulun kunto kattavasti ja tarvittaessa uusittua laajemminkin rakennetta.
Lähtötietoina olleessa Rakennusteknisessä tutkimussuunnitelmassa (Sirate Oy,
22.8.2016) on liikuntasalin ylipaineyläpohjan todettu olevan riskirakenne sisäilman
kannalta. Suosittelemme rakenteen uusimista peruskorjauksen yhteydessä.

Suosittelemme vesikatoilla nopealla aikataululla tehtäväksi toimenpiteitä, joilla katon
käyttöikää pidennetään. Kaikkien kattovesikaivojen kunnon sekä kaivojen liittymien
kunto tulee selvittää havaittujen vuotojälkien vuoksi ja korjausten jälkeen sisäpuolelta
tulee poistaa kastuneet pintamateriaalit sekä kuivata rakenteet. Vanhan puolen korke-
an katon räystäspeltien kiinnitykset tulee korjata. Kaikki massoilla tiivistetyt liittymä
tulee käydä läpi ja uusia huonokuntoiset massat. Massaukset tulee muutoinkin tarkas-
taa säännöllisesti ja uusia tarvittaessa. Ruostuneet peltirakenteet tulee huoltokäsitellä.
Vanhan osan korkealla katolla sijaitsevan ilmanvaihtokonehuoneen ulko-oven kyn-
nyksen pellitykset tulee korjata, kastuneet pintamateriaalit poistaa ja rakenteet kuivata.
Pääsisäänkäynnin katos ja sen liittymä ulkoseinään tulee korjata. Uudella puolella suo-
sittelemme korkeammalla vesikatolla olevien ilmanvaihtokanavien maalipinnan huol-
tomaalausta ja matalamman puolen katon singelin levittämistä.
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10 Märkätilat ja keittiö
10.1 Havainnot

Rakennuksessa on useita opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön tarkoitettuja suih-
kumahdollisuuden sisältäviä sosiaalitiloja sekä liikuntatilojen pesutiloja. Tämän lisäksi
kiinteistössä on useita toiminnassa olevia siivouskeskuksia. Vanhan osan porrashuo-
neitten siivouskeskukset ovat pääsääntöisesti opetusvälinevarastokäytössä.

Vanhan puolen kellarikerroksen opiskelijoille tarkoitetut suuret pukuhuonetilat 035,
050 ja 051 ovat laattapintaisia ja hyväkuntoisia. Tilat on uusittu 2000-luvun sanee-
rauksessa. Tilan 035 suihkuhuoneissa on suihkukaapit. Pinnoilla ei havaittu viitteitä
vaurioista. Ruiskadunpuoleisen pohjakerroksen märkätilat ja henkilökunnan sosiaali-
tilat 076, 096 ja 094 ovat alkuperäiskuntoisia. Sosiaalitilojen lattiamateriaalina on
muovimatto ja seinäpinnat ovat maalattua tiiltä, suihkutiloissa laattaa tai muovitapet-
tia. Suihkutilojen lattioissa havaittiin kohonneita pintakosteuslukemia tiloissa 029a,
032, 096 ja 094. Tämän lisäksi siivouskeskuksessa 079 havaittiin kohonneita pintakos-
teuslukemia pyykkikoneen takana olevan betonisen lattiakaivon ympärillä.

Vanhan puolen keittiötilat on saneerattu 2000-luvulla. Keittiötilojen massalattia on
yhtenäinen. Paikallisia kohonneita pintakosteuslukemia havaittiin astianpesutilan lat-
tiakaivojen ja keittopatojen viemäröintien ympäriltä sekä kylmähuoneiden edustoilta.
Muualla keittiö/ruokalatilassa on lattiamateriaalina muovimatto. Kohonneita paikalli-
sia pintakosteuslukemia havaittiin astianpalautuslinjaston edustalta ja ruokalinjaston
keskivaiheilta. Mittauksia tarkennettiin muovipinnoitteen alta tehdyllä viiltomittauk-
sella (ks. kappale ”5 Alapohja”) ja todettiin, että suhteellinen kosteus muovimaton alla
on korkea linjaston edustalla.

Vanhan puolen ensimmäisen kerroksen henkilökunnan sosiaalitilan 117 suihkutilan
lattiakaivon ympärillä havaittiin kohonneita pintakosteuslukemia.

Vanhan puolen liikuntatilojen peseytymistilat sijaitsevat toisessa kerroksessa. Pesu-
tilojen pinnat on uusittu noin 10 vuotta sitten. Liikuntatilojen suihkuhuoneessa 246
havaittiin kohonneita pintakosteuslukemia suihkujen takaisten seinien alaosissa. Ui-
mahalliosaston pesutiloissa 261 kohonneita pintakosteuslukemia havaittiin suihku-
huoneen päätyseinän alaosasta sekä suihkujen takaisten seinien alaosista ja pieneltä
alueelta suihkujen lattiasta. Tämän lisäksi suihkujen takaseinien alaosien kohonnutta
pintakosteutta havaittiin pesutilasta 263. Kosteusviitteet todettiin kohdissa, joissa tilo-
jen saneerausaikaisten määräysten mukaan tulee olla asiaankuuluva vedeneristys, jol-
loin on mahdollista, että nyt havaittu kosteus on vedeneristeen ja seinän laattapinnan
välissä, ei vedeneristeen takaisen seinän rakenteessa.

Uuden puolen kellarikerroksen siivouskeskuksen 0132 betonisen lattiakaivon ympä-
rillä havaittiin kohonneita pintakosteuslukemia.
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Uuden puolen ensimmäisen kerroksen päädyn yksityisasunnossa havaittiin pesu-
huoneen suihkunurkkauksen seinän halkeilua pilarin kohdalta. Lattiassa todettiin ko-
honneita pintakosteuslukemia suihkukaivon välittömässä läheisyydessä.

Uuden puolen toisessa kerroksessa sijaitsevien sosiaalitilojen lattioissa todettiin
kosteutta, maanvastaisten seinien sekä väliseinein vierellä, nämä on käsitelty kohdassa
”5 Alapohja”. Kohonneita pintakosteusilmaisimen arvoja todettiin myös wc-tilojen
lattioissa wc-istuinten läheisyydessä.

Uuden puolen matalan osan liikuntatiloissa havaittiin kohonneita pintakosteuslu-
kemia siivouskeskuksen 2134 lattiakaivon ympärillä sekä pesuhuonetilan 2144 yhden
suihkun takaisen seinän alaosassa. Pukuhuoneen puolelle tehtiin lattiaan viiltokos-
teusmittaus, jossa todettiin poikkeavaa suhteellista kosteutta muovimaton alla, ks.
kohta ”5 Alapohja”. On mahdollista, että kosteus on kulkeutunut pukuhuoneen puo-
lelle suihkutiloista.

Alueet, joilla todettiin kohonneita pintakosteusilmaisimen arvoja, on esitetty liitteen 1
pohjapiirroksissa.

10.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Vanhan puolen kellarikerroksen uusituissa pukuhuonetiloissa ei havaittu viitteitä
kosteudesta.

Kohonneita pintakosteuslukemia havaittiin alkuperäiskuntoisista henkilökunnan
sosiaalitiloissa ja siivouskeskuksissa lattiakaivojen ja suihkutilojen kohdilla. Suosit-
telemme vanhan puolen alkuperäiskuntoisten märkätilojen uusimista tulevassa perus-
korjauksessa. Tilojen kosteudet tulla kartoittaa pintojen purun jälkeen ja rakenteet
kuivata tarvittaessa.

Vanhan puolen kellarikerroksen keittiötilojen poikkeuksellisen kosteuden syyt tu-
lee selvittää erityisesti astianpalautuslinjaston edustan osalta. On mahdollista ja to-
dennäköistä, että lattiapinta kastuu keittiön puolelta tulevasta kosteudesta. Kastuneek-
si todettu lattian pintamateriaali tulee joka tapauksessa uusia tasoitteineen.

Vanhan puolen ylempien kerrosten porrashuoneiden siivouskeskukset toimivat
opetusvälinevarastoina, eikä niissä nykytilanteessa käytetä vettä. Jos tilat palautetaan
alkuperäiseen käyttöönsä, suosittelemme tilojen uusimista osana peruskorjausta. Tilo-
jen kosteudet tulee kartoittaa pintojen purun jälkeen. Jos tilat pidetään varastokäytös-
sä, tulee niistä asianmukaisesti poistaa siivoushuoneiden lattiakaivot ym.

Noin 10 vuotta sitten uusittujen liikuntatilojen pesutiloissa havaittiin kohonnutta
kosteutta pintakosteusilmaisimella suihkujen vaikutusalueella. Rakenteiden kosteudet
tulee kartoittaa viereisten tilojen puolelta, jotta saadaan selville, onko kosteus raken-
teessa vai vedeneristeen ja laatoituksen välissä, jolloin sillä ei ole merkitystä.

Uuden puolen yksityisasunnon pesuhuoneen rakennehalkeama tulee korjata ja
pinnat vedeneristeineen tulee uusia.
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Uuden puolen toisessa kerroksessa sijaitsevien sosiaalitilojen lattioissa todettiin
kosteutta wc-istuinten läheisyydessä. Suosittelemme wc-tilojen saneerausta peruskor-
jauksen yhteydessä sekä rakenteiden kosteusmittauksia ja tarvittaessa rakenteiden kui-
vausta tässä yhteydessä.

Uuden puolen matalan osan liikuntatilojen pesuhuoneet tulee uusia vedeneristei-
neen nykyvaatimusten mukaisiksi. Samassa yhteydessä tulee pukuhuoneiden kastu-
neet lattiapinnat uusia tasoitteineen. Kastumisen syystä tulee varmistua vielä pora-
reikäkosteusmittauksin, jotta saadaan varmuus siitä, ovatko pesutilat kastelleet alapoh-
jaa vai nouseeko alapohjaan kosteutta maaperästä.

11 Muuta
11.1 Havainnot

Sisäkatoissa havaittiin paikoitellen kosteusjälkiä muiden tutkimusten yhteydessä.
Kohdat on esitetty liitteen 1 pohjapiirroksissa.

Vanhan puolen korkeassa osassa on putkikuilut, jotka alkavat toisen kerroksen kor-
keudelta. Kuilut tarkastettiin ulkopuolelta kolmesta tilaajan kanssa sovitusta kohdasta
wc-tilojen kohdalta ja todettiin, että ne ovat kiviaineisia ja niissä ei ole tarkastusluuk-
kuja. Kuilujen liittymistä ei havaittu tapahtuvan ilmavuotoja merkkisavun kanssa teh-
dyssä tarkastuksessa. Muita kuiluja ei tarkastettu.

Tutkimusta tehtäessä muutamassa tilassa havaittiin poikkeavaa hajua. Vanhalla puo-
lella aistittiin mikrobiperäistä hajua väestönsuojan suojahuoneessa 011. Tilassa havait-
tiin näkyvää mikrobikasvua maanvastaisen ulkoseinän levyverhouksessa, viereisessä
betonipilarissa, betonipintaisessa katossa sekä kevytrakenteisessa levyväliseinässä.
Mikrobiperäistä hajua havaittiin myös vanhan puolen odotustilassa 019. Tilassa ei ha-
vaittu näkyvää syytä havaitulle hajulle, mutta myöhemmin tehdyssä merkkiaineko-
keessa (MA3) todettiin viereisessä huoneessa ilmavuotoa alapohjan alta maaperästä si-
säilmaan. Poikkeavaa hajua aistittiin myös uuden puolen toisen kerroksen luokkahuo-
neessa 2115. Tilassa todettiin ilmavuotoa ulkoseinän eristetilasta.

Kuvat 75 ja 76. Vanhan puolen väestönsuojan suojahuoneessa 011 havaittiin näkyvää
mikrobikasvua sisäpinnoissa.
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Lähtötietojen mukaan vanhan puolen tiloissa, joiden välipohja (lattia) rajautuu osin
ulkoilmaan (lounaissivun matalan osan levennys), on koettu kylmyyttä. Ulkopuolelta
tehtyjen havaintojen perusteella välipohjan alapinnan tuulensuojapaperi ja eristeiden
pinnat ovat rikkoutuneet.

Kuvat 77 ja 78. Ulkoilmaan rajautuvan välipohjan tuulensuojapaperi ja eristeiden
alapinta ovat rikkoutuneet.

Lähtötietojen mukaan vanhassa osassa sijaitseva uimahalli on alkuperäiskuntoinen.
Uimahallin alapuolella sijaitsevassa teknisessä tilassa todettiin viitteitä kosteudesta
osin maanvastaisten seinien vierustoilla ja osin uima-altaaseen rajautuvan seinustan
vierellä.

Tutkimussuunnitelman mukaisesti pintakosteuskartoitettiin myös tilat 331-333, jois-
sa on tapahtunut noin 7-10 vuotta sitten vesivahinko. Tilojen pinnoissa ei todettu ko-
honneita pintakosteusilmaisimen arvoja.

11.2 Johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset

Sisäkatoissa havaittiin paikoitellen kosteusjälkiä muiden tutkimusten yhteydessä.
Kohdat tulee tarkastaa ja mahdolliset vuodot korjata.

Vanhan puolen korkeassa osassa olevien putkikuilujen kautta ei todettu merkkisavu-
na avulla tehdyn tarkastuksen perusteella ilmavuotoja. Suosittelemme, että ennen pe-
ruskorjausta tai viimeistään peruskorjauksen yhteydessä selvitetään kaikkien putkikui-
lujen sijainnit ja lähtöpisteet (mahdollinen yhteys esim. maaperään). Mahdolliset si-
säilman kannalta tai paloteknisesti haitalliset ilmavuotokohdat tulee korjata.

Tutkimusta tehtäessä muutamassa tilassa havaittiin poikkeavaa hajua. Väestönsuojan
suojahuoneen 011 hajun syy selittyy näkyvillä mikrobivaurioilla ja mahdollisilla piile-
villä lisävaurioilla levyrakenteiden sisällä. Olemme suositelleet kohdissa ”5 Alapohja”
ja ”7 Maanvastaiset seinät” myös väestönsuojille korjauksia sekä ulkopuolen korjauk-
sia kohdissa ”3 Ulkopuoli” ja ”4 Salaojat”. Kaikki näkyvästi mikrobivaurioitunut pinta
tulee lisäksi poistaa huolellisesti mekaanisesti. Tilan käyttö ei ole suositeltavaa ennen
tilan saneerausta. Jatkossa tulee ilmanvaihdon toiminnan lisäksi arvioida ja korjata ti-
lojen lämpöoloja, etteivät vastaavat vauriot uusiudu. Kiinteistön tiloja ei tutkittu katta-
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vasti, joten mahdolliset muut vastaavat mikrobihavainnot vaativat myös korjausta no-
pealla aikataululla.

Vanhan puolen odotustilassa 019 ja uuden puolen luokkahuoneessa 2115 aistitut
poikkeavat hajut selittyvät todennäköisesti rakenteiden kautta tapahtuvilla ilmavuo-
doilla.

Lähtötietojen mukaan vanhan puolen tiloissa, joiden välipohja (lattia) rajautuu osin
ulkoilmaan (lounaissivun matalan osan levennys), on koettu kylmyyttä. Peruskor-
jauksen yhteydessä tulee ulkoilmaan rajautuva välipohjan eristeet ja tuulensuoja uusia
sekä selvittää rakenteen liittymä ulkoseinään ja muuhun välipohjaan. On mahdollista,
että rei’itetty tuulensuoja ja eriste ovat heikentäneet rakenteen toimintaa tai että esi-
merkiksi rakenteen liittymä varsinaiseen välipohjaan on toteutettu puutteellisesti ja
kohdassa on kylmäsilta tai muu eristystä heikentävä liitos.

Suosittelemme uimahallin saneerausta peruskorjauksen yhteydessä sen iän vuoksi.

12 Yhteenveto suositelluista toimenpiteistä
Seuraavassa on esitetty pääpiirteittäin toimenpiteet, joihin tehdyn tutkimuksen perus-
teella ja sen rajauksin on tarvetta peruskorjauksen yhteydessä. Tutkimuksen rajauksis-
ta johtuen on mahdollista, että kaikki vauriot eivät tulleet esiin tässä tutkimuksessa.

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä tulee valita käytettävät
työmenetelmät Ratu-ohjekortin 82-0383 mukaan (Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden
rakenteiden purku).

Asbestia sisältävät materiaalit tulee purkaa asbestipurkuna. Jos rakennukseen ei ole
teetetty asbesti- ja haitta-ainekartoitusta, tulee sellainen teettää ennen korjauksiin ja li-
säselvityksiin ryhtymistä.

Tarvittavat korjaukset edellyttävät huolellista suunnittelua ja myös töiden valvontaan
tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tiivistyskorjausten onnistuminen on suositeltavaa
varmistaa merkkiainetekniikalla.
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12.1  Toimenpiteet

· Salaojien kuvaus niiltä osin kuin niitä ei nyt ehditty kuvaamaan (kohta 4).

· Alapohjan viemäreiden tarkastusluukkujen tarkastaminen (kohta 5).

o Osassa kaivoista todettiin vettä pohjalla, tämän syy ja laajuus tulee sel-
vittää ennen peruskorjausta ja huomioida korjauksissa.

o Samassa yhteydessä tulee tarkastaa olemassa olevien salaojien korkeus-
asema.

· Ulkopuolen toimenpiteet (kohdat 3, 4 ja 6).

o Salaojituksen uusiminen puutteellisilta osin: Vanhat savitiiliputket ja li-
säkuvauksessa mahdolliset havaittavat muut puutteet.

o Ulkopuolen vedeneristykset.

o Maanpinnan kallistusten korjaaminen siten, että maa viettää kaikilta
osin poispäin rakennuksesta ja sokkelin vierellä ei ole kuoppia.

o Asfaltoitujen pihojen sadeveden poiston riittävyyden arviointi ja kor-
jaukset. Selkeitä puutteita havaittiin luoteissivustalla uudemman osan
rakennusten välisellä asfaltoidulla pihalla sekä kaakkoissivustalla van-
han ja uuden osan välisellä asfaltoidulla pihalla, jossa katoksen vedet ei-
vät mahdollisesti johdu sadevesikaivoon.

o Vanhan osan luoteissivulla sijaitsevan kellarikerrokseen johtavan por-
taikon vedenpoiston riittävyys tulee arvioida ja tarvittaessa parantaa si-
tä.

o Samassa yhteydessä tulee arvioida, voidaanko estää louhostilaan valu-
van veden pääsy.

· Ulkoseinien ja sokkeleiden toimenpiteet (kohta 3).

o Käsitelty kattavammin erillisessä betonirakenteiden kuntotutkimukses-
sa.

o Vanhan osan luoteissivulla sijaitsevan kellarikerrokseen johtavan por-
taikon tukimuurin ja rakennuksen sokkelin korjaus ja portaikoin kat-
taminen.

· Uimahallin saneeraus (kohdat 3 ja 11).

o Saneerauksen yhteydessä tulee arvioida ulkoseinärakenteen korjaustar-
peet.

· Alapohjaan ja maanvastaiseen seinään rajautuvien tilojen korjaukset niiltä osin
kuin todettiin kosteutta (kohdat 5 ja 7).

o Saneerataan sellaisiksi, että niiden pintamateriaalit kestävät vallitsevat
kosteusolot ja mahdollistavat kosteuden haihtumisen ilmaan.
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o Kohdat, joissa on todettu kosteusjälkiä tai kohonneita kosteusarvoja,
tulee puhdistaa puhtaaseen betonipintaan, jos pinnoissa on nykyisel-
lään tasoitteet.

o Tilojen käytössä tulee huolehtia myös riittävästä ilmanvaihdosta ja
lämpöoloista.

· Alapohjan viemäreiden tarkastusluukkujen uusiminen kaasutiiviiksi (kohta 5).

· Vanhan puolen liikuntasalin alapohjan uusiminen rakennusfysikaalisesti toi-
mivaksi (kohta 5).

· Uudemman osan liikuntasalin alapohjan kunnon selvittäminen ja tarvittaessa
uusiminen (kohta 5).

o Rakenteen avaaminen useammasta kohdasta ja mikrobimateriaalinäyt-
teiden ottaminen.

· Alapohjan ilmavuotokohtien korjaus (kohta 5).

o Ilmavuotoja todettiin vanhan puolen maanvaraisen alapohjan kohdalla,

o Muiden alapohjatyyppien kohdalla ilmavuotoja ei tarkastettu ja ne on
suositeltavaa tarkastaa kattavasti ennen peruskorjausta, jos alapohjan
tiivistyslaajuutta pyritään rajaamaan. Muutoin tiivistykset on suositel-
tavaa toteuttaa koko alapohjan osalle.

· Uuden puolen louhostilojen korjaukset (kohta 6).

o Louhostilojen ja sisätilojen ilmayhteys tulee tarkastaa useammasta koh-
dasta ja tarvittaessa tiivistää läpiviennit ja rakenneliittymät, jos niiden
kautta siinä yhteydessä todetaan ilmavuotoja.

o Tilojen tyhjennys kaikesta rakennusjätteestä.

o Kulkuovien ja -luukkujen uusiminen ilmatiiviiksi.

o Louhostilan ilmanvaihdon toiminnan selvitys ja parantaminen tarvitta-
essa.

· Maanvastaisten seinien ja ulkoseinien tarkastukset (kohdat 7 ja 8).

o Vanhan puolen maanvastaisten paikallavalettujen betoniseinien hal-
keamien rakennetekninen tarkastelu.

o Vanhan puolen neljännessä kerroksessa havaittujen yksittäisten pilarei-
den halkeamien rakennetekninen tarkastus.

o Uuden puolen kellarikerroksen koillissivun wc-tilojen seinälaatoituksen
kopojen ja haljenneiden alueiden taustarakenteiden tarkastaminen en-
nen pintojen uusimista.
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· Levytettyjen maanvastaisten seinien korjaukset (kohta 7).

o Seinistä tulee poistaa sisäpuoliset levytykset, eristeet ja koolaukset. Ra-
kenne tulee uusia rakennusfysikaalisesti toimivaksi.

o Pinnat on suositeltavaa uusia sellaisiksi, että ne kestävät kosteutta ja
mahdollistavat rakenteessa mahdollisesti olevan kosteuden haihtumi-
sen huoneilmaan.

o Purkutöiden jälkeen tulee rakenteiden kosteudet kartoittaa kattavasti.

· Ulkoseinien ja maanvastaisten seinien tiivistyskorjaukset (kohdat 7 ja 8).

o Kaikkien halkeamien tiivistäminen niin, ettei niiden kautta tapahdu il-
mavuotoja.

o Sisäpuolen liittymien pellitysten uusiminen ja rakenteen tiivistäminen
pellityksen alta.

o Korjausten onnistumisen varmistaminen merkkiainekokeella.

· Peltiverhottujen julkisivujen toimenpiteet (kohta 8).

o Muovikalvon poistaminen rakenteesta uuden puolen peltiverhousten
kohdalla.

o Vanhan puolen peltiverhottujen osien asbestipitoisten tuulensuojalevy-
jen ja eristeiden uusiminen tai rakenteen kunnon selvittäminen, jos ra-
kennetta ei uusita.

o Vanhan puolen lounaissivun matalan osan ensimmäisen kerroksen si-
säpuolelta levyverhottujen seinien korjaus tiiviiksi rakenteen kautta ta-
pahtuvien ilmavuotojen estämiseksi.

· Yhdyskäytävän valesokkelirakenteen korjaaminen rakennusfysikaalisesti toi-
mivaksi (kohta 8).

· Ulkoseinien kosteusjälkien korjaukset (kohta 8).

o Julkisivujen kuntotutkimuksessa esitettyjen ulkopuolen toimenpiteiden
jälkeen sisäpuolen korjaukset.

o Sisätilojen puolella tulee puhdistaa kastuneet pinnat tasoitteista puhtaa-
seen betonipintaan asti.

o Rakenteiden kosteuskartoitus ja tarvittaessa kuivaus.

· Vesikattojen uusiminen kattavasti, jos peruskorjauksen toteuttaminen kestää
useita vuosia ja katteiden elinkaari lähenee loppuaan (kohta 9).

o Nyt käyttöikää vielä noin 15 vuotta jäljellä.
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· Liikuntahallin ja uimahallin vesikattojen uusiminen (kohta 9).

o Vesikaton uusimisen yhteydessä yläpohjan eristeiden uusiminen.

o Puurakenteiden sekä sisäpinnan höyrynsulun kunnon kattava tarkastus
ja uusiminen tarvittaessa.

· Vesikattojen nopealla aikataululla tehtävät korjaukset (kohta 9).

o Kaikkien kattovesikaivojen kunnon sekä kaivojen liittymien kunto tulee
selvittää havaittujen vuotojälkien vuoksi ja korjausten jälkeen sisäpuo-
lelta tulee poistaa kastuneet pintamateriaalit sekä kuivata rakenteet.

o Vanhan puolen korkean katon räystäspeltien kiinnitykset tulee korjata.

o Kaikki massoilla tiivistetyt liittymä tulee käydä läpi ja uusia huonokun-
toiset massat. Massaukset tulee muutoinkin tarkastaa säännöllisesti ja
uusia tarvittaessa.

o Ruostuneet peltirakenteet tulee huoltokäsitellä.

o Vanhan osan korkealla katolla sijaitsevan ilmanvaihtokonehuoneen ul-
ko-oven kynnyksen pellitykset tulee korjata, kastuneet pintamateriaalit
poistaa ja uusia sekä rakenteet kuivata.

o Pääsisäänkäynnin katos ja sen liittymä ulkoseinään tulee korjata.

o Uudella puolella suosittelemme korkeammalla vesikatolla olevien il-
manvaihtokanavien maalipinnan huoltomaalausta ja matalamman puo-
len katon singelin levittämistä.

· Vanhan puolen alkuperäsikuntoisten märkätilojen uusiminen (kohta 10).

· Vanhan puolen kellarikerroksen keittiötilojen korjaukset (kohta 10).

o Poikkeuksellisen kosteuden syyt tulee selvittää erityisesti astianpalau-
tuslinjaston edustan osalta ja korjata ne.

o Kastuneeksi todettu lattian pintamateriaali tulee joka tapauksessa uusia
tasoitteineen.

· Vanhan puolen varastokäyttöön otettujen siivouskeskusten korjaukset (kohta
10).

o Jos tilat palautetaan alkuperäiseen käyttöönsä, suosittelemme tilojen
uusimista osana peruskorjausta.

o Jos tilat pidetään varastokäytössä, tulee niistä asianmukaisesti poistaa
siivoushuoneiden lattiakaivot ym.

· Liikuntatilojen pesutilojen selvitykset (kohta 10).

o Rakenteiden kosteudet tulee kartoittaa viereisten tilojen puolelta, jotta
saadaan selville, onko kosteus rakenteessa vai vedeneristeen ja laatoi-
tuksen välissä, jolloin sillä ei ole merkitystä.
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· Uuden puolen yksityisasunnon pesuhuoneen peruskorjaus ja halkeaman kor-
jaus (kohta 10).

· Uuden puolen toisessa kerroksessa sijaitsevien sosiaalitilojen wc-tilojen sanee-
raus (kohta 10).

· Uuden puolen matalan osan liikuntatilojen pesuhuoneiden saneeraus (kohta
10).

o Samassa yhteydessä tulee pukuhuoneiden kastuneet lattiapinnat uusia
tasoitteineen.

o Kastumisen syystä tulee varmistua vielä porareikäkosteusmittauksin,
jotta saadaan varmuus siitä, ovatko pesutilat kastelleet alapohjaa vai
nouseeko alapohjaan kosteutta maaperästä.

· Sisäkattojen kosteusjälkien korjaukset (kohta 11).

o Kohdat tulee tarkastaa ja mahdolliset vuodot korjata.

· Putkikuilujen toimenpiteet (kohta 11).

o Viimeistään peruskorjauksen yhteydessä selvitetään kaikkien putkikui-
lujen sijainnit ja lähtöpisteet (mahdollinen yhteys esim. maaperään).

o Mahdolliset sisäilman kannalta tai paloteknisesti haitalliset ilmavuoto-
kohdat tulee korjata.

· Väestönsuojan suojahuoneen 011 mikrobivaurioiden korjaus (kohta 11).

o Kaikki näkyvästi mikrobivaurioitunut pinta tulee lisäksi poistaa huolel-
lisesti mekaanisesti.

o Tilan käyttö ei ole suositeltavaa ennen tilan saneerausta.

o Jatkossa tulee ilmanvaihdon toiminnan lisäksi arvioida ja korjata tilojen
lämpöoloja, etteivät vastaavat vauriot uusiudu.
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· Vanhan puolen ilman vastaisen välipohjan korjaus (kohta 11).

o Lounaissivun matalan osan ensimmäisen kerroksen levennys

o Ulkoilmaan rajautuvan välipohjan eristeet ja tuulensuoja tulee uusia se-
kä selvittää rakenteen liittymä ulkoseinään ja muuhun välipohjaan.

· Uimahallin saneeraus (kohta 11).

Turussa 20.6.2017

RTC Vahanen Turku Oy

Heli Teivainen
RI (AMK),
rakennusterveysasiantuntija VTT-C-6653-26-11,
rakenteiden kosteudenmittaaja VTT-C-8132-24-12

Mari Lehtonen-Najtre
FT,
rakennusterveysasiantuntija VTT-C-21596-26-15

Liitteet 1 Pohjapiirrokset, kosteushavainnot
2 Pohjapiirrokset, halkeamahavainnot
3 Salaojien kuvaus
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