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TIIVISTELMÄ 

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen eri rakennusosien, 
rakenteiden ja rakennusmateriaalien kunto sekä mahdolliset rakennusfysikaaliset/sisäilmatekniset riskira-
kenteet tai muut sisäilman laatua mahdollisesti heikentävät tekijät. Tutkimus toteutettiin aistinvaraisesti ja 
useita eri mittaus- ja näytteenottomenetelmiä apuna käyttäen. Tutkimuksen kenttätyöt tehtiin toukokuun 
ja kesäkuun 2020 aikana. 
 
Tutkimuskohteena oli Ruiskatu 8, joka on vuonna 1979 valmistunut koulukohde. Koulussa on viisi kerrosta, 
joista maanpinnan alapuolisia tiloja on kellarikerroksessa ja 1. kerroksessa. Osa tiloista ollaan ottamassa 
väistötilakäyttöön kymmeneksi vuodeksi. Kohteella tehtiin laajoja korjaustoimenpiteitä tutkimusten kenttä-
töiden aikana. 
 
Tutkimuksen perusteella rakennuksen pohjan kuivatusjärjestelmä toimii puutteellisesti ja osin alkuperäiset 
tiilisalaojat ovat käyttöikänsä päässä sekä paikoin tukossa. Rakennus sijaitsee rinteen alaosassa ja rinnettä 
sekä kalliopintaa pitkin rakennuksen alle valuva vesi aiheuttaa perustusrakenteisiin huomattavaa kosteusra-
situsta. Suoraan kallion päältä lähtevät anturat sekä perustusrakenteita vasten oleva hiekka mahdollistavat 
kapillaarisen kosteuden nousemisen kantavien seinärakenteiden alaosiin sekä alapohjan betonilaattaan. 
Nouseva kosteus on vaurioittanut heikosti vesihöyryä läpäiseviä pinnoitteita, päällysteitä sekä niiden lii-
moja. Päällystevauriot heikentävät kellarikerroksen sisäilman laatua. 
 
Ulkoseinärakenteen US1 ja välipohjarakenteen VP5 välisen sauman havaittiin merkkiainekokeiden perus-
teella olevan epätiivis. Sauman kautta on ilmayhteys ulkoseinärakenteen eristetilaan ja ilmavuodoilla saat-
taa olla sisäilman laatua heikentävä vaikutus.  
 
Ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevan, peruskorjauksessa katetun vanhan sisäpihan ulkoseinärakenteista 
havaittiin mikrobivauriota. Tila toimii nykyään ruokasalina. Vauriot johtuvat vuotavan ulkoseinän ja yläpoh-
jan liitoksen kautta rakenteeseen päässeestä kosteudesta sekä epätiiviin kattoikkunan kautta rakenteeseen 
päässeestä kosteudesta. Myös kattoikkunan rakenteissa havaittiin mikrobivaurioita. Liikuntasalin ikkunoi-
den ja ikkunoiden välisten kotelointien eristeiden havaittiin olevan vaurioituneita. Rakenteista on ilmayh-
teys sisäilmaan ja vaurioilla on näin ollen sisäilman laatua heikentävä vaikutus. 
 
Välipohjarakenteista havaittiin paikallisia kosteusvauriota. Väestösuojan yläpuolella sijaitsevan välipohjara-
kenteen hiekkatilasta havaittiin ilmayhteys sisätiloihin rakenteen keskellä sijaitsevien pilareiden kautta. Lii-
kuntahallin vastaisen välipohjarakenteen VP5 alaosasta havaittiin kosteusvaurioita ja laajoja puutteita il-
mansulkukerroksessa. Alkuperäisien wc-tilojen muovimattopäällysteet ovat käyttöikänsä päässä. Päällys-
teen ja läpivientien tiiveyksissä havaittiin puutteita monin paikoin. 
 
Vesikatteet oli uusittu 2000-luvun aikana ja ne olivat havaintojen perusteella hyväkuntoisia. Liikuntasalin 
vesikatolta havaittiin puutteita vedenpoistossa, kattokaivojen sihdit olivat tukkeutuneet. Katolla olevien 
ilmanvaihtokoneiden sähköläpivienneissä havaittiin puutteita. Liikuntasalin yläpohjarakenteena toimiva yli-
painekatto on riskirakenne, mutta tutkimusten perusteella eristemateriaalit eivät ole mikrobivaurioituneet. 
Sisäpuolella sijaitsevan alaslasketun katon harvalaudoituksen päällä havaittiin huomattavat määrät pölyä, 
joka sisälsi teollisia mineraalikuituja. Pölyä voi kulkeutua ilmanvaihdon mukana sisäilmaan ja ne voivat hei-
kentää liikuntahallin sisäilman laatua. 
 
Uimahallin vesikaton räystäspeltien kallistuksissa havaittiin puutteita. Uimahallin alakattojen havaittiin pai-
nuneen. Entisen sisäpihan kattorakenteen alaosista havaittiin kosteusjälkiä. Matalan osan pitkän kattoikku-
nan saumauksissa oli puutteita. Alaslasketuista katoista havaittiin vauriojälkiä ja uusien akustiikkalevyjen 
reunoja oli tutkimushetkellä pinnoittamatta. 
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Ilmanvaihdon osalta havaittiin tuloilmakoneiden TK16 ja 17 palvelevan yhteisen tuloilmakammion olevan 
viemäröimätön ja sen pohjalta havaittiin epäpuhtauksia. Tuloilmakoneita TK1-9 palvelevien ulkoilmakam-
mioiden rakenteiden todettiin olevan epätiiviitä. Vesikatolla sijaitsevien käytöstä poistettujen huippuimu-
rien tiiveyksissä havaittiin puutteita, jotka saattavat mahdollistaa veden kulkeutumisen rakenteisiin.  
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

 

 Nopealla aikataululla tehtävät toimenpiteet: 

• Luoteissivustan portaikon vaurioituneet betonirakenteet korjataan betonikorjausmenetelmillä. Por-
taikon vedenpoistoa parannetaan. Portaikko suositellaan katettavaksi. 

• Sisäpuolisten salaojien tarkastusluukkujen ja huoltotilojen luukut vaihdetaan kaasutiiviiksi tarkas-
tusluukuiksi.  

• Maanvastaisilla osilla sijaitsevien anturoille tukeutuvien rakenteiden vaurioituneet päällysteet kor-
jataan ja vaihdetaan mahdollisimman hyvin vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla. 

• Väestönsuojatilan maanvastaiset seinärakenteet ja niihin liittyvät alapohjarakenteet jätetään puh-
taalle betonipinnalle. 

• Uimahallin tekniikkatilan vaurioituneet päällysteet hiotaan tai jyrsitään betonipuhtaaksi ja käsitel-
lään esimerkiksi pölysidontakäsittelyllä. 

• Uimahallin tekniikkatilassa sijaitseva tarkastusluukku vaihdetaan kaasutiiviiksi luukuksi. 

• Sokkeleissa havaitut halkeamat ja lohkeamat korjataan betonikorjauksin. Maanpinnan yläpuoliset 
rapautuneet osat korjataan lähitulevaisuudessa vaurioiden laajenemisen estämiseksi. 

• Alapohjarakenteen AP4 osalta suoritetaan tiivistyskorjaukset vähintään havaittuihin kynnysten koh-
dalla sijaitseviin halkeamiin. 

• Väestönsuojatilojen pakotunnelit puhdistetaan, tuuletusputkiin asennetaan verkot. 

• Tilan 266 ulkoseinän ja ikkunan liitoksista havaitut puutteet korjataan.  

• Uimahallin palkistot ja alaslaskettu katto tarkastetaan. Pääsy tilaan estetään, rakenne tuetaan ja 
korjataan rakennesuunnittelijan ohjeistuksen mukaisesti. 

• Tiloissa 307, 266 ja 177 esiintyneet kosteusvauriot korjataan nopealla aikataululla. Välipohjaraken-
teiden päällysteet puretaan, rakenteet kuivatetaan tarvittaessa ja tiloihin asennetaan uudet pääl-
lysteet. 

• Välipohjarakenteen VP4 keskiosien pilareissa havaitut ilmavuotoreitit tiivistetään erikseen laaditta-
van tiivistyskorjaussuunnitelman mukaisesti. Myös läpiviennit tiivistetään. 

• Liikuntahallin vastaisen välipohjarakenteen VP5 alapuolinen rakenne uusitaan. 

• Tekniikkatilan rikkoutuneet eristeet vaihdetaan uusiin tai pinnoitetaan. 

• Tekniikkakuilujen läpivientien tiiveys tarkastetaan ja korjataan. 

• Havaitut avonaiset liikuntasaumat tiivistetään (välipohjat, kellarin alakaton yläpuoli) 

• Lounaissivustalla välipohjan ja ulkoseinän liitoksessa havaitut ilmavuotoreitit tiivistetään erikseen 
laadittavan tiivistyskorjaussuunnitelman mukaisesti. 

• Sisätiloissa sijaitsevien ulkoseinärakenteiden US7 vaurioituneet levytykset ja eristeet sekä puura-
kenteen puretaan. Käyttöä turvaavana toimenpiteenä rakenteen liittymiin suoritetaan tiivistyskor-
jaukset erikseen laadittavan tiivistyskorjaussuunnitelman mukaisesti. Tiiveyden tulee täyttää 
tiiveysluokka 1 vaatimukset.  

• Liikuntasalin ikkunat uusitaan lähitulevaisuudessa. Ikkunoiden väliset koteloinnit uusitaan. 

• Liikuntasalin kattokaivojen ympäristön ja kattokaivojen sihdit puhdistetaan. Katolla sijaitsevien il-
manvaihtokoneiden läpivientien tiiveys tarkastetaan ja puutteet korjataan. 

• Yläpohjarakenteen YP10 ontelolaattojen saumoissa esiintyneet vesivuotojäljet puhdistetaan ja il-
mavuotoreitit tiivistetään erikseen laadittavan tiivistyskorjaussuunnitelman mukaisesti. Tiiveyden 
tulee täyttää tiiveysluokka 1 vaatimukset. 

• Ensimmäisen kerroksen ruokalassa sijaitseva kattoikkunarakenne korjataan rakennusfysikaalisesti 
toimivaksi. Ulkopuoliset saumaukset uusitaan korjausten yhteydessä. 

• Todetut vauriot alaslasketuissa katoissa ja niiden levytyksissä korjataan (tila 183, 517, luoteissivus-
tan sisäänkäynti). Aukinaiset akustiikkalevyjen villapinnat pinnoitetaan.  

• Liikuntasalin alakaton pölynkoostumusnäytteissä esiintyvien kuitujen vaikutusta sisäilmaan tarkkail-
laan kahden viikon kuitulaskeumanäytteillä korjaustöiden valmistuttua ja tilojen ollessa normaalissa 
käytössä. 

• Alkuperäisiä märkätiloja ja wc-tiloja uusitaan lähivuosien aikana. 
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• Tarkastetaan TK10-14 kenttä- ja toimilaitteiden toimintakunto ja vaihdetaan vikaantuneet laitteet 

• Puhdistetaan TK16-17 tuloilmakammion pohja ja tiivistetään pohja. 

• Tarkastetaan, ohjautuuko EK02:n käynti oikeiden tulopuhaltimien (TK 10-13) mukaan → korjataan 
ohjaus tarpeen mukaan ja päivitetään konetta koskeva toimintaselostus. 

• Suositellaan käytöstä poistettujen huippuimurien poistamista vesikatolta ja aukkojen eristämistä 
tiiviiksi lähitulevaisuudessa. 

• Tarkastetaan TK1-9 tuloilmakammioiden eristeiden kunto. Mikäli eristeet ovat vaurioituneet, kam-
mion eristeet vaihdetaan lähitulevaisuudessa ja kammion rakenteet rakennetaan vesitiiviiksi. 

• Varustetaan vesikatolla sijaitsevien valurautaisten tuuletusputkien päät t-mallisella jäätymissuojalla, 
tiivistetään pinnoitteiden ja putkien väliset raot. 

 
Seuraavan peruskorjauksen toimenpiteet: 

• Salaojitukset uusitaan niiltä osin kuin korjauksia ei ole vielä tehty. Vierustäyttö vaihdetaan routi-
mattomaksi salaojasoraksi ja vierustat kallistetaan poispäin rakennukselta. Kalliota pitkin valuva 
vesi pyritään ohjaamaan rakennuksen ohi mahdollisuuksien mukaan. 

• Salaojitusten uusimisen yhteydessä korjataan tarvittavilta osin ulkopuoliset vedeneristekerrokset ja 
lisätään maanvastaisiin seiniin ulkopuolinen lämmöneristys. 

• Maanvaraiset alapohjarakenteet uusitaan kokonaisuudessaan. Vanhat rakenteet puretaan, täyttö-
aineskerrosta poistetaan ja tilalle asennetaan kapillaarikatkosora. Uusi maanvarainen betonilaatta 
lämmöneristetään nykymääräysten mukaisesti ja päällystetään hyvin vesihöyryä läpäisevillä pin-
noitteilla. 

• Alapohjarakenteen AP4 pintalaatta puretaan ja vanhat valunerotuskaistat poistetaan. Vanhat eris-
tekerrokset poistetaan ja korvataan nykyaikaisilla vettymättömillä eristeillä. Uuden pintalaatan va-
lunerotuskaistana käytetään esimerkiksi solumuovikaistaa. 

• Liikuntasalin alapohjarakenne AP5 suositellaan uusittavaksi nykymääräysten mukaiseksi alapuolelta 
lämmöneristetyksi alapohjarakenteeksi. 

• Kantavien alapohjien päällysteet puretaan ja kantava laatta jyrsitään betonipuhtaaksi. Tilalle asen-
netaan uudet vesihöyryä läpäisevät päällysteet.  

• Alapohjakorjausten yhteydessä kiinnitetään huomiota rakenneliittymien tiiveyteen. 
• Liikuntasalin vesikatto uusitaan kokonaisuudessaan nykymääräysten mukaiseksi. 

• Uimahallin sisäpuoliset paneloinnit uusitaan, mikäli tila otetaan käyttöön. 

• Saunan yläpohjarakenteet uusitaan sisäpuolisilta osin. 

• Ulkoseinien kunto ja korjaustarve tulee määrittää erillisellä kuntotutkimuksella seuraavaa peruskor-
jausta lähestyttäessä. 

 
Lisäselvitykset korjausurakan valmistuttua: 

• Liikuntasalin alapohjan alipaineisuus varmistetaan hetkellisillä paine-eromittauksilla ilmanvaihdon 
ollessa normaalissa käyttötilassa. 

• Kahden viikon kuitulaskeumanäytteet liikuntasalista. 
• Tutkimusten perusteella tehtävien tiivistyskorjausten laadunvarmistusmittaukset merkkiaineko-

kein. 
• Kahden viikon kuitulaskeumanäytteet tuloilmakoneiden TK10, TK11, TK12, TK13 ja TK15 palvelualu-

eilta, kun korjaustyöt ovat valmistuneet 

• Kahden viikon paine-eron seurantamittaukset remontin valmistuttua. 
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1 YHTEYSTIEDOT 

1.1 Tilaaja 

TURUN KAUPUNKI, TILAPALVELUKESKUS 
 
Yhteyshenkilöt: 
Kati Järvi, sisäilmapäällikkö 
 
Johanna Kaipia, sisäilma-asiantuntija 

1.2 Tutkittava kohde 

Ruiskatu 8, 20720 Turku 

1.3 Tutkimuksen tekijät 

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 
Rakennusterveys ja sisäilmasto 
 
Vastaava kuntotutkija: 
Sauli Kodisoja, Ins (amk), RTA, rakenteiden kosteudenmittaaja 
 
Kuntotutkijat: 
Petri Tuomisto, Ins (amk), rakenteiden kosteudenmittaaja 
 
Jussi Pirttimäki, Rkm (amk), kosteusvaurion kuntotutkija (FISE) 
 
LVI-osuus 
Teemu Linnakoski, LVI-asiantuntija 
 
Mika Lehtisalo, LVI-insinööri 
 
Tarkastaja 
Kasper Käyhkö, DI, kehityspäällikkö 
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2 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT 

2.1 Tutkimuksen tausta 

Rakennukseen tehdään korjaus- ja muutostöitä, joiden tarkoitus on parantaa tilojen käytettävyyttä ja sisäil-
maston olosuhteita. Rakennukseen on tehty kuntotutkimuksia jo aiemmin. 
 
Tutkimuksessa, näytteenotossa ja tulosten tulkinnassa noudatetaan tutkimuksen aikana voimassa olevia 
määräyksiä ja asetuksia (ks. LIITE: Ohjeet ja asetukset).  

2.2 Tutkimuksen tarkoitus 

Rakennus ollaan ottamassa osittain väistötilakäyttöön vuoden 2020 syksyllä. Toimeksiannon tarkoituksena 
on tutkia rakennuksen kuntoa sekä arvioida käynnissä olevien korjaustöiden riittävyys tulevaa väistötilakäyt-
töä ajatellen. Väistötilat on suunniteltu käyttöön saatujen tietojen mukaan 10 vuodeksi. 
Riskiarviossa on esitetty rakennuksen mahdolliset kosteus- ja sisäilmatekniset riskit lähtöaineistoa hyödyn-
täen, minkä pohjalta on laadittu tutkimussuunnitelma varsinaista kuntotutkimusta varten. Kuntotutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää aiemmin tehtyjen sisäilma- ja kosteusteknisten tutkimusten sekä riskiarvion yh-
teydessä todettuja sisäilmaan vaikuttavia tekijöitä ja arvioida mahdollisten vaurioiden laajuutta, epäpuhtauk-
sien kulkeutumisreittejä ja rakenteiden korjattavuutta. 

2.3 Tutkimuksen rajaus 

Toimeksianto koskee koko rakennusta, lukuun ottamatta koillisosassa sijaitsevia vuonna 1989 rakennettuja 
osia. Korjaus- ja muutostyöurakassa tiivistyskorjattavien rakenteiden kuten ulkoseinien mikrobiologista kun-
toa ei tämän tutkimuksen toimeksiannon mukaisesti tutkittu. 

2.4 Tutkimuksen ajankohta 

Tutkimukset suoritettiin toukokuussa 2020. 

2.5 Tutkimusmenetelmät 

Tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät on esitetty alla. Tarkemmat kuvaukset tutkimusmenetel-
mistä sekä tulosten tulkinnasta on esitetty liitteenä olevissa menetelmäkorteissa (ks. LIITTEET).  
 
Tutkimuksessa käytettävät tutkimusmenetelmät: 

• Rakenteiden rakennusfysikaalinen ja sisäilmatekninen riskiarvio olemassa olevien suunnitelmien pe-
rusteella. 

• Aistinvaraiset arviot paikan päällä 
• Rakenneavaukset 
• Kosteusmittaukset 

• LIITE: Pintakosteuskartoitus 
• LIITE: Viiltokosteusmittaukset 
• LIITE: Porareikäkosteusmittaus 

• Rakennusmateriaalinäytteenotto mikrobianalyysiä varten (LIITE: Mikrobit yleisesti) 
• LIITE: Suoraviljelymikrobinäytteet 

• Näytteenotto haihtuvien orgaanisten yhdisteiden selvittämiseksi  
• LIITE: Rakennusmateriaalien VOC-yhdisteet (VOC-BULK) 
• LIITE: PAH-materiaalinäytteet 

• Paine-eromittaukset (LIITE: Paine-ero) 
• Sisäilmamittaukset ja –näytteet 

• LIITE: Pölyn koostumuksen määritys 
• Rakenteiden ja rakenneliitosten tiiveysmittaukset 

• LIITE: Merkkiainekokeet 
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2.6 Käytetyt suunnitelmat ja asiakirjat 

Tutkimuksessa on käytetty apuna suunnitelmia kuten: 

• Rakennepiirustuksia vuodelta 1977 ja 1989 

• LVIS- suunnitelmia 

• Haahtela- projektipankkiin lisätyt uudet korjaussuunnitelmat. 
o Ark, rak, lvis-suunnitelmat vuodelta 2020 

• Tiivistyskorjausten laadunvarmistusten laadunvarmistusraportit 

• Aiemmin laadittuja tutkimus- ja katselmusraportteja 
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3 TUTKITTAVAN KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT 

3.1 Perustiedot 

Tutkimuksen kohteena on vuonna 1979 rakennettu koulurakennus, jonka pinta-ala on 17 744htm2 ja tilavuus 
76 330m3. Rakennuksessa on kellarikerros ja viisi maanpäällistä kerrosta. Pohjoisosassa sijaitsevat liikunta-
sali sekä uimahalli ja etelänpuoleisessa matalassa osassa hallinto, ruokala ja kirjasto. Korkeassa osassa on 
opetustiloja.  
Rakennus on perustettu anturaperustuksilla kallion- ja teräsbetonipaalujen varaan. Kantavina pystyraken-
teina on teräsbetonipilarit ja kantavina vaakarakenteina on paikallavaletut teräsbetonilaatat sekä palkistot. 
Alapohjarakenteena on sekä kantavaa että maanvaraista teräsbetonilaattaa. Välipohjarakenteena on suu-
rimmalta osalta paikallavalettu teräsbetonilaatta. Yläpohjan kantavana rakenteena on suurimmalta osalta 
paikalla valettu teräsbetonilaatta / TT-laatta. Eteläpuolen matalan osan yläpohjan kantavana rakenteena on 
ontelolaatta. Uimahallin ja liikuntasalin osalla kantavana rakenteena toimivat liimapuupalkit. Vesikatteena 
on bitumihuopa. Julkisivut ovat betonielementtirakenteisia. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoil-
manvaihto. Lämmitysjärjestelmänä on kaukolämpö. 
 
 

 
Kuva 1. Ruiskatu 8 koulurakennus. (Google Maps ilmakuva). Kuvaan on rajattu sinisillä viivoilla tutkimusalue. 
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Kuva 2. Rakennuksen eri osiin sijoittuvia tiloja. 

 
 

3.2 Olemassa olevat tutkimukset 

Alla on listattuna lähtötiedoiksi saadut aiemmat tutkimukset ja lausunnot sekä niiden keskeisimmät havain-
not.  
 
Vahanen, Lausunto LVIS- järjestelmien kunnosta, 29.12.2016 
Lausunnossa on suositeltu vesijohtojen ja viemäreiden uusimista. Pohjaviemäreissä on havaittu painumaa ja 
kaadot ovat osin puutteelliset. Viemärit on suositeltu korjattaviksi ja uusittaviksi peruskorjauksen yhtey-
dessä. Iv-järjestelmien alkuperäiset tuloilmakoneet ja huippuimurit on suositeltu uusittaviksi peruskorjauk-
sen yhteydessä. 
 
Vahanen, julkisivujen kuntotutkimus, 20.1.2017 
Julkisivuelementtien saumausten on todettu olevan pääosin huonokuntoisia, sokkeleissa on havaittu mm. 
rapautumaa, joiden perusteella julkisivuihin on suositeltu korjauksia. Raskaalle uusimiselle ei ole todettu lä-
hivuosina olevan tarvetta. 
 
Vahanen, kuntotutkimus, 20.6.2017 
Alkuperäisessä salaojituksessa, maanpinnan kallistuksissa ja pintavesien pois ohjaamisessa on havaittu puut-
teita. Maanalaisten tilojen rakenteissa on havaittu paikoin kosteutta. Alapohjasta ja ulkoseinistä on todettu 
ilmavuotoa sisäilmaan. Uimahallin yhteydessä sijaitsevien märkätilojen on todettu olevan uusimiskunnossa. 
 
Vahanen, Kuntotarkastus uimahallin vesikatto 20.8.2018 
Kattopinnoitteissa ei ollut havaittu merkittäviä vaurioita. Yläpohjan rakenteesta ja toiminnasta johtuen lii-
kuntahalliin saattaa päästä kuituja eristevilloista. 
 
Raksystems, sisäilmastoselvitys, 15.4.2018 
  
Kiwa Inspecta, Sisäilman VOC-analyysi, 31.5.2018 
 
Kiwa Inspecta, pintasivelynäytteen mikrobianalyysi, 5.6.2018 
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Kiwa Inspecta, materiaalinäytteiden mikrobianalyysi, 8.6.2018 
 
Kiwa Inspecta, kuituanalyysi liikuntasali, 23.10.2018 
 

3.3 Tiedossa olevat korjaukset 

Lähtötietoraporttien mukaan rakennuksen ulkovaipalle on tehty seuraavia korjauksia. 
 

• Ikkunat on uusittu vuonna 2010. 

• Vesikatteita on uusittu 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. 

• Julkisivun elementtisaumaukset on uusittu kertaalleen 2000-luvulla. 

• Sokkelien maanvastaisten rakenteiden eristystä on uusittu auditoriolta uimahallille. 

• Liikuntasalin lattiarakenteen korjaaminen 2000-luvulla. Alipaineistettu rakenne. 

• 1988 tehty lisärakennus itäpäätyyn sekä muutettu alkuperäinen sisäpiharakenne sisätiloiksi. 
 

  
Kuva 3. Alkuperäisessä (vasemmalla) rakennuksessa oli sisäpiha. Vuonna 1998 otetussa ilmakuvassa sisäpihan kohdalle 
on rakennettu vesikatto ja kattoikkuna. Myös kirjasto on lisätty myöhemmin rakennuksen itäpäähän. 
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4 TUTKIMUKSET 

Tutkimusraportti on jaettu rakennusosittain ja rakenneosittain alalukuihin. Rakenneosat käydään läpi pää-
sääntöisesti Talo 2000 –nimikkeistön mukaisessa järjestyksessä. 
Raportti on tarkoitettu luettavaksi rinnakkain paikannuskuvan ja rakenneavausten koontitaulukon kanssa. 
Kaikki merkinnät on tehty samaan paikannuskuvaan eri tasoille. Tasoja pystyy ottamaan näkyviin tai piilotta-
maan valintanauhasta, jonka saa näkyviin painamalla Ctrl + L. 
  
Rakenneosaluku on jaettu alla oleviin kappaleisiin: 
 
Sijainti 
Kappaleessa käy ilmi missä päin rakennusta kyseisessä luvussa tarkasteltava rakenne/rakenteet sijaitsevat. 
 
Rakenne 
Kappaleessa on esitetty kyseisessä luvussa tarkasteltava rakenne/rakenteet. Kappaleessa kerrotaan, jos ra-
kenneavauksista on todettu kyseisen rakenteen poikkeavan oletetusta/suunnitelmien mukaisesta raken-
teesta. 
 
Riskiarvio 
Kappaleessa käydään läpi kyseisessä luvussa tarkasteltavan rakenteen/rakenteiden yleisimmän kosteus- ja 
sisäilmatekniset riskit. Riskiarviossa läpikäydyt riskit toimivat tutkimuskysymyksinä tutkimusta tehtäessä. 
Tutkimuksilla pyritään selvittämään mitkä riskeistä ovat käyneet tai eivät ole käyneet toteen. 
 
Tutkimukset ja havainnot 
Kappaleessa käydään läpi kyseisessä luvussa tarkasteltavaan rakenteeseen/rakenteisiin tehdyt tutkimukset, 
mittaukset ja havainnot sekä niiden tulokset. Luvussa tehdään yhteenveto rakenteeseen/rakenteisiin tehty-
jen rakenneavausten havainnoista ja näytetuloksista. Rakenneavauskohtaiset havainnot on esitetty liitteenä 
olevassa rakenneavausten kokoojataulukossa sekä rakenneavauskorteissa. 
 
Johtopäätökset 
Kappale on pohdintaa siitä, että mitkä riskiarviossa esitetyistä riskeistä ovat tutkimusten perusteella käyneet 
toteen kyseisessä rakenteessa/rakenteissa. Kappaleessa otetaan lisäksi kantaa vaurioiden syihin, vaurioiden 
laajuuteen sekä vaurioiden vaikutuksesta rakennuksen sisäilman laatuun.  
 
Toimenpide-ehdotukset 
Kappaleessa esitetään toimenpide-ehdotukset, joiden avulla voidaan varmistua, että tarkasteltava ra-
kenne/rakenteet saadaan korjattua kosteus- ja sisäilmateknisesti toimiviksi. Toimenpide-ehdotusten tarkoi-
tuksena ei ole olla valmis korjaussuunnitelma. 

4.1 Rakennuksen vierustat 

Riskiarvio 

• Rakennuksen ympäröivä maanpinta saattaa viettää rakennusta kohti ja ohjata sade- ja sulamisvedet 
rakennuksen seinustalle. Tämä lisää perusmuurin ja ulkoseinän alaosan kosteuskuormaa huomatta-
vasti. 

• Rakennuksen vierustäyttö voi olla heikosti kosteutta läpäisevää, mikä lisää anturoiden ja perusmuu-
rien kosteuskuormitusta. 

• Routasuojaus sokkelin vieressä saattaa olla puutteellinen. 

• Rakennuksen vierustoilla voi olla istutuksia, jotka heikentävät sokkeli- ja ulkoseinärakenteen kuivu-
mista ja joiden juuret voivat vaurioittaa rakenteita tai rakenneosia (esim. salaojat). 

• Ongelmat ja virheet maanpinnan kallistuksissa ja rakennuksen vierustan täyttömaassa voivat aiheut-
taa sokkeli-, ja maanvastaisen seinä- tai ulkoseinärakenteiden vaurioita. 
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Tutkimukset ja havainnot 
Rakennuksen vierustoja tutkittiin aistinvaraisin havainnoin sekä rakennuksen viereen kaivetun koekuopan 
kautta. 
 
Rakennus sijaitsee rinteessä. Koillissivusta on ylärinteen puolella. Rakennuksen vierustat ovat nurmikkoa ja 
rakennuksen koillissivustalla sekä pohjoissivustalla osittain soraa. Maanpinta viettää lounaissivustalla ja luo-
teissivustalla loivasti poispäin rakennukselta. Luoteissivustalla sijaitsevan portaikon vedenpoistossa havait-
tiin puutteita ja portaikon alareunan betoniosissa rapautumaa. Rakennuksen sisäpuolella auditorion alapoh-
jarakenteissa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia portaikon kohdalla. Pohjoissivustalla uimahallin ja lii-
kuntasalin kohdalla havaittiin kosteudeneriste sokkelirakenteen ulkopinnassa. Rakennuksen koillissivustalla 
vierustan maanpinta oli tasainen. Sivusta sijaitsee rinteen alaosassa. Kallion pinta on paikoin hyvin lähellä 
rakennusta ja kallistaa rakennukseen päin. Kaakkoissivustalla vierustat on asfaltoitu.  
 
Rakennuksen koillissivustalle sisäänkäynnin viereen kaivetusta koekuopasta havaittiin vierustan maa-ainek-
sen olevan hienojakoista hiekkaa. Koekuoppa tehtiin sokkelirakenteen viereen. Kohdasta ei havaittu routa-
eristystä. 
 

 
Kuva 4. Koillissivustan sisäänkäynnin vieressä vierustat 
ovat nurmikkoa. 

 
Kuva 5. Koillissivustalla auditorion vierustalla maanpinta 
kallistaa loivasti poispäin rakennukselta. 

 

 
Kuva 6. Luoteissivustalla sijaitsevan portaikon veden-
poistossa havaittiin puutteita. Betonirakenteista havait-
tiin rapautumaa. Portaikon kohdalta sisäpuolelta havait-
tiin merkkejä kosteusrasituksesta alapohjarakenteissa. 

 
Kuva 7. Luoteissivustalla vierusta on nurmikkoa. Maan-
pinta kallistaa loivasti poispäin rakennuksesta. Sokkelin 
vierestä havaittiin kuoppia, joihin vesi kerääntyy. 
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Kuva 8. Uimahallin ja liikuntasalin vastaisen seinän vie-
rustoilla on sorastus. Sokkelien ulkopinnasta havaittiin 
kosteudeneristyskerros. 

 
Kuva 9. Koillissivustalla vierusta oli soraa ja nurmikkoa. 
Uimahallin vierustalta havaittiin kasvillisuutta. Maanpin-
nan kallistuksissa havaittiin puutteita. 

 

 
Kuva 10. Koillissivusta sijaitsee rinteen alaosassa. Vierus-
talla on nurmikkoa. Maanpinta on tasainen tai kaataa loi-
vasti poispäin rakennukselta. 

 
Kuva 11. Rakennuksen kaakkoisnurkassa vierustat on as-
faltoitu. 

 

 
Kuva 12. Eteläsivustalla oli käynnissä salaojien korjaustyö. 
Korjaustyössä uusitaan mm. vedeneristykset, salaojat ja 
routaeristykset. 

 
Kuva 13. Rakennuksen vierustalle kaivetusta koe-
kuopasta havaittiin täyttöaineksen olevan hienojakoista. 
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Johtopäätökset 
Vierustoilla kallistukset ovat osittain puutteellisia. Koillissivustalla rakennuksen vierustoille kohdistuu huo-
mattavaa kosteusrasitusta rinnettä alaspäin valuvien sadevesien takia. Edellä olevat puutteet aiheuttavat 
kosteusrasitusta perustusrakenteille ja sokkelirakenteille koska pintavedet eivät ohjaudu pois rakennuksen 
sivustoilta. Rakennuksen vierustoilla maa-aines on hienojakoista kaakkois- ja lounaissivustoilla, jonka vuoksi 
vierustojen kuivumiskyky heikkenee oleellisesti. Perustusrakenteissa havaittiin kosteutta, joka johtuu ainakin 
osittain rakennuksen kuivatusjärjestelmän puutteista. 
 
Luoteissivustan portaikon vedenpoistossa esiintyneet ongelmat ovat aiheuttaneet paikallisia kosteusvauri-
oita auditorion puolella alapohjarakenteessa. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Portaikon vaurioituneet rakenteet korjataan nopealla aikataululla betoninkorjausmenetelmillä ja portaikon 
vedenpoistoa parannetaan. 
 
Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen vierustojen hienojakoinen maa-aines vaihdetaan routi-
mattomaksi salaojasoraksi niillä vierustoilla, joissa korjauksia ei ole vielä tehty. Vierustojen maanpinta kallis-
tetaan poispäin rakennukselta. Suositeltu kallistus on vähintään 150mm kolmen metrin matkalla. Ohut pin-
takerros vierustoilla voidaan toteuttaa esimerkiksi tiiviillä asfalttipäällysteellä. Kalliota pitkin valuva vesi py-
ritään ohjaamaan rakennuksen ohi mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi niskaojan avulla. 

4.2 Salaojat 

Sijainti 
Rakennuksen alkuperäinen salaojaputkisto on toteutettu tiilisalaojaputkilla kuvan 14 mukaisesti. Lähtötieto-
raportin perusteella liikuntasalin kohdalle on uusittu salaojia jossain vaiheessa muoviputkella. Alkuperäisiä 
tiiliputkia on tukkeutunut ja rikkoontunut. 
Rakennuksen pohjoisen- ja koillisen puoleisilla sivustoilla salaojien putkikäytävät on louhittu kallioon. Sala-
ojat purkavat vedet rakennuksen etelän puoleisella sivustalla sijaitsevan perusvesikaivon kautta hulevesiver-
kostoon. 
Suunnitelmassa rakennuksen koillisen puoleisella reunalla salaojaputki kaataa väärään suuntaan. (merkattu 
sijaintikuvaan punaisella.)   
Hissikuilujen perustamistasot ovat 45-75cm salaojitustason alapuolella. Hissikuilujen pohjille on suunniteltu 
vesitiivis rakenne.  
Rakennuksen länsisivulle auditorion ympäristöön on uusittu salaojaputkia, josta on suunnitelma vuodelta 
2004. Suunnitelmassa salaojakaivoon on virheellisesti liitetty teknisen tilan edustan sadevesikaivon poisto-
putki. Rakennuksen eteläsivulla korjataan salaojitusta vuoden 2020 korjauksen yhteydessä. 
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Kuva 14. Rakennuksen alkuperäinen louhinta- ja salaojasuunnitelma. Punaisella merkatulla alueella salaojan kallistuk-
set ovat suunnitelmassa virheelliset. 

 

 
Kuva 15. Rakennuksen länsisivun salaojat on uusittu vuonna 2004. Punaisen nuolen osoittamassa kohdassa sadevesi-
putki on liitetty virheellisesti salaojajärjestelmään. 
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Rakenne 

 

Salaojaputki on liian ylhäällä perustustasoon näh-
den. 

Kuva 16. Salaojituksen sijainti kalliovaraisen perustuksen leikkauspiirustuksessa. 

 
Riskiarvio 

• Salaojat ovat lähtötietojen mukaan suurimmalta osalta alkuperäiset. Ruukkuputkiset salaojat ovat 
teknisen käyttöikänsä päässä. 

• Salaojien kallistukset saattavat olla puutteelliset. Ulkosalaojissa kallistusten tulisi olla vähintään 
1:200 ja sisäpuolisissa salaojissa vähintään 1:100. Mikäli kallistusta on vähemmän, saattaa alapohja-
rakenteisiin kohdistua ylimääräistä kosteusrasitusta. 

• Salaojaputket saattavat olla tukossa esim. puunjuurista tai rikkoutuneet maan painumien takia. 

• Salaojiin on saatettu johtaa sadevesikaivojen vettä, jolloin salaojaputkiston tukkeutuessa kosteutta 
nousee rakenteisiin. 

• Salaojajärjestelmän tarkastuskaivojen kannet eivät välttämättä ole näkyvissä. 

• Pystysalaojakerros voi olla puutteellisesti toteutettu ja voi sisältää hienojakoista maa-ainesta. 

• Salaojien puuttuminen/toimimattomuus tai väärä korkeusasema anturaan nähden lisää perustusten 
ja perusmuurin kosteuskuormitusta. Toimimattomuus voi ilmetä rakennuksen sisätiloissa kosteus-
vaurioina ja sitä kautta lämmöneristeiden tai päällystemateriaalien vaurioina. 

 
Tutkimukset ja havainnot 
Salaojien toimintaa tutkittiin tutustumalla aikaisempiin kohteella tehtyihin tutkimuksiin, aistinvaraisin ha-
vainnoin salaojien sisäpuolisten ja ulkopuolisten tarkastuskaivojen kautta sekä rakennuksen vierustalle kai-
vetun koekuopan kautta. 
 
Alkuperäiset salaojaputket ovat tiilestä valmistettuja ruukkuputkia, jotka ovat aikaisemmin tehtyjen salaoja-
kuvausten perusteella osittain rikkoutuneita tai tukkeutuneita. Salaojia on osittain uusittu mm. uimahallin ja 
liikuntasalin kohdalla. Sisäpuolisten salaojien tarkastusluukkujen havaittiin olevan epätiiviitä. Käytävällä 048 
sijaitsevasta tarkastusluukun alla sijaitsi tarkastustila, josta havaittiin salaojaputkia ja pohjaviemäriputkia. 
Tarkastustilassa todettiin mikrobiperäinen haju. Pohjamaan havaittiin aistinvaraisesti olevan märkää. Käytä-
vällä 016 sijaitsevan tarkastusluukun alapuolelta havaittiin mikrobiperäistä hajua. Sisätilat olivat tutkimus-
hetkellä alipaineisia tarkastustiloihin nähden.  Koillissivustalla salaojat olivat alkuperäisiä. Lounaissivustan 
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vierustalle kaivetun koekuopan kautta havaittiin pystysalaojakerroksen olevan hienojakoista. Routasuojauk-
sia ei havaittu koekuopasta. Täyttöaineksen havaittiin olevan rakennuksen alapohjarakenteiden alapuolella 
märkää tai kosteaa useassa rakenneavauspisteessä.  
 

 
Kuva 17. Tarkastusluukku käytävällä 048. 

 
Kuva 18. Tarkastustilassa sijaitsi salaojaputkia ja pohja-
viemäriputkia. Tilassa oli mikrobiperäinen haju. 

 

 
Kuva 19. Tarkastusluukku käytävällä 016. Luukku on epä-
tiivis. 

 
Kuva 20. Tarkastusluukusta havaittiin muovisia salaoja-
putkia. Kaivosta virtaa mikrobiperäistä hajua. 

 

 
Kuva 21. Salaojan tarkastuskaivo liikuntasalin 
kohdalla.  

Kuva 22. Salaojat on uusittu liikuntasalin ja uimahallin kohdalla. 
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Kuva 23. Salaojan tarkastuskaivo rakennuksen koillissivustalla. 

 
Kuva 24. Koillissivustan salaojat sijait-
sevat noin 7 metriä maanpinnan ala-
puolella. 

 
Johtopäätökset 
Salaojien korkeusasemasta anturoiden suhteen ei saatu tutkimusten yhteydessä selvyyttä, mutta lähtötieto-
jen perusteella salaojat sijaitsevat ainakin osittain virheellisesti anturan alapinnan yläpuolella. Sisäpuolelta 
tehtyjen havaintojen perusteella rakennuksen pohjan kuivatusjärjestelmässä on puutteita, jotka ilmenevät 
kapillaarisesti perustusrakenteilta nousevana kosteutena ja vaurioina alapohjarakenteissa. Osa puutteista 
johtuu tutkimusten perusteella heikosti toimivista ulko- ja sisäpuolisista salaojista. Alkuperäiset salaojitukset 
ovat käyttöikänsä päässä. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Salaojien toimimattomuudesta johtuvia kosteusrasituksia pyritään hallitsemaan käytön aikana päällystämällä 
maanvastaiset rakenteet mahdollisimman hyvin vesihöyryä läpäisevillä materiaaleilla. Kaikki sisätiloissa si-
jaitsevat salaojien ja viemärien tarkastusluukut sekä huoltotilojen luukut suositellaan vaihdettavaksi hajutii-
viiksi. 
 
Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä korjaamattomat alkuperäiset salaojat suositellaan uusittavaksi ja 
pystysalaojakerrokset vaihdettavaksi routimattomaan salaojasoraan. 

4.3 Sadevesijärjestelmät 

Sijainti 
Rakennuksen piha-alueen sadevesijärjestelmistä ei ollut lähtötietoja. Katon sadevedet on johdettu tasaka-
tolta rakennuksen sisäpuolella sijaitsevien viemäröintien kautta erillisiin sadevesijärjestelmiin. 
 
Riskiarvio 

• Toimimaton, tukkiutunut tai väärin tehty sadevesijärjestelmä saattaa aiheuttaa kokoojakaivojen tul-
vimista, mikä lisää perusmuurin ja ulkoseinän alaosan kosteuskuormaa huomattavasti. 

• Pintavesien ohjauksessa voi olla puutteita. Sadevesikaivojen määrä voi olla riittämätön. 

• Sadevesijärjestelmän puuttuminen tai toimimattomuus voivat aiheuttaa sokkeli-, maanvastaisten 
seinä- tai ulkoseinärakenteiden vaurioita. 

 
Tutkimukset ja havainnot 
Sadevesijärjestelmien kuntoa tutkittiin katolta ja sadevesikaivoista tehtyjen aistinvaraisten havaintojen pe-
rusteella. 
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Rakennuksen vesikaton vedenpoisto on toteutettu sisäpuolisten kattokaivojen avulla. Liikuntasalin vesika-
tolla vedenpoistossa todettiin puutteita mm. katon kallistuksen osalta. Kaivojen roskasihtien havaittiin ole-
van osan kaivojen kohdalla tukkeutuneita ja vettä oli lammikoitunut kaivojen ympärille. Muilta vesikatto-
osuuksilta ei havaittu puutteita sadevesijärjestelmissä. Lounaissivustan katoksen korjaustyöt olivat tutkimus-
hetkellä kesken. Katoksen sadevedet tullaan johtamaan omaan sadevesikaivoon. Luoteissivustan kellariin 
johtavan portaikon vedenpoistossa havaittiin puutteita. 
 

 
Kuva 25. Liikuntasalin vesikatolla vedenpoistossa havait-
tiin puutteita. 

 
Kuva 26. Kattokaivojen roskasihdit olivat paikoillaan. Ros-
kasihdit olivat osittain tukkeutuneita. 

 
Johtopäätökset 
Puutteet liikuntasalin katon vedenpoistossa aiheuttavat ylimääräistä kosteuskuormaa vesikattorakenteille. 
Lisäksi ympäröivistä puista putoavat lehdet tukkivat helposti kattokaivojen roskasihdit aiheuttaen veden lam-
mikoitumista. Puutteet auditorioon johtavan portaikon sadevedenpoistossa ovat aiheuttaneet paikallisia 
vaurioita alapohjarakenteisiin sisäänkäynnin kohdalla. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Liikuntasalin kattokaivojen sihdit puhdistetaan nopealla aikataululla. Kattokaivon sihtien sekä vesikaton 
yleistä siisteyttä ja toimivuutta tarkastellaan säännöllisin väliajoin. Sihdit puhdistetaan säännöllisesti. 
 
Seuraavan peruskorjauksen aikana liikuntasalin vesikatto suositellaan uusittavaksi, jonka yhteydessä puut-
teet sadevedenpoistossa korjataan. 

4.4 Anturat ja perustusrakenteet 

Sijainti 
Rakennus on perustettu pohjois- ja itäosassa anturoille kallion tai kantavan moreenin varaan. Etelän ja lou-
naan puoleisilla reunoilla on käytetty paaluperustusta. Kallio- ja paaluanturoille kuormat siirtyvät anturapalk-
kien kautta. 
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Kuva 27. Pohjapiirros, johon on merkattu kallio- ja paaluperustuksien sijainnit. 

 
Rakenne 
 

 
Kuva 28. Esimerkkikuva kallioperustuksesta linjalla L voi-
mistelusalin kohdalla. 

 
 

 

 
Kuva 29. Perustusten louhinta ja kaivuupiirros terveydenhuolto-osan kohdalta, jossa näkyy pohjoisosan kallionvarais-
perustaminen ja eteläpuolen paaluperustaminen. 
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Riskiarvio 

• Suoraan kallion varaan perustettaessa riskinä on kallion pintaa pitkin valuva vesi, joka betoniseen 
anturaan törmätessään lähtee nousemaan kapillaarisesti ylöspäin. Nouseva kosteus voi aiheuttaa 
vaurioita seinien alaosiin sekä lattian reuna-alueille. 

• Kalliopintaan on saattanut jäädä rakennusaikana vettä kerääviä kuoppia, jotka lisäävät alapohjara-
kenteiden kosteuskuormaa paikallisesti. 

• Hissikuilujen perustamistaso on salaojitustason alapuolella, jolloin louhittuun monttuun saattaa ke-
rääntyä vettä rasittamaan betonirakenteita. Hissikuilun pohja on valettu vesitiiviillä betonilla. 

• Kallio- ja paaluperusten alueella maapohja on saattanut painua pohjalaatan alla maan tiivistymisen 
seurauksesta. Tästä saattaa aiheutua vaurioita pohjalaatan alle rakennetulle tekniikalle, mm. pohja-
viemärilinjoissa saattaa olla sakkaa kerääviä painumia.  

 
Tutkimukset ja havainnot 
Anturoilta nouseville rakenteille suoritettujen pintakosteuskartoitusten yhteydessä havaittiin kohonneita ar-
voja kellarikerroksessa pilarien, kantavien väliseinien ja maanvastaisten seinien vierustoilla. Viitteitä kosteu-
desta havaittiin myös joidenkin 1. kerroksessa sijaitsevien pilarien vierustoilta. Rakennekosteusmittausten 
perusteella kosteuspitoisuudet ovat poikkeamakohdissa koholla. Uimahallin alapuolisessa tekniikkatilassa 
havaittiin perustuksilta nousevan kosteuden aiheuttaneen maalipinnan hilseilyä ja kalkkihärmää betonipin-
noissa kantavien seinien alaosissa. Tarkemmat pintakosteudenkartoitusten sekä rakennekosteusmittausten 
tulokset on esitetty liitteenä olevissa pohjakuvissa ja rakennekosteusmittauspöytäkirjassa. 
 

 
Kuva 30. Kellaritiloissa havaittiin poikkeavaa kosteuspi-
toisuutta kantavien rakenteiden vierustoilla. Tilassa 096 
muovimatto oli vaurioitunut kosteuden vaikutuksesta. 

 
Kuva 31. Käytävällä 016 sijaitsevassa syvennyksessä ha-
vaittiin laattojen irronneen kosteuden vaikutuksesta. Sei-
nien alareunoja on korjattu. 
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Kuva 32. Uimahallin alapuolelta sijaitsevasta tekniikkati-
lasta havaittiin maalipinnan irtoilua ja kalkkia betonipin-
nalla. 

 
Kuva 33. Ensimmäisen kerroksen sisäänkäynnin vierei-
sessä tilassa havaittiin viitteitä kohonneesta kosteudesta 
pilarien ympäriltä. 

 
Johtopäätökset 
Perustuksiin kohdistuu huomattavia määriä kosteusrasitusta. Rasitus johtuu puutteista alkuperäisten ulko- 
ja sisäpuolisten salaojien toiminnassa ja puutteista rakennuksen vierustojen kallistuksissa sekä vierus-
täytössä. Rakennus on perustettu kallion varaan ja sijaitsee jyrkän rinteen alaosassa, jolloin vettä voi kulkeu-
tua pitkiäkin matkoja kalliopintoja pitkin ja kulkeutua anturoille kallion raoista. Rakenneleikkauskuvien pe-
rusteella anturoiden alapuolella ei ole sorapetiä, jonka läpi kalliota pitkin valuva kosteus voisi kulkeutua sa-
laojitukseen. Kosteus nousee kapillaarisesti perustuksia pitkin myös liittyviin rakenteisiin ja vaurioittaa pääl-
lysteitä, joiden vesihöyrynläpäisevyys on heikkoa (esim. muovimatto). Kosteudennousua rakenteisiin on vai-
kea tai jopa mahdotonta katkaista ilman laajoja korjaustoimenpiteitä. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Anturoille tukeutuvat rakenteet ja niihin liittyvät alapohjarakenteet päällystetään mahdollisimman hyvin ve-
sihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla tai päällysteillä. Korjaus suoritetaan vähintään niillä alueilla, jotka ovat tu-
lossa väistötilakäyttöön sekä tiloissa, joissa havaittiin vaurioita alapohjarakenteen päällystemateriaaleissa. 
 
Seuraavan laajemman peruskorjauksen yhteydessä vähennetään perustuksille kohdistuvaa kosteusrasitusta 
parantamalla rakennuksen pohjan kuivatusjärjestelmän toimintaa. Tämä tapahtuu uusimalla alkuperäiset sa-
laojat ja ohjaamalla sade- ja sulamisvedet pois rakennuksen vierustoilta hallitusti. 
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4.5 Maanvastaiset seinät 

Sijainti 

 
Kuva 34. Maanvastaisten seinien sijainti kellarikerroksen pohjakuvassa. 

 
Rakenne 
 
KS1 Väestönsuoja. 

 

• tiivistetty sora 

• kosteuseristys (ei havaittu koekuopasta) 
o kuumabitumisively 
o bitumisively 

• teräsbetoni 350-470 mm 

• pystykoolaus + mineraalivilla 50 mm 

• Luja-levy 7,5 mm 

• Luja-levyn kiinnitysrimat 25 mm 

• pintakäsittely (purettu) 

 
Riskiarvio 

• Seinän lämpimälle puolelle rakennettu lämmöneristys on riskirakenne ja se saattaa aiheuttaa kos-
teuden kondensoitumista betonin ja villaeristeen rajapintaan, jolloin villaeriste vaurioituu. Seinän 
eristekerroksesta on ilmayhteys huoneilmaan. 
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• Seinän alaosassa betonirakennetta pitkin saattaa nousta kosteutta puutteellisen tai toimimattoman 
salaojituksen takia vaurioittamaan sisäpuolen lämmöneristeitä.  

• Ulkopuolen kosteudeneristystä ei ole suojattu lämmöneristeellä mekaaniselta rasitukselta, joten sen 
kunto voi olla huono. 

 
Tutkimukset ja havainnot 
Maanvastaisten seinien kuntoa tutkittiin sisäpuolelta tehdyin aistinvaraisin havainnoin. Väestösuojien koh-
dalla maanvastaisien seinien alareunoissa havaittiin poikkeamia pintakosteudenkartoituksessa. Tilasta 004 
havaittiin kalkkikertymää betonin pinnassa. Tiloista oli poistettu korjausten yhteydessä maanvastaista seinää 
vasten rakennetut sisäpuoliset lämmöneristykset. Uimahallin tekniikkatilojen maanvastaisten seinärakentei-
den alaosista havaittiin kohonneita arvoja pintakosteudenkartoituksesta. Rakenteen ulkopuolista vedeneris-
tyskerrosta ei havaittu tutkimusten yhteydessä. 
 

 
Kuva 35. Lounaissivustan väestönsuojatiloissa havaittiin 
poikkeavaa kosteutta maanvastaisien seinien alaosista ja 
alapohjarakenteesta. 

 
Kuva 36. Uimahallin tekniikkatilassa sijaitsevan maanvas-
taisen seinän alaosista ja liittyvissä rakenteista havaittiin 
poikkeavaa kosteutta tutkimusten yhteydessä. 

 
Johtopäätökset 
Koillissivustalla sijaitseviin maanvastaisiin seiniin kohdistuu kosteusrasitusta kalliopintaa pitkin kulkeutuvien 
sadevesien ja rinnettä pitkin kulkeutuvien pintavesien kautta. Ulkopuolista vedeneristekerrosta ei havaittu 
tutkimusten yhteydessä. Mikäli rakenteessa kuitenkin on vedeneristekerros, saattaa sen kunnossa olla puut-
teita kuten reikiä, halkeamia yms. Näiden epätiiveyskohtien kautta ulkopuolinen kosteus kulkeutuu esteettä 
rakenteen sisäosiin. Kosteutta nousee myös osittain kapillaarisesti perustusrakenteilta. Väestönsuojatiloista 
on purettu sisäpuoliset lämmöneristekerrokset sekä tiiviit lattiapäällysteet, jolloin rakenteessa oleva kosteus 
pääsee haihtumaan sisätiloihin.  
 
Uimahallin teknisissä tiloissa tiiviit maalipinnat ovat hilseilleet kosteuden vaikutuksesta. Tiloista johdetaan 
tuloilmaa uimahalliin ja tilassa havaituilla vaurioilla voi olla sisäilmaa heikentävää vaikutusta. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Maanvastaisia seinärakenteita tai niihin liittyviä alapohjarakenteita ei päällystetä, jotta rakenteisiin kerään-
tyvä kosteus pääsee haihtumaan sisätiloihin. Uimahallin teknisen tilan hilseilleet päällysteet suositellaan hiot-
tavaksi tai jyrsittäväksi betonipuhtaaksi ja käsiteltäväksi esimerkiksi pölynsidontakäsittelyllä. 
 
Seuraavassa peruskorjauksessa maanvastaiset seinärakenteet lämmön- ja vedeneristetään ulkopuolelta sa-
laojien korjauksen yhteydessä. Kapillaarista kosteudennousua vähennetään rakennuksen pohjan kuivatusjär-
jestelmän toimivuutta parantamalla. 
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4.6 Sokkelit 

Sijainti 
Rakennuksessa on paikallavalettu sokkelirakenne, jossa on eristeenä EPS- solumuovilevy. Osassa rakenneku-
via on terveydenhuolto-osalla sokkelirakenteeseen merkitty ulkopuolinen vedeneristyskerros. Tutkimuksissa 
vedeneristyskerrosta ei havaittu. 

 
Kuva 37. Sokkelirakenteiden sijainti 1. kerroksen pohjakuvassa. 

 
Rakenne 
Paikallavalettu sokkeli SK1/US3. 

 

• pintamateriaali 

• teräsbetoni 80 mm 

• solumuovilevy 100 mm 

• teräsbetoni 160 mm 

• pintakäsittely 
 

 
Paikalla valettu sokkeli SK1/US3 

Ulkopuolinen vedeneristys 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 28 (104) 
29.6.2020   
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

 

Sokkelihalkaisun alaosan vedenpoisto ja liitos ulko-
seinäelementtiin.  

Kuva 38. Leikkauskuva sokkelirakenteen alaosasta. 

 
Riskiarvio 

• Sokkelin pinnoitteen rikkoutuminen voi aiheuttaa pakkasrapautumista ja betoniterästen korroosiota. 

• Sokkelin kosteuseristyksen puuttuminen tai puutteellisuus lisää sokkeliin ja lämmöneristekerroksiin 
kohdistuvaa kosteuskuormaa. 

• Kosteutta voi nousta kapillaarisesti maaperästä tai perustuksilta sokkelirakenteen kautta ulkoseinien 
alaosiin ja alapohjarakenteen reunoille. 

• Sokkelin lämmöneristekerros voi olla mikrobivaurioitunut kosteuden seurauksesta. 

• Sokkelin lämmöneristekerroksesta saattaa olla ilmayhteys ulkoseinän eristeisiin ja/tai suoraan sisäil-
maan sokkelin ja ulkoseinäelementin liittymäkohdasta. Liittymät tiivistetään korjausurakan yhtey-
dessä. 

 
Tutkimukset ja havainnot 
Sokkelien kuntoa ja vaikutusta sisäilmaan tutkittiin aistinvaraisin havainnoin sekä korjausurakkaan liittyvien 
tiivistyskorjausten laadunvarmistusraporttien avulla.  
 
Sokkelien alaosista havaittiin betonin rapautumaa monin paikoin ympäri rakennusta. Rapautumaa havaittiin 
eniten maanpinnan tasalla. Koillissivustalla sokkelirakenteesta havaittiin paikallista betonipinnan irtoilua. 
Lounaiskulmassa havaittiin halkeama sokkelissa. Sokkelin pinnan raudoituksia oli näkyvissä paikoittain. Sok-
kelien ulkokuoren elementtisaumaukset olivat hyväkuntoisia. Kohteella suoritetaan laajoja tiivistyskorjauksia 
ulkoseinän ja alapohjien liittymiin, joiden yhteydessä tiivistetään ulkoseinän ja sokkelin sisäpuolisia liittymä-
kohtia. Lounaissivustan sisäänkäynnin viereen tehdystä koekuopasta ei havaittu rakennekuvissa esitettyä ve-
deneristyskerrosta sokkelin ulkokuoren ulkopinnassa. 
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Kuva 39. Sokkelin ulkokuoren rapautumaa uimahallin 
kohdalla. 

 
Kuva 40. Sokkelin ulkokuoren betonipinta on lohjennut 
koillissivustalla. 

 

 
Kuva 41. Sokkelin ulkokuori on haljennut auditorion kohdalla lounaiskulmassa. 
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Kuva 42. Sokkelien alaosista havaittiin monin paikoin 
kosteuden aiheuttamia jälkiä ja betonipinnan rapautu-
maa. 

 
Kuva 43. Lounaissivustalla sokkelien alareunoista havait-
tiin betonipinnan rapautumista. 

 
Johtopäätökset 
Sokkelien alaosien betonipinnat ovat monin paikoin rapautuneet ja raudoituksia on näkyvissä. Rapautumat 
heikentävät betonin kuntoa ja voivat aiheuttaa korroosiovaurioita raudoitteisiin. Ulkokuoren halkeamat hei-
kentävät rakenteen vedenpitävyyttä ja saattavat aiheuttaa lisävaurioita raudoituksiin tai rakenteiden eriste-
kerroksiin. Korjaamattomassa betonirakenteessa vauriot etenevät ja saattavat vaatia tulevaisuudessa mitta-
vampia korjauksia. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Halkeamat ja lohkeamat korjataan nopealla aikataululla. Maanpinnan yläpuoliset rapautuneet osat korjataan 
betonikorjauksin. 
 

4.7 Alapohjarakenteet 

Sijainti 

 
Kuva 44. Alapohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella kellarikerroksen pohjakuvassa. 

 

Puhdistus-
luukkukaivo 
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Kuva 45. Alapohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 1. kerroksen pohjakuvassa. 

 

 
Kuva 46. Alapohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 2. kerroksen pohjakuvassa. 

 
Rakenne 
AP1 Tekniset tilat, VSS, varastot (p= 40 kN/m2): 

 

• lattiapinnoite 

• teräsbetonilaatta 100 mm 

• sitkeä suojapaperi 

• tiivistetty karkeasora ≥ 200 mm 

• Hiekka/sora 
 

 
 
 
 
 
 
 

Puhdistus-
luukkukaivo 
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AP2 Tekniset tilat, varastot (p ≤ 2,5 kN/m2): 

 

• lattiapinnoite 

• teräsbetonilaatta 80 mm 

• sitkeä suojapaperi 

• tiivistetty karkeasora ≥ 200 mm 

• Hiekka/sora 

 
AP3 lämpimän tilan maanvarainen laatta 

 

• lattiapinnoite 

• teräsbetonilaatta 70-120 mm  

• sitkeä suojapaperi 

• solumuovilevy 50 mm 
o reuna-alueella 100 mm 

• tiivistetty karkeasora ≥ 200 mm 

• Hiekka 

 
AP3 rakenne märkätiloissa 

 

• lattiapinnoite 

• teräsbetonilaatta 50 mm 

• sitkeä suojapaperi 

• vesieristys 
o kuumabitumisively 
o lasikangasbitumimatto 
o kuumabitumiliimaus 

• teräsbetonilaatta 70 mm 

• sitkeä suojapaperi 

• solumuovilevy 50 mm 
o reuna-alueella 100 mm 

• tiivistetty karkeasora ≥ 200 mm 

• Hiekka 
 
AP4 lämpimän tilan kantava laatta 

 

• lattiapinnoite 

• teräsbetonilaatta 80 mm 

• sitkeä suojapaperi 

• solumuovilevy 70 mm 

• kantava teräsbetonilaatta 160 mm 

• sora ≥ 200 mm 

• Hiekka 
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AP4 rakenne märkätiloissa 

 

• lattiapinnoite 

• teräsbetonilaatta 60 mm 

• sitkeä suojapaperi 

• vesieristys 
o kuumabitumisively 
o lasikangasbitumimatto 
o kuumabitumiliimaus 

• kallistusbetoni 25 mm 

• solumuovilevy 70 mm 

• kantava teräsbetonilaatta 160 mm 

• sora ≥ 200 mm 

• Hiekka 
 
AP5 voimistelusalin lattia (korjattu 2000-luvulla) 

 

• Joustopäällyste 10mm 

• vaneri 28mm 

• ristiinkoolaus 48x98 

• osittain mineraalivilla 50mm 

• alipaineistettu tila 100mm 

• betonilaatta 50mm 

• muovikalvo 

• Hiekka/sora 

 
AP6 pakastehuone 

 

• lattiapinnoite 

• teräsbetonilaatta 50 mm 

• sitkeä suojapaperi 

• vesieristys 
o kuumabitumisively 
o lasikangasbitumimatto 
o kuumabitumiliimaus 

• kallistusbetoni 25 mm 

• solumuovilevy 140 mm 

• kantava teräsbetonilaatta 160 mm 

• tiivistetty karkea sora, jossa PVC-putket 200 
mm 
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AP8 auditorion alapohjarakenne 

 

• lattiapinnoite 

• tasausbetoni 40 mm 

• kantava teräsbetonilaatta 150 mm 

• solumuovilevy 70 mm 

• tiivistetty sora  Hiekka≥ 200 mm 

• Hiekka 

 
Riskiarvio 
Yleisiä alapohjarakenteiden riskejä: 

• Alapohjalaatan alla on usein käytetty soran sijasta hienojakoisempaa ainesta kuten hiekkaa. Tämä 
heikentää rakennuksen pohjan kuivumiskykyä ja kosteutta voi nousta kapillaarisesti alapohjaraken-
teisiin ja liittyviin rakenteisiin. 

• Mikäli alapohjat on pinnoitettu tiiviillä päällysteillä kuten muovimatoilla, voi kosteus tiivistyä päällys-
teen alapuolelle ja aiheuttaa vaurioita päällysteissä ja liimoissa. 

• Alapohjalaatan reuna-alueille valusaumaan on saattanut muodostua rakoa laatan kutistuman seu-
rauksesta, jonka kautta saattaa kulkeutua korvausilmaa maaperästä sisätiloihin päin. 

• Märkätiloissa vedeneristys sijaitsee 50mm betonilaatan alla, jolloin pinnoitteiden kautta betonilaat-
taan päässyt kosteus aiheuttaa vaurioita lattiapinnoitteille.  

 
Muita riskejä: 

• Alapohjarakenteen AP1 ja AP2 alapinnasta puuttuu lämmöneriste. Lämmöneristeen puuttuminen 
aiheuttaa maaperän lämpenemistä ja kosteutta voi kulkeutua diffuusion vaikutuksesta alapohjara-
kenteisiin. 

• Alapohjarakenteen AP4 kantavan betonilaatan alta puuttuu lämmöneriste, jolloin alapohjalaattaan 
saattaa nousta kosteutta kapillaarisesti tai diffuusiolla maapohjasta, jolloin lämmöneristekerroksessa 
kosteus saattaa nousta. Lämmöneristekerroksesta voi olla rakennusaikana jäänyttä eloperäistä ma-
teriaalia, mikä vaurioituu kostuessaan. Lämmöneristekerroksesta saattaa olla ilmayhteys sisäilmaan 
reuna-alueilta ja läpivientien kohdilta, jolloin vaurioituneista rakenteista pääsee epäpuhtauksia si-
säilmaan.  

• Liikuntasalin alapohjarakenne AP5 on riskirakenne. Lämmöneriste on suunniteltu rakenteen lämpi-
mälle puolelle ja pohjabetonilaatan alta puuttuu lämmöneriste. Maasta saattaa nousta kosteutta be-
tonilaattaan ja vaurioittaa laatan pinnassa olevia lämmöneristekerroksia ja puisia lattiakannakkeita. 
Lämmöneristekerroksesta on ilmayhteys sisäilmaan. Kiinteistönhoitajalta saadun tiedon mukaan ala-
pohjarakenne on korjattu 2000-luvun alussa. Rakenteen toteutuksesta ei ollut saatavilla lähtötietoja. 

• Alapohjarakenteen AP6 pohjabetonilaatan alta puuttuu lämmöneriste, jolloin lämmöneristekerrok-
seen saattaa nousta kosteutta pohjamaasta. Pakastehuoneen alla sijaitsevat putket ovat todennä-
köisesti lämmitystä varten. Lämmitysputkien lämmittäessä maaperää saattaa kosteutta siirtyä dif-
fuusiovirran vaikutuksesta alapohjarakenteeseen ja tätä kautta myös eristekerroksiin. 

• Alapohjarakenne AP8 viettävä alapohjarakenne saattaa kerätä kosteutta luiskarakenteen alaosiin, 
mikä saattaa näkyä kosteusvaurioina pinnoitteissa tai kohonneena kosteutena pinnoitteiden alla.  
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Tutkimukset ja havainnot 
Alapohjarakenteiden kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin, rakennekosteusmittauksin, rakenteisiin teh-
tyjen rakenneavausten avulla sekä korjausurakan yhteydessä suoritettaviin tiivistyskorjausten laadunvarmis-
tusmittausraportteihin perehtymällä. 
 
Alapohjarakenteet oli päällystetty 1. kerroksessa suurimmalta osalta vinyylilaatoin, märkätiloissa oli muovi-
matto. Kellaritiloissa suurin osa tiloista ja käytävistä oli päällystetty klinkkerilaatoilla. Märkätiloissa, teknisissä 
tiloissa ja sosiaalitiloissa oli lattiapäällysteenä muovimatto. Lounaissivustalla rakenteen AP4 päällysteenä oli 
käytetty muovimattoa ja vinyylilaattaa. Valmistuskeittiössä oli epoksimassalattia. 
 
Alapohjarakenteisiin tehtyjen pintakosteuskartoitusten perusteella havaittiin kohonneita arvoja ensimmäi-
sessä kerroksessa pilarien vierustoilta. Kellarikerroksessa kohonneita arvoja havaittiin pilarien, kantavien vä-
liseinien ja maanvastaisten seinien vierustoilta. Kellaritiloissa laajempia vaurioita havaittiin tiloissa 096, 094 
sekä käytävällä 092. Tarkemmat pintakosteuskartoituksen tulokset on esitetty liitteenä olevassa paikannus-
kuvassa. Rakennekosteusmittausten perusteella alapohjarakenteiden kosteudet olivat kyseisissä kohdissa 
koholla. Lattiapäällysteistä tehdyt havainnot on esitelty tarkemmin luvussa 4.8.1. 
 
Rakenteen AP1 toteutus tarkastettiin porareiän kautta. Rakenteen alapuolisen täyttöaineksen joukossa oli 
hienojakoista maa-ainesta. Täyttöaines oli avauspisteessä kuivaa.  
 
Rakenteen AP2 toteutus tarkastettiin porareiän kautta. Rakenteen alapuolinen täyttöaines oli hiekkaa. Hie-
kan havaittiin olevan aistinvaraisesti kosteaa. 
 
Rakenteen AP3 toteutus tarkastettiin porareiän kautta. Täyttöaines oli hienojakoista hiekkaa. Hiekka oli kos-
teusmittausten perusteella märkää. 
 
Rakenteen AP4 toteutus tarkastettiin porareiän kautta. Rakenne oli suunnitelmien mukainen. Pintalaatan 
valunerotuskaistana on käytetty kovalevyä, joka oli aistinvaraisesti vaurioitunut. Rakenteen pintalaatan lä-
vistävien pilarien kohdalta ei havaittu valunerotuskaistaa. 
 
Liikuntasalin alapohjarakenteen AP5 toteutus tarkastettiin avaamalla rakenne yläpuolelta. Rakenne on uu-
sittu 2000-luvulla koneellisesti tuulettuvaksi puukoolatuksi rakenteeksi, jossa päällysteenä on joustomatto. 
Rakenne on toteutettu puurungolla. Puurungon havaittiin olevan irti betonilaatasta. Rakenteen eristeestä 
otettiin 1 mikrobinäyte. Näytteessä oli lievä viite vauriosta. Pohjalaatan alapuolisen täyttömaan havaittiin 
olevan viileää. Pohjalaatan alapuolinen täyttöaines oli osittain hienojakoista hiekkaa. 
 
Rakenteen AP8 toteutus tarkastettiin porareiän kautta. Rakenteen tutkimuksen yhteydessä todettiin muovi-
maton alta voimakasta kemiallista hajua. Rakenteen alapuolinen täyttöaines oli hienojakoista hiekkaa. Hiekka 
oli märkää. 
 
Rakenteiden ilmanpitävyyttä parannetaan tutkimushetkellä käynnissä olevan korjausurakan yhteydessä. Ra-
kenteiden ilmanpitävyys varmistetaan korjausten yhteydessä merkkiainekokein. 
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Kuva 47. Pohjan täyttöaines oli suurimmalta osin havain-
tojen perusteella hienojakoista hiekkaa. 

 
Kuva 48. Alapohjarakenteen AP4 pintalaatassa on käy-
tetty valunerotuskaistana kovalevyä, joka on silminnäh-
den vaurioitunutta. 

 

 
Kuva 49. Rakenteen AP4 keskiosassa havaittiin halkeama 
kynnyksen alta ruokalatilasta.  

 
Kuva 50, Kellaritiloissa havaittiin kapillaarisen kosteu-
den aiheuttamia vaurioita alapohjarakenteiden pääl-
lysteissä. 

 
Johtopäätökset 
Alapohjarakenteiden toteutustavan todettiin poikkeavan suunnitelmista useassa rakenneavaus- tai poraus-
kohdassa. Alapohjan täyttöön on käytetty soran sijasta hienojakoista maa-ainesta, joka ei estä kapillaarista 
kosteudennousua rakenteille. Rakennuksen kuivatusjärjestelmässä on puutteita varsinkin koillissivulla rin-
teen puolella, jossa salaojitukset ovat vielä alkuperäiset. Rinteen kautta ohjautuvat sadevedet muodostavat 
huomattavaa kosteusrasitusta perustuksille. Tämä aiheuttaa kosteuden kerääntymistä alapohjarakenteiden 
alapuolelle. Kosteus nousee kapillaarisesti anturoilta kantaviin rakenteisiin ja sitä kautta alapohjan reuna-
alueille. Rakenteen eristekerros on ohut, jolloin täyttöaineksen lämpötila rakenteiden alapuolella voi nousta 
ja siirtää kosteutta diffuusiovirran mukana sisätilojen suuntaan. Tutkimusten perusteella kapillaarinen kos-
teus tai diffuusiovirran avulla siirtyvä kosteus on vaurioittanut kellarikerroksessa sekä auditoriotiloissa muo-
vimattopäällysteitä. Edellä olevilla vaurioilla on mahdollinen sisäilman laatua heikentävä vaikutus. 
 
Rakenteisiin suoritetaan laajoja tiivistyskorjauksia, joiden yhteydessä poistetaan näkyviltä osin rakenteen 
AP4 reuna-alueella esiintyvää vaurioitunutta valunerotuskaistaa. Väliseinän kohdalla esiintyvää halkeamaa 
ei ole merkitty tiivistettäväksi. Ainakin kynnyksen kohdalla ilmayhteys eristetilasta sisäilmaan on todennäköi-
nen ja rakenne suositellaan näiltä osin tiivistettäväksi. 
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Liikuntasalin alapohjarakenteen pohjalaatan alapuoleisen täyttömaan havaittiin olevan vielä toukokuussa vii-
leää. Talvisaikaan täyttömaan lämpötila voi reuna-alueilla laskea hyvinkin alhaiseksi. Tämä muodostaa raken-
teen reuna-alueilla riskin sisäilman kosteuden tiivistymiselle. Eriste oli aistinvaraisesti tarkastelupisteessä hy-
väkuntoista, mutta lievät vauriot ovat voineet muodostua eristeen pintaan tiivistyneen kosteuden seurauk-
sesta. Tilaan toteutettu tuuletus vähentää oleellisesti vaurioitumisen riskiä ja vaikutuksia sisäilmaan. Kohde-
kierroksella ei saatu mitattua paine-eroa alapuoleisen tilan ja sisäilman välillä, sillä ilmanvaihto ei ollut nor-
maalitilassa. Paine-ero tulee mitata korjaustöiden valmistuttua. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Alapohjarakenteissa esiintyneet päällystevauriot, jotka sijaitseva väistötilakäyttöön tulevissa tiloissa, korja-
taan nopealla aikataululla purkamalla vaurioituneet päällysteet ja päällystämällä tilat paremmin vesihöyryä 
läpäisevillä tuotteilla. Alapohjarakenteessa AP4 havaitut ilmavuotoreitit tiivistetään erikseen laadittavan 
suunnitelman mukaisesti. Alapohjarakenteen AP5 tuulettuvan tilan ja sisäilman välinen paine-ero tulee mi-
tata ilmanvaihdon ollessa normaalissa käyttötilassa. 
 
Liikuntasalin alapohjarakenne suositellaan korjattavaksi nykymääräysten mukaiseksi alapuolelta läm-
möneristetyksi alapohjarakenteeksi seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Alapohjiin ja perustuksiin kohdistuvaa rasitusta voidaan yrittää pienentää peruskorjauksessa uusimalla pel-
kästään salaojat sekä rakennusten vierustäyttö ja ohjaamalla kalliopintoja pitkin kulkeutuvaa kosteutta te-
hokkaammin rakennuksen vierustoilta poispäin. Kyseisen korjauksen lisäksi maanvastaiset rakenteet päällys-
tetään tehokkaasti vesihöyryä läpäisevillä päällysteillä tai pinnoitteilla. Korjauksen onnistumista tulee arvi-
oida selvittämällä kalliopinnan muotoilut ja salaojien korkeusasemat suhteessa rakennuksen perustuksiin.  
 
Varmimmin parhaaseen lopputulokseen päästään maanvaraisten alapohjarakenteiden uusimisella seuraa-
van peruskorjauksen yhteydessä. Vanhat rakenteet puretaan kokonaan, alapuoliset täyttöainekerrokset uu-
sitaan ja lämmöneristämättömiin alapohjarakenteisiin lisätään lämmöneristekerros nykymääräysten mu-
kaan. Myös vanhat ohuet lämmöneristekerrokset uusitaan. Rakenteen AP4 reuna-alueilta poistetaan va-
lunerotuskaistana käytetty kovalevy ja korvataan uuden pintavalun yhteydessä esimerkiksi solumuovikais-
talla. Samalla parannetaan rakenneliittymien ilmatiiveyttä. Kantavien alapohjien korjaustoimenpiteinä ole-
massa olevat pinnoitteet poistetaan kauttaaltaan ja korvataan hyvin vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla. Kor-
jaukset tehdään yhdessä muiden rakennuksen pohjan kuivatusjärjestelmään liittyvien korjausten kanssa (sa-
laojat, vierustat). Sisäpuolisten salaojien uusimista tulee harkita korjauksiin ryhdyttäessä yhdessä alapohja-
rakenteiden korjausten kanssa. Korjaus vaatii massiivisia purkutöitä ja on kustannuksiltaan kallein vaihto-
ehto. 

4.8 Väestönsuojat 

Sijainti 
Väestönsuojat 1-4 sijaitsevat rakennuksen pohjoisosassa kellarikerroksessa. Väestönsuojien rakenteet ja tut-
kimusehdotukset on käsitelty kunkin rakenneosan yhteydessä. 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 38 (104) 
29.6.2020   
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

 
Kuva 51. Väestönsuojien sijainnit merkattuna kellarikerroksen pohjapiirustuksessa. 
Rakenne 

 
Kuva 52. Väestönsuojan rakenneleikkaus VSS 2 kohdalta. 
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Kuva 53. Väestönsuojan varauloskäytävän leikkauspiirustus. 

 
 
Riskiarvio 

• Väestönsuojan pakotunneli on eristämätön ja lämmittämätön tila. Varauloskäytävän betonirakentei-
den ulkopinnasta puuttuu vedeneristyskerros, mikä saattaa aiheuttaa maasta siirtyvän kosteuden 
aiheuttamia vaurioita sisäpinnan betonirakenteissa. 

• Varauloskäytävän kulkuluukku väestönsuojan puolella saattaa olla epätiivis, jolloin väestönsuojaan 
pääsee ilmaa varauloskäytävästä.  

• Varauloskäytävän maanpäällisestä tuuletusputkesta saattaa puuttua verkko, jolloin sinne saattaa 
päästä pieneläimiä.  

 
 
Tutkimukset ja havainnot 
Väestösuojan pakotunneli tarkastettiin aistinvaraisesti. Pakotunnelin pohjalta havaittiin kuolleita eläimiä. Pa-
kotunnelin tuuletusputkesta puuttui verkko. 
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Kuva 54. Pakotunnelin pohjalla oli kuolleita eläimiä, jotka 
ovat päässeet tunneliin tuuletusputken kautta. 

 
Kuva 55. Tuuletusputkista puuttui verkko. 

 
Johtopäätökset 
Eläimet ovat päässeet pakotunneliin tuuletusputken kautta, josta puuttuu verkko. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Pakotunnelit siivotaan, pakotunnelin tuuletusputkiin lisätään verkot estämään eläinten pääsy tunneleihin. 

4.9 Kantavat väliseinät 

Rakenne 
Kantavat väliseinät ovat paikallavalettuja teräsbetoniseiniä. Seinien alaosat alkavat kallioanturoilta tai antu-
rapalkeilta. 

 

• pintakäsittely 

• teräsbetoniseinä  

• pintakäsittely 
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Kuva 56. Kallioanturalta alkavan kantavan väliseinän 
leikkauskuva. 

 

 
Riskiarvio 

• Kallioanturoilta alkavien kantavien väliseinien alaosiin saattaa nousta maasta kosteutta anturaraken-
teita pitkin kapillaarisesti. 

• Kantavissa väliseinissä saattaa esiintyä halkeamia rakenteiden mahdollisten liikkeiden takia. 

• Kosteudennousu voi ilmetä sisäpuolisina lattiapäällysteiden tai seinien alaosien vaurioina kuten maa-
lipinnan lohkeiluna. 

 
Tutkimukset ja havainnot 
Kantavien väliseinien kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin, seinien alaosiin tehtyjen pintakosteuskartoi-
tusten avulla sekä rakennekosteusmittausten avulla. 
 
Kantavien väliseinien alaosiin tehtyjen kosteusmittausten yhteydessä havaittiin kohonneita arvoja paikoittain 
kellaritilojen kantavien seinien alaosissa. Kellaritilan käytävällä 016 havaittiin pystyhalkeama kantavassa vä-
liseinässä. Tarkemmat pintakosteuskartoituksen tulokset on esitetty liitteenä olevassa paikannuskuvassa. 

 
Johtopäätökset 
Kosteus nousee kapillaarisesti kantavien väliseinien alaosiin perustusrakenteilta. Rakenteissa ei ole kapillaa-
rikatkoa, vaan kosteus siirtyy kalliopintoja pitkin anturoille ja nousee ylöspäin liittyviin rakenteisiin. Kosteus 
ei ole tarkasteluiden perusteella aiheuttanut vaurioita kantavien väliseinien alaosiin, mutta tutkimushavain-
tojen perusteella rakenteen kautta nouseva kosteus vaurioittaa tiiviitä päällystemateriaaleja (muovimatto). 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Kosteudennousua hallitaan päällystämällä rakenteet kellaritiloissa mahdollisimman hyvin vesihöyryä läpäi-
sevillä materiaaleilla tai pinnoitteella (laatta yms.). 
 
Seuraavan peruskorjauksen yhteydessä rakennuksen pohjan kuivatusjärjestelmän toimivuutta parannetaan 
mm. alkuperäisten salaojien uusimisella. 
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4.10 Pilarit ja palkit 

Sijainti 
Kellarikerroksen terveydenhuolto- ja ruokalaosien lattiat on perustettu kallio- ja anturaperustuksille palkki-
perustusten varaan. Lattiapalkit ovat paikalla valettua teräsbetonipalkkeja. Osassa alapohjan palkeissa on 
tekniikkavarauksia. 
Uimahallin ja liikuntasalin kattorakenteet on kannatettu liimapuupalkein ja teräsbetonipilarein. 
Rakennuksen rungon kantavana rakenteena ovat teräsbetonipilarit ja palkit.  
 
Rakenne 

 
Kuva 57. Periaatekuva kantavasta pilarista liikuntasalin 
kohdalta. 

 

 
 

 
Kuva 58. Periaatekuva lattiapalkista ruokalan kohdalta. 

 
Riskiarvio 

• Kantavissa pilareissa ja palkeissa saattaa olla halkeamia rakenteiden liikkeistä johtuen. 

• Pilarit tukeutuvat anturoihin. Anturalta voi nousta kosteutta kapillaarisesti pilarien alaosiin ja pilaria 
ympäröiviin rakenteisiin. 

 
Tutkimukset ja havainnot 
Pilarien ja palkkien kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin, pintakosteuskartoituksin ja rakennekosteus-
mittauksin. Kellarikerroksen ja 1. kerroksen maanvastaisilta osilta havaittiin pilarien vierustoilta kohonneita 
kosteuspitoisuuksia. Kellarin pilariin tehdyn rakennekosteusmittausten perusteella kosteus nousee perustuk-
silta ylöspäin. Muovimatoissa todettiin kosteuden aiheuttamia vaurioita pilarien vierustoilla kellarissa. Tilassa 
266 havaittiin maalipinnan kupruilua ulkoseinän vastaisen pilarin alaosassa. 
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Halkeamia havaittiin pilareissa tiloissa 538, 231, 225 ja 1582. 
 
Uimahallin alakaton havaittiin laskeneen pääkannatinpalkkien välissä. Tutkimusten yhteydessä ei saatu sel-
ville johtuiko painuma pääkannatinpalkkien välissä sijaitsevien liimapuupalkkien taipumasta. Alakaton runko 
oli kiinnitetty vesikaton sekundääripalkkeihin nauloilla. Nauloissa todettiin ruostevaurioita. 
 

 
Kuva 59. Tilan 266 pilarin alaosasta havaittiin maalipin-
nan kupruilua ja kosteutta. 
 
 

  
Kuva 60. Uimahallin alaslasketun katon havaittiin painu-
neen keskiosista. 

Johtopäätökset 
Pilarit nousevat omilta anturoiltaan ja kosteus nousee kapillaarisesti pilarien kautta alapohjarakenteisiin. 
Kosteus on aiheuttanut vaurioita kellarissa tiiviillä päällysteillä pinnoitetuille alueille pilarien vierustoilla. 
Vaurioilla on mahdollinen sisäilman laatua heikentävä vaikutus. Tilassa 266 esiintyneet vauriot johtuivat 
vuotavista lämpöputkista. Uimahallin palkki on voinut taipua tai kannakointi vaurioitua kosteusrasituksesta. 
Uimahallitiloissa kiinnikkeiden tulee olla haponkestäviä tai kuumasinkittyä. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Uimahallissa sijaitsevat sekundääripalkistot tarkastetaan nopealla aikataululla. Ennen tarkastusta pääsy 
uima-allastiloihin estetään ja alakattoihin asennetaan väliaikaiset tuennat romahtamisen estämiseksi. Tar-
kastusten perusteella suunnitellaan tarvittavat korjaukset. 
 
Pilarien ympärykset päällystetään mahdollisimman hyvin vesihöyryä läpäisevillä materiaaleille kohdissa, 
joissa havaittiin kosteutta. Havaitut halkeamat korjataan. Tilan 266 ulkoseinäliitoksessa havaitut puutteet 
korjataan, rakenne kuivataan ja päällystetään uudestaan. Puiset jalkalistat vaihdetaan. 
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4.11 Välipohjat 

Sijainti 
Välipohjat ovat pilareiden ja kantavien seinien varaan paikallavalettuja teräsbetonirakenteita. Väestönsuojan 
kohdalla välipohjassa betonilaattojen välissä on hiekkaeriste. Märkätilojen kohdalla välipohjarakenteessa on 
alkuperäinen vedeneristekerros. 
 

 
Kuva 61. Välipohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 1. kerroksen pohjakuvassa. 

 

 
Kuva 62. Välipohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 2. kerroksen pohjakuvassa. 
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Kuva 63. Välipohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 3. kerroksen pohjakuvassa. 

 

 
Kuva 64. Välipohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 4. kerroksen pohjakuvassa. 

 

 
Kuva 65. Välipohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 5. kerroksen pohjakuvassa. 
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Rakenne 
 
VP1 

 

• pintamateriaali 

• kantava teräsbetonilaatta 250-300 mm 

• pintakäsittely 

 
VP2 Märkätilat 

 

• pintamateriaali 

• teräsbetonilaatta 50 mm 

• sitkeä suojapaperi 

• vesieristys 
o kuumabitumisively 
o lasikangasbitumimatto 
o kuumabitumiliimaus 

• tasausbetoni + kallistukset ≥ 20 mm 

• kantava teräsbetonilaatta 300 mm 

• pintakäsittely 
 
VP3 Väestönsuojan katto, ilmastointikonehuone lattia  
+ märkätilat 

 

• pintamateriaali 

• teräsbetonilaatta 50 mm 

• sitkeä suojapaperi 

• vesieristys 
o kuumabitumisively 
o lasikangasbitumimatto 
o kuumabitumiliimaus 

• teräsbetonilaatta 70 mm 

• hehkutettu hiekka + asennukset ≥ 150 mm 

• VSS kattolaatta 500 mm 

• pintakäsittely 

 
VP4 Väestönsuojan katto. 

 

• pintamateriaali 

• teräsbetonilaatta 70 mm 

• hehkutettu hiekka karkea sora + asennukset 
≥ 150 mm 

• VSS kattolaatta 500 mm 

• pintakäsittely 

 
 
 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 47 (104) 
29.6.2020   
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

VP5 Alla kylmätila. Rakennetta on käytetty liikuntasalin  
rakenteessa rakennuksen luoteen puoleisella sivulla sekä  
hallinto-osan etelän puoleisella sivulla.  

 

• pintamateriaali 

• kantava teräsbetonilaatta 150 mm  

• ristiin koolaukset + mineraalivilla 200 mm 

• ilmansulkupaperi (vaurioitunut, puuttuu 
suurimmalta osalta) 

• rimat 22 mm 

• verhous 

 

 
Kuva 66. VP 5 rakenne liikuntasalin kohdalla. 
 
VP6 IV-konehuoneen ja kattilahuoneen katto. 

 

• pintamateriaali 

• kantava teräsbetonilaatta 300 mm 

• mineraalivillainen akustiikkalevy 100 mm 

• pintakäsittely 
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VP7 Saunan välipohjarakenne 

 

• pintamateriaali 

• teräsbetonilaatta  

• sitkeä suojapaperi 

• vesieristys 
o kuumabitumisively 
o lasikangasbitumimatto 
o kuumabitumiliimaus 

• kallistusbetoni 20 mm 

• tuuletusuritetut solumuovilevyt 50 mm 

• kantava teräsbetonilaatta 300 mm 

• pintakäsittely 

 

Riskiarvio 
Yleisiä riskejä: 

• Paikallavaletut välipohjalaatat on saatettu pinnoittaa liian kosteana, jolloin pinnoitteet ovat voineet 
vaurioitua. 

• Käytönaikaiset vesivahingot ja siivousvedet ovat saattaneet päästä pinnoitteiden kautta välipohjien 
betonirakenteisiin. 

• Märkätilojen kohdalla epätiiviit lattiapinnoitteet ovat saattaneet päästää käytönaikaista kosteutta 
välipohjarakenteeseen tiiviiden kerrosten väliin, mikä saattaa näkyä pinnoitteiden vaurioitumisena 
ja kohonneena kosteutena pinnoitteiden alla olevassa betonirakenteessa. 

• Mahdollisia purkutöitä varten on huomioitava, että rakenteiden vedeneristekerrokset saattavat si-
sältää asbestia sekä PAH- yhdisteitä. 

 
Muita riskejä: 

• Välipohjarakenteen VP3 Märkätilojen kohdalla epätiiviit lattiapinnoitteet ovat saattaneet päästää 
käytönaikaista kosteutta välipohjarakenteeseen tiiviiden kerrosten väliin, mikä saattaa näkyä pin-
noitteiden vaurioitumisena ja kohonneena kosteutena pinnoitteiden alla olevassa betoniraken-
teessa. Kosteutta saattaa päätyä välipohjan hiekkatilaan esimerkiksi lattian reuna-alueilta, jolloin 
hiekkakerrokseen saattaa muodostua otolliset olosuhteet mikrobikasvulle.  

• Välipohjarakenteiden VP3 ja VP4 pintalaattaa saattaa olla kutistunut reunoilta, jolloin lattian ja sei-
nän väliin on syntynyt rakoa tai laattaan on saattanut syntyä halkeamia. Mahdollisia vahinkovesiä ja 
siivousvettä on saattanut päästä välipohjan hiekkatilaan, jolloin hiekkatilaan on saattanut muodos-
tua otolliset olosuhteet mikrobikasvulle. 

• Välipohjarakenteiden VP3 ja VP4 pintalaatan valunerotuskaistana on saatettu käyttää kosteusvau-
rioherkkää materiaalia, josta saattaa päätyä epäpuhtauksia sisäilmaan.   

• Rakenteen VP5 eristekerrokset saattavat vaurioitua, jos ulkoseinäliitoksien kautta kulkeutuu raken-
teeseen sadevettä. Rakenteesta on yhteys ulkoseinän eristekerrokseen. 

• Välipohjarakenteen VP6 alapinnassa olevasta mineraalivillarunkoisesta akustiikkalevystä saattaa 
päästä mineraalikuituja huoneilmaan levyjen saumojen kohdilta ja etenkin levyn pinnan rikkoutu-
essa. Tila on toissijainen. 

• Välipohjarakenteen VP7 pinnoitteiden alle on saattanut päästä kosteutta epätiiviiden pinnoitteiden 
kautta. Välipohjan lämmöneristekerrokseen on saattanut päästä kosteutta. Lähtötiedoista ei selvin-
nyt minne solumuovin tuuletus on johdettu. 

 
Tutkimukset ja havainnot 
Välipohjarakenteiden kuntoa tutkittiin pintakosteuskartoitusten avulla, rakennekosteusmittauksin, raken-
neavausten kautta sekä rakenteisiin suoritettujen merkkiainekokeiden avulla. 
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Välipohjarakenteisiin tehtyjen pintakosteuskartoitusten yhteydessä havaittiin poikkeamia useissa wc-ti-
loissa lattiakaivon ympäristöissä ja wc-istuinten ympäristöissä. Kyseisten tilojen muovimatot olivat alkupe-
räisiä. Tarkemmat pintakosteuskartoituksen tulokset ja rakennekosteusmittausten paikat on esitetty liit-
teenä olevassa paikannuskuvassa. 
 
Neljännen kerroksen pukuhuoneessa 421 havaittiin poikkeavia arvoja pintakosteudenkartoituksessa. Muo-
vimattoon tehdyn viiltomittauksen perusteella rakenne on kuiva. Tilassa 307 havaittiin pintakosteudenkar-
toituksen ja rakennekosteusmittauksen avulla laajempi kostea alue. Muovimatto oli irronnut alustastaan 
wc-istuimen ympärillä. Tilassa 266 havaittiin ulkoseinälinjalla sijaitsevan pilarin ympäristöstä kosteutta. Ul-
koseinän ja ikkunan liitoskohta oli havaintojen perusteella epätiivis. Wc-tilan 177 välipohjarakenteesta ha-
vaittiin kauttaaltaan kohonneita arvoja pintakosteudenkartoituksessa. Kohonneita arvoja havaittiin myös 
tilan 169 puolella wc-tilan vastaisella osuudella. Jakelukeittiön 156 massalattiassa havaittiin halkeama, joka 
ulottui seinälinjaan. 
 
Välipohjarakenteen VP1 toteutus tarkastettiin rakenteen läpiporauksen kautta. Rakenne on suunnitelmien 
mukainen. Märkätilojen vedeneristerakenteita ei rikottu tutkimusten yhteydessä. 
 
Välipohjarakenteen VP4 pintalaattaan tehtiin kaksi rakenneavausta, joista tarkastettiin rakenteen toteutus, 
täyttöaineskerroksen kosteus ja otettiin yksi mikrobinäyte täyttötilasta. Täyttöaines oli hiekan sijasta kar-
keaa soraa. Täyttötilaan suoritetun merkkiainekokeen yhteydessä havaittiin merkittävää vuotoilmaa kes-
kellä huoneita sijaitsevien pilarien kohdalla. Pilarin lävistävät pintalaatan. Mikrobinäytteessä ei ollut viitettä 
vauriosta. 
 
Rakenteen VP5 kuntoa tarkasteltiin aistinvaraisesti. Rakenne oli suunnitelmien mukainen. Länsipuolella si-
jaitsevan rakenteen bitumipaperissa havaittiin rikkoutumia ja epätiiveyttä. Rakenteen alapuolisissa laudoi-
tuksissa havaittiin kosteusvaurioita. Tuulieteisen 127 puolelta havaittiin tummentuneita eristeitä alakaton 
yläpuolelta. Lounaissivustalla oli välipohjarakenteen korjaustyö käynnissä tutkimushetkellä. Välipohjaraken-
teen alaosa oli purettu kantavaan betonipintaan asti. Betonipinnalta havaittiin kosteusjälkiä. Villojen havait-
tiin olevan tummentuneita keittiön sisäänkäynnin vieressä, johon urakkaraja päättyy. 
 
Rakenteen VP6 alapuolisista akustiikkalevyistä havaittiin rikkoutumia ja pinnoitteen irtoilua.  
 
Rakenteen VP7 kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin. Rakenteesta ei havaittu poikkeavaa. 
 

 
Kuva 67. Välipohjarakenteen VP4 hiekkatilasta havaittiin ilmavuotoa keski-
osan pilarien ja pintalaatan liittymäkohdista. 
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Kuva 68. Liikuntasalin puoleisen välipohjarakenteen 
VP5 alapinnan puurakenteet ovat kosteusvaurioitu-
neet ja bitumipaperi on monin paikoin rikkoutunut. 

 
Kuva 69. Rakenteen VP5 tummuneet eristevillat ovat näky-
vissä lounaissivustan sisäänkäynnin alaslasketun katon ylä-
puolella. 

 

 
Kuva 70. IV-konehuoneen välipohjan alapuolisissa eris-
teissä havaittiin rikkoutumia. 

 

 
 
Johtopäätökset 
Alkuperäiset muovimatolla päällystetyt wc-tilat ovat käyttöikänsä päässä. Kohonneet kosteuspitoisuudet 
ilmenevät lattiakaivon ympärillä ja wc-istuinten ympäristöissä, joissa vettä on voinut kulkeutua epätiiviin 
maton ja lattiakaivoliitoksen tai wc-istuimen kiinnikereikien kautta päällysteiden alle. Tilan 177 muovimat-
toa ei ollut nostettu seinille jalkalistaksi ja puisten jalkalistojen kautta vettä on päässyt muovimaton alle. 
Välipohjarakenteen VP4 täyttökerroksessa ei havaittu mikrobivaurioita eikä rakenteessa esiintyvillä ilma-
vuodoilla arvioida olevan sisäilman laatua heikentävää vaikutusta. Välipohjarakenteen VP5 alapuolisten 
eristeiden kunto on heikentynyt mm. kosteuden ja ilmansulkukerroksessa esiintyvien puutteiden vuoksi. 
Eristekerroksista on ilmayhteys sisätiloihin lounaissivustan sisäänkäynnin kautta. IV-konehuone on tekninen 
tila, jossa oleskelu on lyhytaikaista. Rikkoutuneiden villojen kautta saattaa kuitenkin irrota kuituja, joilla voi 
olla sisäilman laatua heikentävä vaikutus. 
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Toimenpide-ehdotukset 
Tiloissa 307, 266 ja 177 esiintyneet kosteusvauriot korjataan nopealla aikataululla. Päällysteet puretaan, 
välipohjarakenteet kuivatetaan koneellisesti ja tiloihin asennetaan uudet päällysteet nykymääräysten mu-
kaisesti. Välipohjarakenteessa VP4 havaitut ilmavuodot tiivistetään erikseen laadittavan suunnitelman mu-
kaisesti, mikäli tiloja otetaan käyttöön. 
 
Liikuntahallin vastaisen välipohjarakenteen VP5 alaosat suositellaan uusittavaksi lähivuosien aikana. Tek-
niikkatilan rikkoutuneita eristeitä vaihdetaan uusiin tarvittavilta osin ylläpitotyönä. 

4.12 Porras- ja hissikuilut 

Sijainti 
Rakennuksen kellarikerroksesta ylimpään kerrokseen johtavat porrashuoneet A, B ja C ovat teräsbetonisia 
elementtirakenteita. Myös porrassyöksyt ovat elementtirakenteiset.  Rakennuksen länsiosassa ja uimahallin 
teknisessä tilassa sijaitsevat portaikot ovat paikallavalettuja teräsbetonirakenteita. 
 
Rakennuksessa on kolme kellarikerroksesta ylimpään kerrokseen ulottuvaa hissikuilua. Hissikuilut ovat ala-
osistaan paikallavalettuja teräsbetonirakenteita ja 1. kerroksesta ylöspäin elementtirakenteita. Hissikuilujen 
alaosat alkavat salaojitustason alapuolelta. Niiden pohjat on valettu vesitiiviillä betonilla.  
 
Rakenne 

 
Kuva 71. Hissikuilun pohjan leikkauskuva. 

 

 
Riskiarvio 

• Porras- ja hissikuilujen rakenteissa ja pinnoitteissa saattaa olla rakenteiden liikkeistä johtuvia hal-
keamia. 

• Salaojitustason alapuolella sijaitsevien hissikuilujen pohjarakenteisiin on saattanut kerääntyä kos-
teutta maasta vesitiiviistä valusta huolimatta esim. työvirheiden seurauksesta. 

 
Tutkimukset ja havainnot 
Portaiden ja hissikuilujen kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin ja pintakosteuskartoitusten avulla. Por-
taista tai hissikuiluista ei havaittu poikkeamia. Pienemmän hissikuilun alapohjan betonipinta oli maalattu. 
 
Johtopäätökset 
Rakenne toimii suunnitelmien mukaisesti. 
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Kuva 72. Hissikuilun pohja oli siisti eikä merkkejä kosteus-
rasituksesta havaittu. 

 
Kuva 73. Pienemmän hissikuilun pohja oli maalattu. 

 
Toimenpide-ehdotukset 
Normaalit huoltotoimenpiteet. Hissikuilun tarkistus vuosittain. 
 

4.13 Hormirakenteet 

Sijainti 
Rakennuksessa on kolme 1. kerroksesta ylimpään kerrokseen johtavia teräsbetoni- ja tiilirakenteisia tekniik-
kakuiluja.  
 
Riskiarvio 

• Tekniikkakuiluissa ei ole katkoja kerrosten välillä, joten putki ym. tekniikkaläpivientien kohdilta saat-
taa olla ilmayhteyksiä kerroksiin. 

 
Tutkimukset ja havainnot 
Tekniikkakuilut tarkastettiin aistinvaraisesti. Tekniikkakuilujen palo-osastoinnin havaittiin olevan epätiivis tii-
liseinän yläosasta sekä läpivientien kohdilta. 
 

  
Kuva 74. Vasemmalla yleiskuva tekniikkakuilun läpiviennistä. Oikealla näkyvissä epätiiveyttä tiiliseinän yläosassa ja 
läpivientikappaleen kohdalla. 
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Toimenpide-ehdotukset 
Tekniikkakuilun läpiviennit tarkastetaan ja tiivistetään tarvittaessa. 

4.14 Uima-allasrakenteet 

Sijainti 
Uima-allas sijaitsee rakennuksen pohjoispuolella uimahalliosassa. Uima-allastilan rakenteet ja pinnoitteet 
ovat alkuperäiset. Uima-allas on teräsbetonirakenteinen, pohja ja seinät ovat vesitiivistä betonia. Altaan ym-
päröivät tilat on vedeneristetty bitumilla pinnoitteen ja pintavalun alle. Allas on kannatettu kalliopohjasta 
betoniseinien varaan. Uima-allasosasto on tällä hetkellä poistettu käytöstä ja allas on tyhjä.  
 
Rakenne 

 
Kuva 75. Uima-altaan leikkauspiirustus. 

 
 

 
Kuva 76. Leikkauskuva uima-altaan reunarakenteen koh-
dalta. 

 
Kuva 77. Leikkauskuva, jossa uima-altaan liikunta/ irro-
tussauma ympäröivästä rakenteesta. 

 
 
Riskiarvio 

• Uima-altaan alla olevaan tuulettamattomaan ilmatilaan on saattanut jäädä puisia valumuottitarvik-
keita. Altaan alta saattaa olla yhteys sisäilmaan liikuntasauman kautta. 
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• Altaan vesitiiviissä betonivalussa saattaa olla epätiiveyskohtia, josta kosteutta pääsee ympäröiviin 
rakenteisiin. 

• Uima-allasosastolla pinnoitteet on saattanut vuotaa, jolloin betonirakenteeseen on päässyt kos-
teutta. 

• Uima-allasosaston laattapinnoitteet saattavat olla irti alustastaan. 

• Uima-allasosaston pinnoitteet, tasoitteet ja vedeneristykset saattavat sisältää asbestia.  
 
Tutkimukset ja havainnot 
Uima-altaan alla oleva tila tarkastettiin porareiän kautta. Porareiästä tehtyjen havaintojen perusteella raken-
teen alla on poikittaisia betonirakenteita, jotka on tuettu ainakin osittain kallioon. Nämä rakenteet kannat-
televat uima-altaan varsinaista rakennetta. Tilasta ei havaittu poikkeavaa. Uima-altaan laattoja koputeltiin 
pistokoeluontoisella otannalla. Alustastaan irti olevia laattoja ei todettu. Altaaseen suoritetun pintakosteu-
denkartoituksen perusteella ei havaittu poikkeavaa. Altaan pohjaviemäröinnin, laattojen ja reuna-alueiden 
läpivientien ympärillä oli havaittavissa elastisen pintasaumauksen irtoilua. Laatoitusten välisessä kovassa 
saumauksessa ja sauma-aineessa havaittiin pintaosan kulumista ja lievää rakoilua paikka paikoin. 

Johtopäätökset 
Uima-altaan laatoitus ja liittyvät allaslaitteet ja niiden kiinnitykset ovat teknisen käyttöikänsä päässä tai saa-
vuttavat sen tulevina vuosina. Mikäli allas aiottaisiin ottaa uudelleen käyttöön, tulee sen betonirakenteet ja 
tekninen kokonaiskunto tutkia erikseen laadittavan suunnitelman mukaan. 

Toimenpide-ehdotukset 
Ei välittömiä toimenpiteitä. Uima-altaan tarkemmat kuntotutkimukset, mikäli allas otetaan käyttöön. 

4.15 Liikuntasaumat 

Sijainti 

 
Kuva 78. Rakennuksen liikuntasaumojen sijainnit on esitetty piirustuksessa LS- merkinnöin. 

 
Rakenne 

• Liikuntasaumassa käytetyistä sauma-aineista ei ole lähtötietoja. 
 
Riskiarvio 

• Saumamateriaalit voivat olla vaurioituneet kosteuden seurauksesta tai sisältää haitta-aineita. 

• Vaurioituneista materiaalikerroksista voi olla ilmavirtauksia sisätiloihin päin. 
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Tutkimukset ja havainnot 
Liikuntasaumojen kuntoa ja vaikutusta sisäilmaan tutkittiin aistinvaraisin havainnoin sekä korjausurakan yh-
teydessä tehtyihin laadunvarmistuspöytäkirjoihin tutustumalla. 
 
Liikuntasaumarakenteissa oli käytetty kovalevyä erotuskaistana alapohjarakenteessa ja kellarissa sijaitsevan 
seinässä. Kovalevy todettiin aistinvaraisten havaintojen perusteella vaurioituneeksi alapohjarakenteen 
osalta. Tutkimusten yhteydessä havaittiin avoimia liikuntasaumarakenteita tiloista 510B, 528, 543 ja 321. 
Avoimia saumoja havaittiin myös kellaritiloissa alakaton yläpuolisilla osilla. Tiivistystyöt olivat tutkimushet-
kellä kellaritiloissa kesken.  
 

 
Kuva 79. Alapohjarakenteen liikuntasaumoissa on 
käytetty kovalevyä. Kovalevy oli aistinvaraisesti ha-
vaittuna vaurioitunutta. 

 
Kuva 80. Kerrosten liikuntasaumarakenteita oli tiivistetty kor-
jausurakan yhteydessä. 

 

 
Kuva 81. Avoin liikuntasaumarakenne tilassa 510B. 

 

 
Johtopäätökset 
Alapohjien liikuntasaumoissa käytetty kovalevy on vaurioitunut ja rakenteen kautta on ilmayhteys sisätiloi-
hin. Korjausurakassa suoritetaan kattavia tiivistyskorjauksia liikuntasaumarakenteisiin, joilla vähennetään 
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huomattavasti vaurioituneiden materiaalien kautta tapahtuvia ilmavirtauksia sisätiloihin. Avoimet liikunta-
saumat ovat yhteydessä ulkoseinien liikuntasaumoihin ja niiden kautta voi kulkeutua hallitsemattomia ilma-
virtauksia sisätiloihin.  
 
Toimenpide-ehdotukset 
Kerroksissa havaitut avoimet liikuntasaumat sekä kellarissa alakattojen yläpuolella sijaitsevat liikuntasaumat 
suositellaan tiivistettäväksi nopealla aikataululla. 

4.16 Ulkoseinät 

Sijainti 
Lähtötietojen perusteella rakennuksessa on viittä eri ulkoseinärakennetta. Ulkoseinät ovat pääosin beto-
nielementtirakenteita. Ikkunanauhojen välit ja paikoin ikkunoiden alapuoliset rakenteet ovat profiilipellillä 
pinnoitettuja puukoolattuja rakenteita, joissa on betoninen sisäkuori.  Hallinto-osassa osa ikkunoiden ala-
puolisista ulkoseinärakenteista on puurunkoisia, joiden sisäpinnalla on levyrakenne. 
Julkisivuelementtien saumat uusitaan ulkopuolelta ja elementtisaumat tiivistetään sisäpuolelta korjaus- ja 
muutostyöurakan aikana.  
 
 

 
Kuva 82. Ulkoseinärakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella kellarikerroksen pohjakuvassa. 
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Kuva 83. Ulkoseinärakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 1. kerroksen pohjakuvassa. 

 

 
Kuva 84. Ulkoseinärakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 2. kerroksen pohjakuvassa. 
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Kuva 85. Ulkoseinärakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 3. kerroksen pohjakuvassa. 

 

 
Kuva 86. Ulkoseinärakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 4. kerroksen pohjakuvassa. 

 

 
Kuva 87. Ulkoseinärakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 5. kerroksen pohjakuvassa. 
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Kuva 88. Ulkoseinärakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella vesikattokuvassa. 

 
Rakenne 
 
US1 Elementtijulkisivu. 

 

• pintamateriaali 

• teräsbetoni 60 mm 

• mineraalivilla 120 mm 

• teräsbetoni 80-100 mm 

• pintakäsittely 
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US2 Auditorion ulkoseinä. 

 

• pintamateriaali 

• teräsbetoni 60 mm 

• mineraalivilla 120 mm 

• teräsbetoni 80-140 mm 

• pintakäsittely 
 

 
US4 

 

• teräspoimulevy 

• Koolaus 22x100 k600 

• Siporex-muurausharkot 250 mm 

• pintakäsittely 
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US5 Profiilipellillinen julkisivu, ikkunanauhojen välit (vanha rakenne) 

 

• teräspoimulevy 

• vaakakoolaus 22 mm 

• Luja-levy 3 mm 

• kestopuukoolaus + mineraalivilla 120 mm 

• teräsbetoni 80 -100 mm 

• pintakäsittely 

 

 
US5 Ikkunanauhojen väli (korjattu) 

 

 

 
US6 Terveydenhuolto-osan sisäänkäynnin syvennys kellarikerroksessa, valesokkelirakenne 

 

• Tiili 130 mm 

• ilmarako 20 mm 

• mineraalivilla 125 mm 

• tiili 130 mm 
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US7 Ensimmäisen kerroksen entisen sisäpihan ulkoseinärakenteet (sisäpiha remontoitu lämpimäksi tilaksi) 

 
 
Riskiarvio 
Rakenne US1 ja US2: 

• Betonisandwich-elementtien riskinä on ulkokuoren elementtiliitosten sadeveden pitävyys. Jos ele-
menttien välissä olevan elastisen saumamassan kunto on huono tai sen uusimisvälit ovat olleet liian 
pitkiä, on sadevesi voinut päästä rakenteen sisään ja aiheuttaa vaurioita eristekerroksessa tai puu-
osissa (apukarmit tms.) 

• Betonielementin sisäkuoren liitokset voivat olla epätiiviitä, jolloin sisäilman vesihöyry voi päästä eris-
tekerrokseen ja tiivistyä rakenteen kylmään pintaan. 

• Betoninen ulkokuori voi olla käyttöikänsä päässä. Betoni voi olla karbonatisoitunutta tai/ja pakkas-
rapautunutta. Betonin ulkoreunan terästen betonipeitekerroksen paksuus ei välttämättä ole riittävä 
tai ulkopinnassa saattaa olla mekaanisia vauriota. Teräkset voivat olla korroosiovaurioituneita. 

• Ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteiden eristekerrosten alaosiin saattaa nousta kapillaarisesti 
kosteutta perustusrakenteiden kautta. 

• Julkisivurakenteen eristetilasta saattaa olla ilmayhteys sisäilmaan esimerkiksi ikkunaliitosten sekä 
elementtisaumojen kautta, jolloin eristetilan vauriot voivat vaikuttaa sisäilman laatuun. 

 
Muita riskejä: 

• Rakenteen US4 Siporex- rakenteiseen ulkoseinään on saattanut muodostua halkeamia johtuen ra-
kenteiden liikkeistä. Hissin konehuoneen rakenne vesikatolla on toissijainen rakennuksen sisäilmas-
ton kannalta. 

• Rakenteen US5 suurimpana riskinä on ulkopuolelta tulevan sadeveden pääsy seinärakenteeseen pro-
fiilipellin liitosten ja liittymien kautta. Kosteus voi vaurioittaa seinän puurakenteita ja eristemateri-
aaleja. Pellitys on kiinnitetty vaakakoolauksin lujalevyyn, jolloin pellin taustan tuulettuvuus voi olla 
heikkoa. Myös sisäpuolinen kosteus voi tiivistyä rakenteen kylmiin pintoihin. Rakenteen liittymien 
kautta voi olla ilmayhteys sisäilmaan. Rakenne korjataan käynnissä olevan korjaustyön yhteydessä. 

• Rakenne US6 on riskirakenne. Rakenteen eristekerros sijaitsee ulkopuolisen maanpinnan alapuolella 
ja voi vaurioitua mm. ulkopuolelta kulkeutuvan veden tai kapillaarisesti perustuksilta ja sokkeliraken-
teilta nousevan kosteuden vaikutuksesta. Tiilimuurauksen tuuletus voi olla tukkeutunut ja rakenteen 
tuulettuvuus heikentynyt. 

• Rakenteen US6 sisäpuolisen tiilimuurauksen kautta voi kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan. Viisto-
sateen vaikutus rakenteeseen on epätodennäköinen, sillä rakenne sijaitsee katoksen alla. 
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Tutkimukset ja havainnot 
Ulkoseinärakenteita tutkittiin aistinvaraisin havainnoin, rakenneavausten kautta sekä merkkiainekokeilla. Jul-
kisivuihin kohdistetaan mittavia korjauksia tutkimushetkellä käynnissä olevan korjausurakan yhteydessä. Pel-
lityksiä uusitaan ja eristeitä vaihdetaan. Julkisivujen ja ikkunaliittymien saumat tiivistetään ja korjaukset var-
mistetaan erillisin laadunvarmistusmittauksin. 
 
Ulkoseinärakenteista havaittiin muutamia halkeamia sisäpuolisen tarkastelun yhteydessä. Kohdat on mer-
kitty liitteenä olevaan paikannuskuvaan. Muilta osin ulkoseinärakenteet olivat sisä- ja ulkopuolisen aistinva-
raisen tarkastelun perusteella ehjiä.  
 
Ulkoseinärakenteen US1 toteutus tarkastettiin uimahalliin tehdyn rakenneavauksen kautta. Rakenne oli 
suunnitelmien mukainen. Avauksessa havaittiin uimahallin sisäpuolisten panelointien ja koolausten olevan 
tummuneita. Ensimmäisen kerroksen lounaissivustalle tehtyjen merkkiainekokeiden perusteella havaittiin 
merkittävää ilmavuotoa ulkoseinärakenteen eristetilasta sisätiloihin ulkoseinän ja välipohjan liitoskohdasta. 
 
Ulkoseinärakenteen US4 kuntoa tutkittiin aistinvaraisesti. Rakenteesta ei havaittu poikkeavaa. 
 
Rakenne US5 oli suunnitelmien mukainen. Alkuperäiset eristeet ja tuulensuojalevy uusitaan korjausurakan 
yhteydessä. Pellitykset vaihdetaan korjausurakkaan kuuluvilta alueilta uusiin. Uimahallin ja liikuntasalin ra-
kenteet jäävät alkuperäisiksi. 
 
Ulkoseinärakenteeseen US6 tehtiin yksi rakenneavaus, jonka kautta otettiin yksi mikrobinäyte eristemateri-
aalista. Rakenne oli suunnitelmien mukainen. Eristeestä havaittiin lievää tummumaa. Eristeessä oli lievä viite 
vauriosta. Rakenteeseen suoritettujen merkkiainekokeiden perusteella ei havaittu ilmavirtauksia sisätiloihin. 
Ulkoseinärakenteen ja alapohjan liittymäkohtaan oli tehty tiivistyskorjaus. 
 
Sisätiloissa sijaitsevaan vanhaan ulkoseinärakenteeseen US7 tehtiin yksi rakenneavaus. Ikkunan alapuoliset 
osat oli levytetty kaksinkertaisella kipsilevyllä. Kipsilevyjen havaittiin olevan alaosistaan silminnähden vauri-
oituneita ja levyistä havaittiin mikrobiperäinen haju. Eristekerroksena oli mineraalivillaa, joka oli silminnäh-
den mikrobivaurioitunutta. Alaohjauspuista ja pystypuista havaittiin kosteusjälkiä. Rakenteisiin tehtiin kor-
jaussuunnittelua varten lisätutkimuksia ja rakenneavauksia, joista tehdyt on esitetty liitteenä olevassa muis-
tiossa. 
 

 
Kuva 89. Julkisivuihin kohdistuu vesisateilla kosteusrasi-
tusta. 

 
Kuva 90. Alkuperäisissä elementtisaumauksissa esiintyi 
halkeilua. 
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Kuva 91. Rakenteen US5 toteutus tarkastettiin lounaissi-
vustan sisäänkäynnissä olevan aukon kautta. Rakenne oli 
suunnitelmien mukainen. Villoissa oli havaittavissa tum-
mentumia. 

 
Kuva 92. Rakennuksen itäpäädyssä 2. kerroksessa havait-
tiin epätiivis ikkunan ja ulkoseinän liitos. Ulkoseinäele-
mentin raudoituksia oli näkyvissä. 

 
 

 
Kuva 93. Vanhat eristeet ja tuulensuojalevy oli poistettu 
korjausurakan yhteydessä ikkunanauhojen välistä ra-
kenteesta US5. 

 
Kuva 94. Matalan osan pellitettyjen julkisivujen eristeitä 
oli vaihdettu korjausten yhteydessä. 
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Kuva 95. Ensimmäisessä kerroksessa nykyisin ruokasalina 
toimiva tila on ollut alun perin sisäpiha. Vanhat ulkosei-
närakenteet on jätetty tilamuutoksen yhteydessä korjaa-
matta. 

 
Kuva 96. Ikkunoiden alapuoli on levytetty kaksinkertai-
sella kipsilevyllä. Kipsilevyt ja eristekerrokset ovat mikro-
bivaurioituneita. 

 
Johtopäätökset 
Ulkoseinärakenteisiin suoritetaan mittavia korjauksia, joiden avulla vähennetään ilmayhteyksiä seinien eris-
tekerroksista sisäilmaan. Korjausten laadunvarmistusraporttien perusteella (merkkiainekokeet) tehtyjen tii-
vistyskorjausten osalta on saavutettu tavoiteltu tiiveysluokka 2 (pistemäiset ja vähäiset vuodot sallittuja). 
Ulkoseiniin kohdistuvaa kosteusrasitusta vähennetään parantamalla ulkopuolisten liitosten sadevedenpitä-
vyyttä.  
 
Lounaissivustalla sijaitsevaa ulokerakennetta ei ole suunniteltu tiivistettäväksi korjausten yhteydessä. Ulko-
seinän eristekerroksesta on tutkimusten perusteella ilmayhteys sisätiloihin välipohjan ja ulkoseinän liittymän 
kautta ja rakenne suositellaan tiivistettäväksi. 
 
Ulkoseinärakenteen US7 sijaitsee sisätiloissa ja rakennekerroksissa on selviä mikrobivaurioita. Vauriot ovat 
havaintojen perusteella aiheutuneet epätiiviin ulkoseinän ja kattorakenteen liitoskohdasta kulkeutuneen 
kosteuden vaikutuksesta. Myös kattoikkunarakenteiden epätiiviiden liitosten kautta on kulkeutunut kos-
teutta rakenteisiin. Rakennekerroksista on ilmayhteys sisäilmaan ja havaituilla vaurioilla on sisäilman laatua 
heikentävä vaikutus. 
 
Uimahallin sisäpuoliset paneloinnit ovat alkuperäisiä ja tummuneet sisäpuolisen kosteuden ja ilmavirtausten 
vaikutuksesta. Itäpäädyssä esiintyvät puutteet ulkoseinärakenteen ja ikkunan liitoksessa ovat aiheuttaneet 
paikallisen kosteusvaurion välipohjarakenteeseen kosteuden päästyä rakenteisiin.  
 
Toimenpide-ehdotukset 
Mikäli uimahallia otetaan käyttöön, suositellaan sisäpuoliset paneloinnit vaihdettavaksi uusiin pinnoitteisiin. 
Itäpäädyssä havaitut puutteet ulkoseinän ja ikkunan liitoksissa korjataan nopealla aikataululla.  
 
Ulkoseinärakenteessa US1 havaitut ilmavuodot suositellaan tiivistettäväksi erikseen laadittavan korjaussuun-
nitelman mukaisesti. 
 
Ulkoseinärakenteessa US7 havaitut vaurioituneet levytykset ja eristeet puretaan. Käyttöä turvaavana toi-
menpiteenä rakenteen liittymiin suoritetaan tiivistyskorjaukset rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti 
ilmavuotojen estämiseksi betonirakenteiden eristekerroksista sisäilmaan. Toinen vaihtoehto on purkaa sisä-
tiloissa sijaitsevat ulkoseinärakenteet kokonaan ja tiivistää rakenneliittymät purkutöiden jälkeen.  
 
Korjausurakassa tehtyjen tiivistyskorjausten toimivuutta seurataan säännöllisin väliajoin tehtyjen tarkastus-
ten avulla esimerkiksi merkkiainekokein. 
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4.17 Ikkunat ja ulko-ovet 

Sijainti 
Ikkunat on uusittu vuonna 2010. Kohdekierroksen perusteella havaittiin, että rakennuksen ikkunarakenteet 
ovat osin puu- alumiini-ikkunoita sekä puurakenteisia. Sisäpuolella on lämpöelementti. Uimahallissa on myös 
korkeita lämpöelementillä varustettuja ikkunaseiniä. Ulko-ovet ovat metallirunkoisia ja varustettu lämpöla-
sielementillä. Ikkunoista ja ulko-ovista ei ollut tarkempaa lähtötietoaineistoa. 
 
Riskiarvio 

• Ikkunoiden tippalistoissa ja ikkunapellityksissä saattaa olla puutteita, joista julkisivun vuotovesiä 
saattaa päästä rakenteisiin. 

• Ikkunoiden karmien eristeissä saattaa olla puutteita ja haitallisia ilmavuotoja rakenteista sisäilmaan. 
 
Tutkimukset ja havainnot 
Tutkimushetkellä käynnissä olevan korjauksen yhteydessä uusitaan laajalti ikkunapellityksiä sekä ikkunoiden 
karmirakenteiden eristyksiä. Lisäksi ikkunoiden ja ulkoseinien välisten liittymien ilmatiiveyttä parannetaan 
tiivistyskorjauksin. Liikuntasali ja uimahalli eivät kuulu korjauksen urakka-alueeseen. 
 
Aistinvaraisten tutkimusten yhteydessä havaittiin osassa ikkunoista kosteuden tiivistymistä sisäpuoleisen la-
sin ulkopintaan. Ikkunoita on tiivistetty havaintojen perusteella myös osittain uloimman lasin puolelta, jolloin 
kosteutta on voinut jäädä ikkunan väliin. Toisen kerroksen itäpäädyn ikkunan pellityksissä havaittiin epä-
tiiveyttä. 
 
Liikuntasalin ikkunat ovat puurakenteisia. Ikkunarakenteiden tiiveyksissä todettiin puutteita. Ulkopuolen 
puitteissa oli lukuisia merkkejä kosteuden aiheuttamasta rasituksesta. Sisäpuolella sijaitsevien pystypilarien 
välit olivat ulkopuolelta koteloitu. Kotelointien tuulensuojalevynä on käytetty lujalevyä, joista havaittiin kos-
teusjälkiä. Villoituksista havaittiin vahvaa tummentumaa ja merkkejä kosteusrasituksesta. Koteloinnin pelli-
tyksien kittausten havaittiin olevan epätiiviitä. Sisäpuolelta havaittiin merkkejä ilmavuodoista ja kylmän ilman 
aiheuttamasta kosteuden kondensoitumisesta ikkunapenkkeihin. Ikkunapenkkien maalipinta oli irtoillut. 
 
Uimahallin koillissivustan ikkunoiden ulkopuitteista havaittiin puupintojen halkeilua ja epätiiveyttä. Pohjois-
sivustalla ikkunat olivat paremmassa kunnossa. Ikkunapellitysten kaatojen havaittiin olevan paikoin vähäisiä. 
 
Liikuntasalin pesuhuonetilojen välioven sarana oli rikki. Muilta osin ulko-ovista tai väliovista ei havaittu poik-
keavaa. 
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Kuva 97. Matalan osan ikkunoiden ala-
osien eristeet ja höyrynsulut uusittiin 
kauttaaltaan. 

 
Kuva 98. Kohdekierroksella havaittiin muutamista ikkunaruuduista kos-
teuden tiivistymistä sisäpuoleisen lasin ulkopintaan. 

 

 
Kuva 99. Vasemmanpuoleisen ikkunan ja ulkoseinän lii-
toksen havaittiin olevan epätiivis. 

 
Kuva 100. Liitoksen kautta on kulkeutunut vettä rakentei-
siin. 

 

 
Kuva 101. Liikuntasalin ikkunoiden ulkopuitteet ovat 
huonokuntoisia. 

 
Kuva 102. Liikuntasalin ikkunoiden välisen koteloinnin 
eristeistä havaittiin tummumaa. Pellityksien tiiveyksissä 
havaittiin puutteita. 
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Kuva 103. Liikuntasalin ikkunoiden sisäpuolisista ikkuna-
penkeistä havaittiin maalipinnan lohkeilua. 

 
Kuva 104. Uimahallin korkeiden ikkunoiden ulkopuit-
teista havaittiin puupintojen halkeilua ja maalipinnan ir-
toilua koillissivustalla. Pohjoisen puolen ikkunat olivat 
parempikuntoisia. 

 
Johtopäätökset 
Liikuntasalin puiset ikkunat ovat käyttöikänsä päässä. Puuikkunoiden käyttöikä on 30-50 vuotta riippuen ra-
situsluokasta. Ikkunoiden ulkopuitteiden vedenpitävyys on heikentynyt ja eristekerroksiin on kulkeutunut 
kosteutta epätiiviiden liitosten kautta. Ikkunoiden eristetilan kautta on ilmayhteys sisätiloihin ja todetuilla 
vaurioilla on mahdollinen sisäilmaa heikentävä vaikutus. Uimahallin ikkunat ovat alkuperäisiä ja alkavat olla 
käyttöikänsä päässä. 
 
Peruskorjauksessa uusitaan laajalti ikkunapellityksiä ja ikkunoiden välisiä kotelointeja. Ikkunoiden tiivistyk-
sissä on laadunvarmistusraporttien perusteella saavutettu tavoiteltu tiiveystaso. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Ikkunoiden toimivuutta ja kosteuden mahdollista tiivistymistä ikkunarakenteen väliin tarkkaillaan. 
 
Todetut puutteet itäpäädyn ikkunoiden ja ulkoseinien tiiveyksissä korjataan nopealla aikataululla. 
 
Liikuntasalin ikkunat uusitaan lähitulevaisuudessa. Samalla korjataan pilarien kohdalla sijaitsevat koteloinnit. 
Uimahallin ikkunat tulee uusia lähivuosina. Kotelointien tuulensuojalevynä käytetty lujalevy saattaa sisältää 
asbestia, joka tulee ottaa huomioon purkutöissä. 
 
Peruskorjauksessa suoritettujen tiivistyskorjausten onnistumista seurataan säännöllisin väliajoin tehtävin 
laadunvarmistusmittauksin, kuten merkkiainekokein. 

4.18 Parvekkeet, katokset ja ulkotasot 

Sijainti 
Pääsisäänkäynnin katos on teräsbetonirakenteinen, jonka kantavana rakenteena on seinärakenteeseen tu-
keutuvat teräspalkit. Vesikatteena on bitumihuopa. Sadevedet on johdettu seinän vieressä sijaitsevaan vie-
märöintiin. 
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Kuva 105. Pääsisäänkäynnin katoksen sijainti on merkattu kuvaan sinisellä. 

 
Rakenne 

 
Kuva 106. Pääsisäänkäynnin rakennekuva ylhäältä kuvattuna.  

 

 
Kuva 107. Pääsisäänkäynnin rakenneleikkauskuva. 

 

 
Riskiarvio 

• Katoksen kallistus on loiva, jolloin sade- ja sulamisvettä saattaa lammikoitua katolle ja päätyä vesi-
katteen epätiiveyskohdista katosrakenteeseen. 

• Katos kallistaa rakennukseen päin ja sadevettä on voinut kulkeutua katoksen kautta seinärakenteisiin 
epätiiviiden liitoksien kautta ja aiheuttaa vaurioita mm. ulkoseinäeristeisiin. 

• Tippalistan puuttuessa katoksen etureunalta sadevettä saattaa valua katoksen alapintaa pitkin ulko-
seinärakenteeseen ja ulko-oven karmirakenteisiin.    

 
Tutkimukset ja havainnot 
Katoksen korjaustyöt olivat tutkimushetkellä käynnissä. Katoksen kaadot korjataan ja sadevedet johdetaan 
suoraan sadevesikaivoon. 
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Kuva 108. Sisäänkäyntikatoksen korjaustyöt olivat tutkimushetkellä käynnissä. 

 
Toimenpide-ehdotukset 
Ei toimenpide-ehdotuksia 
 

4.19 Yläpohja- ja vesikattorakenteet 

Sijainti 
Rakennuksen vesikattorakenteet ovat bitumihuovalla päällystettyjä tasakattoja, joiden vedenpoisto on to-
teutettu erillisen viemäröinnin avulla rakennuksen sisäkautta. 

 
Kuva 109. Yläpohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 1. kerroksen pohjakuvassa. 
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Kuva 110. Yläpohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 2. kerroksen pohjakuvassa. 

 

 
Kuva 111. Yläpohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella 3. kerroksen pohjakuvassa. 

 

 
Kuva 112. Yläpohjarakenteiden sijainnit lähtötietojen perusteella vesikattokuvassa. 
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Rakenne 
YP1 Pääasiallinen rakenne. 

 

• suojakiveys 

• vesieristys 
o kuumabitumisively 
o lasieristyshuopa 
o kuumabitumiliimaus 
o lasikangasbitumimatto 
o kuumabitumiliimaus 
o lasieristyshuopa 
o liimaus 

• tasausbetoni 30 mm 

• tiivistetty ja tuuletettu kevytsora ≥ 320 mm 

• muovikalvo 0,2 mm 

• kantava teräsbetonilaatta 300 mm 

• pintakäsittely 

 
YP2 Voimistelusalin katto, ylipainekatto 

 
• pesty singeli 

• bitumikate 

• mitallistettu ponttilaudoitus 20 mm 

• korotuskoolaus 50 mm 

• ylipainetila 

• liimapuuorret k 1250 266 mm 

• mineraalivilla 50 mm 

• mineraalivillalevy 100 mm 

• liimapuupalkit k 6000 

• harvarimoitus 
 
 
 
 
 
 
 
 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 73 (104) 
29.6.2020   
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

YP3 Uimahallin katto 

 
• pesty singeli 

• bitumikate 

• mitallistettu ponttilaudoitus 20 mm 

• korotuskoolaus 50 mm 

• tuuletettu ilmatila 

• liimapuuorret k 1250 266 mm 

• mineraalivilla 50 mm 

• mineraalivilla 150 mm 

• alumiini-muovitiivistyspaperi, liimatut saumat 

• harvalaudoitus 20 mm k 200 

• pintaverhous 

• liimapuupalkit k 6000 
 
YP4 Saunan katto 

 

• suojakiveys 

• vesieristys 
o kuumabitumisively 
o lasieristyshuopa 
o kuumabitumiliimaus 
o lasikangasbitumimatto 
o kuumabitumiliimaus 
o lasieristyshuopa 
o liimaus 

• tasausbetoni 30 mm 

• tiivistetty ja tuuletettu kevytsora ≥ 320 mm 

• muovikalvo 0,2 mm 

• kantava teräsbetonilaatta 300 mm 

• kestopuukoolaus + mineraalivilla 100 mm 

• alumit-paperi 

• ilmarako 20 mm 

• sisäverhous 
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YP6 Ison auditorion vesikatto 

 

• suojakiveys 

• vesieristys 
o kuumabitumisively 
o lasieristyshuopa 
o kuumabitumiliimaus 
o lasikangasbitumimatto 
o kuumabitumiliimaus 
o lasieristyshuopa 
o liimaus 

• tasausbetoni 30 mm 

• tiivistetty ja tuuletettu kevytsora 320 mm 

• muovikalvo 0,2 mm 

• TT-laatta 300 mm 

• esijännitetyt betonipalkit 

• pintakäsittely 

 
YP7 Hissin konehuone. Rakennuksessa on kolme hissikonehuonetta 

 

• suojakiveys 

• vesieristys 
o kuumabitumisively 
o lasieristyshuopa 
o kuumabitumiliimaus 
o lasikangasbitumimatto 
o kuumabitumiliimaus 
o lasieristyshuopa 
o liimaus 

• tasausbetoni 30 mm 

• Siporex-kattoelementit 250 mm 

• pintakäsittely 
 
YP8 Ruokalan/nyk. kirjaston yläpohjarakenne. Ruokasali on rakennettu laajennuksena olemassa olevaan ra-
kennukseen vuonna 1988 ja muutettu jälkeen kirjastoksi. 

 

 
 

• bitumikate 

• aluslaudoitus 

• kattokannattajat 

• lämmöneriste 250 mm 

• ontelolaatta 200 mm 
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YP9 Ilmanvaihtokanavien kattokoroke ruokasalin kohdalla. 

 
• pelti 

• umpilaudoitus  

• kattokannakkeet 50x125 k600 mm 

• ilmatila, jossa sijaitsevat lämmöneristetyt iv- kanavat. 

• lämmöneriste 250 mm 

• ontelolaatta 200 mm 
 
 
YP10 Entisen sisäpihan kohdalle lisätty yläpohjarakenne. 

 

• Suojakivetys 

• Bitumikermi, vedeneriste 

• Betonivalu (ns. korppuvalu) n 40mm. 

• Kevytsorapapu noin 400…500mm 

• Höyrynsulku (muovikalvo) 

• Ontelolaatta 150mm 

 
 
Riskiarvio 
Yleisiä riskejä: 

• Kattohuopa saattaa olla vaurioitunut ikääntymisen, työvirheiden tai ulkoisen rasituksen seurauk-
sesta. Huovan saumoissa saattaa olla epätiiveyskohtia. 

• Katon kallistukset kattokaivojen suuntaan saattavat olla puutteelliset, jolloin sade- ja sulamisvettä 
kertyy katolle lammikoiksi. Katolle jäänyt vesi hakeutuu mahdollisten epätiiveyskohtien kautta ylä-
pohjarakenteisiin. 
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• Huovan päällä olevaan singelikerrokseen saattaa kerääntyä sammalta, mikä heikentää veden poistu-
mista. 

• Kattorakenteen tuuletus saattaa olla puutteellinen, mikä aiheuttaa kosteuden nousua ja tiivistymistä 
viileisiin pintoihin otollisissa olosuhteissa.  

• Yläpohjarakenteen ja sisäilman välillä saattaa olla ilmavuotoreittejä, joista mahdollisia epäpuhtauk-
sia saattaa päätyä sisäilmaan rakennuksen ollessa alipaineinen. Vaihtoehtoisesti rakennuksen ollessa 
ylipaineinen yläpohjan eristekerrokseen saattaa päästä sisäilman kosteutta.   

• Räystäältä saattaa päästä sadevettä yläpohja- ja ulkoseinärakenteisiin esim. myrskypeltien puuttu-
essa. 

 
Muita riskejä: 
YP1 

• Kevytsorakerros voi olla vaurioitunut kosteuden vaikutuksesta. 
 
YP2 

• Ylipainekatossa tuloilma johdetaan ylipainekaton ilmatilaan. Ilmamäärä muodostaa ylipaineen ja 
ilma kulkeutuu katon eristeiden läpi sisäilmaan. 

• Riskinä rakenteessa on sisäilman kosteuden tiivistyminen kylmiin kattorakenteisiin, sillä rakenteesta 
puuttuu höyrynsulkukerros. Vaikka konvektiovirtaus (kosteuden liikkuminen ilmavirtojen mukana) 
on kattorakenteista sisätiloihin päin, siirtyy kosteutta diffuusiolla alhaalta ylöspäin kattorakenteisiin 
päin. 

• Sisäilman kosteus voi vaurioittaa katon eristekerroksia ja rakenneosia. Rakenneosat ovat voineet 
vaurioita myös mm. kattovuotojen seurauksesta. Epäpuhtauksia saattaa siirtyä sisäilmaan ylipaineti-
lan kautta kulkevien ilmavirtausten mukana. 
 

YP3 

• Uimahallissa on suuri kosteudentuotto, joka lisää kosteusrasitusta yläpohjarakenteisiin. 

• Kosteutta on voinut päästä yläpohjarakenteiden eristekerroksiin ja puuosiin epätiiviiden höyrynsulun 
liitosten tai puutteellisesti toteutetun höyrynsulun kautta. 

• Kosteus voi vaurioittaa rakenteita. 

• Kohdekierroksella tehtyjen havaintojen perusteella ilmanvaihtoon on tehty muutoksia rakennuksen 
elinkaaren aikana. 

 
YP4 

• Saunan katon höyrynsulun puutteiden seurauksesta eristekerroksiin ja puurakenteisiin on saattanut 
päästä kosteutta aiheuttaen vaurioita rakenteille. 

 
YP8 ja YP9 

• YP8 rakenteessa huopakatossa saattaa olla epätiiveyskohtia, joista sade vettä on päässyt vaurioitta-
maan puurakenteita ja lämmöneristeitä. 

• Lähtötietojen mukaan yläpohjan ilmatilaan ei ole huoltoluukkua. 

• Yläpohjatilan tuuletus saattaa olla puutteellinen etenkin rakennuksen reuna-alueella, johon ei ole 
piirretty alipainetuulettimia lainkaan. 

• Yläpohjatilan ja sisäilman välillä saattaa olla ilmavuotoja. 

• YP9 rakenteessa peltikatteen alapintaan on saattanut kondensoitua yläpohjan kosteutta ja aiheuttaa 
kosteusvaurioita puurakenteille ja villaeristeille. 
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Tutkimukset ja havainnot 
Yläpohjarakenteiden ja vesikaton kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin, rakenneavauksin sekä materi-
aaleista otettujen mikrobinäytteiden avulla. 
 
Liikuntasalin ja uimahalliin johtavan yhdyskäytävän vesikatolta havaittiin huomattava määrä sammalkasvua. 
Liikuntasalin vesikatolta havaittiin puutteita vesikaton kallistuksissa kaivoihin. Vettä oli lammikoitunut ka-
tolle. Liikuntasalin katolla sijaitsevan ylipainetuulettimen sähköjohdon läpiviennin havaittiin olevan epätiivis. 
Uimahallin vesikaton reunapellitysten kaatojen havaittiin olevan puutteellisia. Katolla sijaitsevien alkuperäis-
ten puhaltimien ja alipainetuulettimien metalliosista havaittiin ruostetta. Lounaissivustalla matalan ja kor-
kean rakennusosan liitoskohdassa sijaitsevan vesikattorakenteen ylösnostoja korjattiin tutkimushetkellä. 
Alapuolelta havaittiin kosteusjälkiä ontelolaattojen saumassa ylösnoston linjalla. Jälkiä havaittiin myös pitkän 
kattoikkunan linjalla. 
 
Rakenteen YP2 kuntoa tutkittiin vesikatolla sijaitsevan tarkastusluukun kautta sekä kolmen liikuntasalin puo-
lelta alakattoon tehdyn rakenneavauksen kautta. Rakenne oli suunnitelmien mukainen. Rakenteessa ei ole 
höyrynsulkukerrosta vaan ilmaa johdetaan kahden katolla sijaitsevan puhaltimen avulla ylipainetilaan ja sitä 
kautta sisätiloihin eristekerroksen läpi. Alapuolelta havaittiin paikallisia kosteusjälkiä ja tummentumia eris-
teissä. Eristeiden sisäpuolisista pinnoista puuttui monin paikoin kangaspinnoite ja mineraalivillojen pinnat 
olivat vapaana. Alakaton yläpuolella havaittiin huomattava määrä pölyä. Pölystä otettujen pölypyyhintänäyt-
teiden perusteella pöly sisältää myös teollisia mineraalikuituja. Alakaton kannatus oli rakennettu käytetyistä 
muottilaudoista. Rakenteen reuna-alueilla oli pikisively, josta otettiin haitta-aine analyysi. Sivelyssä ei ollut 
vaarallisen jätteen raja-arvoa ylittäviä pitoisuuksia haitta-aineita. Rakenteesta otettiin yhteensä neljä mikro-
binäytettä. Analyysivastausten perusteella eristekerroksissa tai muottilaudoituksessa ei ole viitettä mikrobi-
vaurioista. Rakenteen kuitulähdettä ei voitu selvittää tutkimushetkellä kahden viikon kuitulaskeumanäyttein 
kohteella olevien korjaustöiden takia. 
 
Rakenteen YP3 kuntoa tutkittiin vesikatolla sijaitsevan tarkastusluukun kautta sekä kahden uimahallin puo-
lelta alakattoon tehdyn rakenneavauksen kautta. Rakenne oli suunnitelmien mukainen. Höyrynsulkukerrok-
sen havaittiin olevan haurastunut ja siinnä oli paikoittaisia reikiä. Alakaton kannattamiseen käytetyissä nau-
loissa oli ruostetta. Alakatto oli kannateltu rakennusaikaisilla muottilaudoituksilla. Rakenteen eristekerrok-
sesta otettiin 2 mikrobinäytettä. Analyysivastausten perusteella eristekerroksissa ei ole viitettä mikrobivau-
rioista. 
 
Saunan yläpohjarakenne YP4 tarkastettiin rakenneavauksen kautta. Höyrynsulku oli haurastunut. Eristeistä 
havaittiin tummentumia. 
 
Rakenteen YP8 toteutus tarkastettiin peltikatteessa sijaitsevan huoltoluukun kautta. Rakenteesta ei havaittu 
poikkeavaa.  
 
Rakenteen YP10 alapuolisten ontelolaattojen saumoissa havaittiin kalkkihärmää ja vanhoja kosteusjälkiä. 
Vanhan sisäpihan ulkoseinän ja yläpohjarakenteen liitoskohdassa havaittiin kostea alue. Ulkopuolella tehtiin 
korjauksia ulkoseinän ja yläpohjarakenteen ylösnostoon. Ylösnostossa käytetystä alkuperäisestä vanerista 
havaittiin kosteusjälkiä. 
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Kuva 113. Uima-altaan ja liikuntasaliin johtavan yhdys-
käytävän vesikatolta havaittiin huomattavat määrät 
sammalkasvua. 

 
Kuva 114. Liikuntasalin vesikaton kallistuksissa on puut-
teita, joiden vuoksi vettä on lammikoitunut useisiin paik-
koihin. 

 

 
Kuva 115. Uimahallin reunapellityksissä ei ollut kunnolli-
sia kaatoja ja vesi lammikoituu pellitysten päälle. 

 
Kuva 116. Alkuperäisten katolla sijaitsevien puhaltimien 
rakenteissa havaittiin ruostetta. 

 

 
Kuva 117. Lounaissivustalla rakennuksen matalan ja kor-
kean osan liitoskohdassa korjataan vesikaton ylösnosto-
jen saumauksia. Alkuperäisestä ylösnostoon käytetystä 
vanerista havaittiin kosteusjälkiä. Rakenteen alapuolella 
havaittiin vaurioita vanhan sisäpihan ulkoseinäraken-
teissa. 

 
Kuva 118. Korkean ja matalan osan liitoskohdalla raken-
teen YP10 alapuolisissa ontelolaatoissa havaittiin van-
hoja, jo kuivuneita kosteusjälkiä elementtisaumoissa.  
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Kuva 119. Yläpohjarakenteen YP9 toteutus tarkastettiin 
tarkastusluukun kautta. Rakenteesta ei havaittu poik-
keavaa 

 
Kuva 120. Liikuntasalin ylipainekatossa ei ole höyrynsul-
kua. Alapuolelta havaittiin alakaton kannakkeiden olevan 
vanhoja rakennusaikaisia muottilautoja. Useista eristevil-
loista puuttui pintakangas. 

 

 
Kuva 121. Liikuntasalin eristekerroksista havait-
tiin muutamia kosteusjälkiä. 

 
Kuva 122. Alakaton harvalaudoituksen päällä oli huomattavat 
määrät pölyä. Pölynkoostumusmittauksen perusteella pöly sisälsi 
mm. teollisia mineraalivillakuituja. 
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Kuva 123. Saunan yläpohjarakenteen höyrynsulku oli tar-
kastelupisteessä haurastunutta. 

 
Kuva 124. Uimahallin höyrynsulkukerroksen havaittiin 
olevan haurastunut. Höyrynsulku on epätiivis. 

 
Johtopäätökset 
Vesikate on saatujen tietojen mukaan uusittu 2000-luvulla ja sillä on näin ollen vielä teknistä käyttöikää jäl-
jellä. Vesikatteen kunto on tutkimusten perusteella hyvä eikä vaadi kuntonsa puolesta korjaustoimenpiteitä 
useaan vuoteen. Vesikatolta havaitut sammaleet hidastavat veden kulkeutumista vapaasti kattokaivoille ja 
sitovat kosteutta pitäen vesikatteen pinnat jatkuvasti märkänä tai kosteana. Lounaissivustalla alkuperäisten 
ulkoseinille toteutettujen ylösnostojen saumat ovat vuotaneet ja aiheuttaneet paikallisia kosteusrasituksia, 
jotka ovat tutkimusten perusteella jo kuivuneet. Puutteellisten tiivistämättömien läpivientien kautta saattaa 
kulkeutua vettä vesikattorakenteisiin aiheuttaen paikallisia vaurioita. Vettä voi kulkeutua myös alkuperäisten 
heikkokuntoisten ilmanvaihtokoneiden kuten huippuimurien liitoskohdista kattorakenteisiin. 
 
Liikuntasalin vesikaton kaadot on toteutettu puutteellisesti, joka aiheuttaa veden lammikoitumista katolle. 
Paineellista vettä voi kulkeutua rakojen tai mahdollisesti epätiiviiden saumojen kautta rakenteisiin. Liikunta-
salin ylipainekaton eristekerroksesta puuttuva höyrynsulku ei ole tutkimusten perusteella aiheuttanut vauri-
oita eristekerroksiin. Vapaat villapinnat sekä alakaton päällä oleva huomattava määrä pölyä saattavat kuiten-
kin vapauttaa teollisia mineraalikuituja sisäilmaan ja tätä kautta heikentää sisäilman laatua. 
 
Uimahallin vesikattorakenteen höyrynsulkukerros on epätiivis ja heikkokuntoinen ja se tulisi uusia. Alaka-
tossa havaittiin painumaa, joka voi johtua ruosteisten kiinnikkeiden irtoamisesta kannatinpalkeista. 
 
Saunan yläpohjarakenteen höyrynsulkukerros on puutteellinen ja kosteutta voi kulkeutua eristekerroksiin 
aiheuttaen vaurioita.  
 
Vanhan sisäpihan kohdalle tehty vesikattorakenne YP10 alaosien vauriot ovat suurelta osin kuivuneet. Seinän 
ja yläpohjan liitoksesta on vuotanut vettä rakenteisiin ja ontelolaatan saumasta havaittiin kosteutta. Puutteet 
ylösnoston vedenpitävyydessä korjataan käynnissä olevan urakan yhteydessä, mutta yläpohjan eristetilassa 
saattaa olla vaurioita, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun ilmanvuotoreittien kautta. Ulkoseinärakenteen 
eristekerroksista on todennäköinen ilmayhteys sisätiloihin yläpohjarakenteen YP10 kautta ja ilmavuodoilla 
on sisäilman laatua heikentävä vaikutus. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Kattokaivojen ympäristöt puhdistetaan liikuntasalin katolta. Alkuperäisten vesikatolla sijaitsevien ilmanvaih-
tokoneiden kuten huippuimurien tiiveys sekä läpivientien tiiveys suositellaan tarkastettavaksi ja puutteet 
korjattavaksi. 
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Liikuntasalin vesikatto suositellaan uusittavaksi seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Kuitujen vaikutusta 
sisäilmaan tulee tarkastella kahden viikon kuitulaskeumanäytteillä. Näytteet tulee ottaa korjausurakan val-
mistuttua, kun tilan käyttöolosuhteet ovat ilmanvaihdon ja siivouksen osalta normaalit. 
 
Syyt uimahallin alaslasketun katon painumiseen tulee selvittää nopealla aikataululla ja puutteet korjata. Ra-
kenne on tuettava ennen selvitystyön aloittamista rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Uima-hallin 
vesikatto suositellaan uusittavaksi seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. 
 
Saunan yläpohjarakenteessa havaitut puutteet korjataan ennen tilojen käyttöönottoa. 
 
Yläpohjarakenteen YP10 ontelolaataston alapinnassa esiintyneet kalkkeutumat hiotaan puhtaaksi ja laatas-
ton saumat tiivistetään erikseen laadittavan tiivistyskorjaussuunnitelman mukaisesti ilmavuotojen estä-
miseksi. Myös yläpohjan ja ulkoseinän saumakohdat tiivistetään. Ottaen huomioon vanhan sisäpihan ulko-
seinärakenteissa havaitut selkeät mikrobivauriot, rakenteiden tiiveyden tulee täyttää tiiveysluokan 1 vaati-
mukset (ei vuotoreittejä). 

4.20 Kattoikkunat, luukut ja muut vesikattorakenteet 

Sijainti 
Rakennuksen terveydenhuolto-osan katolla sekä uimahallin eteistilan kohdalla sijaitsee kattoikkunoita, joi-
den rakenteista ei ollut lähtötietoja.  
 

 
Kuva 125. Kattoikkuna rakennuksen korkean osan ikku-
nasta kuvattuna. 

 
Kuva 126. Kattoikkunat uimahallin eteistilan kohdalla. 

 
Riskiarvio 

• Kattoikkunoiden tiivistyksissä saattaa olla epätiiveyskohtia ikääntymisen ja sään vaihteluiden seu-
rauksesta, jolloin sade- ja sulamisvettä pääsee ikkunoiden rakenteisiin ja alapuolisiin tiloihin. 

• Kattoikkunanrakenteen ja rakennuksen yläpohjan liittymissä saattaa olla ilmavuotoreittejä yläpohja-
rakenteen ja sisäilman välillä. 

• Lämpimien ikkunoiden päälle satanut lumi sulaa vedeksi ja jäätyy uudelleen vesikatolla, mikä saattaa 
aiheuttaa kattoikkunarakenteiden vierustoille seisovaa vettä, jota pääsee ikkunoiden ja yläpohjan 
rakenteisiin. 

 
Tutkimukset ja havainnot 
Alkuperäisten pienien kattoikkunoiden tiivisteet olivat ehjiä. Sisäpuolelta havaittiin yksittäisiä vuotojälkiä kat-
toikkunoiden levyverhoilussa. Ensimmäisen kerroksen ruokalassa sijaitsevan pitkän kattoikkunan alkuperäi-
sistä saumauksista havaittiin epätiiveyttä ja saumat olivat heikkokuntoisia. Kattoikkuna on rakennettu sisä-
pihan korjauksen yhteydessä vuonna 1988. Lisätutkimuksissa tehtyjen avausten perusteella havaittiin kat-
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toikkunarakenteen pellitysten vaneroinneissa ja kattoikkunan kantavissa metallirakenteissa vaurioita. Raken-
teen höyrynsulkukerrosten havaittiin olevan puutteellisia. Kattoikkunoiden päädyissä olevista levytyksistä ja 
eristeistä havaittiin vaurioita. Lisätutkimuksista tehdyt havainnot on esitetty tarkemmin liitteenä olevassa 
muistiossa. 
 
 

 
Kuva 127. Kattoikkunoiden tiivisteet olivat ehjiä. 

 
Kuva 128. Matalan osan pitkän kattoikkunan saumaukset 
olivat heikkokuntoisia.  

Johtopäätökset 
Kattoikkunoiden sisäpuolelta havaitut vuotojäljet ovat vähäisiä ja pintapuolisia eikä niillä ole vaikutusta si-
säilman laatuun. Ensimmäisen kerroksen ruokalassa sijaitsevan kattoikkunarakenteen saumat ovat vuota-
neet rakennuksen elinkaaren aikana ja kosteutta on kulkeutunut ympäröiviin rakenteisiin. Puutteellinen höy-
rynsulkukerros on aiheuttanut sisäilman kosteuden tiivistymistä kylmillä ilmoilla kattoikkunarakenteen me-
talliosiin ja pellitysten taustalla sijaitseviin puurakenteisiin ja eristeisiin. Rakenteet ovat mikrobivaurioitu-
neita. Rakenteista on ilmayhteys sisäilmaan ja vaurioilla on sisäilman laatua heikentävä vaikutus.  
 
Toimenpide-ehdotukset 
Normaalit käytönaikaiset huoltotoimenpiteet pienten kattoikkunoiden osalta.  
 
Ensimmäisen kerroksen ruokasalissa sijaitsevan kattoikkunan rakenteet korjataan rakennusfysikaalisesti toi-
miviksi erikseen laadittavan korjaussuunnitelman mukaisesti. Korjaus vaatii todennäköisesti rakenteiden pur-
kamista vesikatolta käsin. Samalla uusitaan pitkän kattoikkunarakenteen saumaukset. Kattoikkunan päätyjen 
levyrakenteet ja eristeet uusitaan. Rakenneliittymiin suoritetaan tiivistyskorjaukset erikseen laadittavan tii-
vistyskorjaussuunnitelman mukaisesti. 

4.21 Kevyet väliseinät 

Sijainti 
Lähtötietojen perusteella rakennuksen väliseinät ovat tiilirakenteisia, mutta kohdekäynnillä tehtiin havain-
toja myös levyrakenteisista väliseinistä. 
Rakenne 
Kevyet väliseinät ovat tiilimuurattuja.  
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• pintakäsittely 

• tiilimuurattu seinä 130 mm 

• pintakäsittely 

 
Riskiarvio 

• Tiilirakenteisissa väliseinissä saattaa olla rakenteiden liikkeistä johtuvia halkeamia.  

• Jalkalistojen taustoilla ja levyseinien alaosissa saattaa olla vesivahingon tai siivousvesien aiheuttamia 
vauriojälkiä. 

• Kellarikerroksen väliseinien alaosiin saattaa nousta kosteutta pohjalaatan kautta. 
 
Tutkimukset ja havainnot 
Kevyiden väliseinien kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin ja pintakosteuden kartoitusten yhteydessä. 
Tutkimuksissa ei havaittu puutteita kevyistä väliseinistä. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Ei toimenpide-ehdotuksia 

4.22 Lattiapinnat 

Sijainti 
Lattiapinnoitteista ei ole lähtötietoja, mutta kohdekäynnillä havaittiin, että rakennuksen lattiapinnoitteet 
ovat pääosin vinyylilaattapinnoitteita ja muovimattoja. Pinnoitteet näyttivät pääosin alkuperäisiltä. Kellari-
kerroksen lattiassa oli paikoin uusittuja laattapinnoitteita. 
 
Riskiarvio 

• Lattiat on saatettu päällystää liian kostean betonin päälle, mikä aiheuttaa pinnoitteiden ja liimojen 
vaurioitumista. 

• Lattiapinnoitteiden alle on saattanut päästä kosteutta vesivahingon tai siivousvesien seurauksesta. 

• Lattiapinnoitteiden saumoissa saattaa olla ikääntymisen aiheuttamaa rakoilua tai käytöstä aiheutu-
nutta kulumaa. 

• Alkuperäiset lattiapinnoitteet ja tasoitteet saattavat sisältää asbestia ja muita haitta-aineita. 
 
Tutkimukset ja havainnot 
Märkätilojen alkuperäisissä muovimattopäällysteissä havaittiin paikallisia vaurioita lattiakaivojen ja wc-is-
tuinten ympäriltä. Muutamasta wc-tilasta havaittiin kosteuden aiheuttamia lattiapäällystevaurioita (kts. mär-
kätilat / välipohjat). Maanvastaisten alapohjarakenteiden päällysteistä havaittiin pintakosteuskartoituksen 
yhteydessä poikkeamia pilarien ja kantavien seinien ympäriltä. Tarkentavien rakennekosteusmittausten pe-
rusteella todettiin kosteutta alapohjarakenteissa ja päällysteiden alla. Viiltomittausten yhteydessä todettiin 
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myös mikrobiperäistä / kemiallista hajua mattojen alapinnasta. Muovimattopäällysteistä otettiin yhteensä 5 
VOC-Bulk-näytettä. Tuloksia verrattiin TTL:n antamiin suositusohjeisiin. Alkuperäisten muovimattojen näyte-
tuloksissa ei ollut viitearvoja ylittäviä pitoisuuksia. Uudemman muovimaton osalta pitoisuudet ylittivät tutki-
tuissa pisteissä moninkertaisesti viitearvot.  
 

 
Kuva 129. Kellaritilojen alkuperäisen muovimaton lii-
makerrokset ovat vaurioituneet kosteuden vaikutuk-
sesta kantavien rakenteiden ympäristössä. 

 
Kuva 130. Tilan 131 auditorion muovimatosta havaittiin vau-
rioita ja liiman saippuoitumista. 

 
Johtopäätökset 
Kosteus on noussut kapillaarisesti perustuksilta kantavien rakenteiden alaosiin ja sitä kautta alapohjaraken-
teisiin. Kosteus on tiivistynyt vesihöyryä heikosti läpäisevien lattiapäällysteiden alle ja aiheuttanut vaurioita 
liimakerroksissa ja tasoitteissa. Vaikka alkuperäisen muovimaton osalta ei havaittu orgaanisia yhdisteitä VOC-
Bulk-näytteissä, havaittiin viiltomittausten yhteydessä ja aistinvaraisin havainnoin vahva kemiallinen ja mik-
robiperäinen haju sekä liimapinnan näkyvä vaurioituminen. Päällysteiden läpi tai reuna-alueilta saattaa emit-
toitua haitallisia orgaanisia yhdisteitä tai mikrobeita sisäilmaan ja vaurioilla voi olla sisäilmaa heikentävä vai-
kutus. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Vaurioituneet lattiapäällysteet suositellaan purettavaksi maanvastaisien alapohjarakenteiden osalta nope-
alla aikataululla niistä tiloista, jotka otetaan väistötilakäyttöön. Rakenteet kuivataan tarvittaessa uuden pääl-
lysteen vaatimaan tasoon ja tilat päällystetään mahdollisimman hyvin vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla tai 
materiaaleilla. Muilta osin päällysteet suositellaan vaihdetavaksi lähitulevaisuudessa. Laajemmat päällyste-
vauriot välipohjarakenteissa korjataan nopealla aikataululla. Alkuperäiset muovimatot suositellaan korjatta-
vaksi uudella päällysteellä lähitulevaisuudessa. 

4.23 Sisäkattopinnat 

Riskiarvio 

• Alakattojen yläpuolelle voi olla kertynyt likaa tai pölyä, mikä voi heikentää sisäilman laatua. 

• Alakatoissa voi olla kuitulähteitä kuten mineraalivillaa sisältäviä akustolevyä. Akustolevyistä voi eri-
tyisesti rikkoutuessaan irrota mineraalikuituja sisäilmaan. 

• Kattojen alapinnoissa voi olla merkkejä kosteusjäljistä, jotka voivat viitata esim. vesikattovuotoon. 

• Alakattojen sijainti/ulokkeet voivat estää ilmanvaihdon tarkoituksenmukaisen virtauksen. 

• Alakattojen rakenteet saattavat sisältää asbestipitoisia materiaaleja. 
 
Tutkimukset ja havainnot 
Alakattolevytyksiä vaihdetaan käynnissä olevan korjausurakan yhteydessä laajalti. IV-konehuoneen 138 akus-
tiikkavilloituksissa havaittiin rikkoutumia ja vapaita villapintoja. Tilan 183 alakattolevyistä havaittiin kosteus-
jälkiä matalan ja korkean rakenneosan liitoskohdassa. Tuulieteisen sisäänkäynnin kohdalla havaittiin paikal-
lisia vuotojälkiä alakattolevyssä. Liikuntasalin alaslaskettu katto on kannateltu rakennusaikaisilla muotti-
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laudoituksilla. Laudoituksista havaittiin paikallisia vauriojälkiä. Alakaton harvalaudoituksen yläpuolelta ha-
vaittiin huomattavat määrät pölyä. Pölypyyhintänäytteiden perusteella pöly sisältää teollisia mineraalikuituja 
n. 5-10 paino-%. Uimahallin alaslasketun katon kiinnikkeissä havaittiin ruostumista ja katto oli painunut al-
taan yläpuolelta. Tilassa 517 sijaitsevan kattokaivon putken ympäriltä havaittiin kosteusjälkiä sisäkatossa. 
 
Kohdekierroksella havaittiin lisäksi useita pinnoittamattomia avonaisia villapintoja alakattolevyissä. Koh-
teella toimineelta urakoitsijalta saadun tiedon mukaan nämä pinnat tullaan käsittelemään tai poistamaan 
osana korjausta. 
 

 
Kuva 131. Luoteissivustalla sijaitsevan sisäänkäynnin 
kohdalta havaittiin vuotojälkiä alakattolevyissä. Alaka-
ton yläpuolella pinnoittamaton villainen putkieriste. 

 
Kuva 132. Tilassa 517 havaittiin kosteusjälkiä kattokaivo-
putken ympäriltä. 

 
Johtopäätökset 
Akustiikkalevytyksen ja alakattojen havaittiin olevan hyväkuntoisia suurimmalta osalta. IV-konehuoneessa 
oleskelu on lyhytaikaista eikä rikkoutuneilla villapinnoilla ole välitöntä vaikutusta sisäilman laatuun. Tilan 183 
akustiikkalevyjä vaihdetaan urakoitsijan mukaan tutkimushetkellä olevan remontin yhteydessä. Liikuntasalin 
alaslasketun katon päältä todetut pölykertymät voivat ilman liikkeiden vaikutuksesta levitä sisäilmaan ja hei-
kentää sisäilman laatua.  Uimahallin alaslasketun katon kiinnitykset ovat voineet irrota tai kannatinpalkki on 
taipunut.  
 
Toimenpide-ehdotukset 
Todetut vauriot alakattolevyissä korjataan nopealla aikataululla. Levyjen aukinaiset saumat pinnoitetaan. 
 
Liikuntasalin alakaton yläpuolella pölynkoostumusnäytteissä esiintyvien kuitujen vaikutusta sisäilmaan tutki-
taan kahden viikon kuitulaskeumanäytteillä. Näytteenotot suoritetaan, kun käynnissä olevat korjaustyöt ovat 
valmiit. Uimahallin alakaton kiinnitykset tarkastetaan ja mahdolliset puutteet korjataan nopealla aikataululla. 
Alakatto tuetaan välittömästi rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. 
 
IV-konehuoneessa havaittuja rikkoutumia korjataan vaihtamalla akustiikkalevytyksiä uusiin. 
 

4.24 Seinäpinnat 

Riskiarvio 

• Maanvastaisten seinien ja seinien alaosien pinnoitteiden irtoilu saattaa viitata rakenteessa piilevään 
kosteusvaurioon.  

• Ulkoseiniä vasten sijoitetut massiiviset kiintokalusteet saattavat aiheuttaa kondenssivaurioita kalus-
teen taakse ulkoseinäpinnoille, joissa lämmöneristys on heikko. 
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Tutkimukset ja havainnot 
Seinäpinnoilta havaittiin pinnoitteiden irtoilua kellarikerroksessa uimahallin tekniikkatilassa. Väestönsuojati-
lojen maanvastaisen seinän sisäpinnasta havaittiin kalkkeutumaa. Ylempien kerroksien ulkoseinärakenteista 
havaittiin yksittäisiä halkeamia. Halkeamapaikat on esitetty liitteenä olevassa pohjakuvassa. 
 
Johtopäätökset 
Uimahallin tekniikkatilassa havaitut maalipinnan lohkeilut johtuvat perustuksilta nousevasta kapillaarisesta 
kosteudesta. Maalipinnoitteet ovat tiiviitä eikä kosteus pääse vapaasti haihtumaan niiden läpi, jonka takia 
pinnoitteet irtoavat. Tekniikkatilan kautta johdetaan sisäilmaa uima-allastiloihin ja rakenteissa esiintyvät vau-
riot voivat heikentää sisäilman laatua allastilassa.  
 
Väestönsuojatilan seinät on hiottu puhtaaksi eikä tilassa oleskella pitkiä aikoja. Todetuilla kosteuksilla seinien 
alaosissa ei ole sisäilman laatua heikentävää vaikutusta. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Tekniikkatilan vaurioituneet maalipinnat suositellaan hiottavan betonipuhtaaksi ja käsiteltävän mahdollisim-
man hyvin vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla tai pölynsidontakäsittelyllä. Havaitut halkeamat seinäpin-
noissa paikataan betonikorjausmenetelmin. 

4.25 Märkätilat 

Riskiarvio 

• Pinnoitteissa ja vedeneristyksessä saattaa olla rakenteiden liikkeistä, pinnoitteiden ikääntymisestä, 
tilojen käytöstä sekä rakennusvirheistä johtuvia epätiiveyskohtia.   

• Rakennus on valmistunut aikana, jolloin ei ollut käytössä nykynormien mukaisia vedeneristeitä. Ve-
deneriste saattaa puuttua kokonaan pinnoitteiden alta. 

• Märkätilojen rakenteissa saattaa olla käytönaikaisten roiskevesien aiheuttamia kosteusvaurioita. 

• Vedeneristeen ja lattiakaivon sekä korokerenkaiden liitoksissa saattaa olla epätiiveyskohtia. Lattia-
kaivon rakenne saattaa olla rikki, mikä aiheuttaa kosteusrasitusta rakenteisiin. 

• Märkätilojen ilmanvaihto saattaa olla puutteellinen tai päätelaitteet virheellisesti sijoitettu. 

• Lattian kallistukset lattiakaivojen suuntaan saattavat olla puutteelliset. 
 
 
 
Tutkimukset ja havainnot 
Lattiakaivollisissa wc- ja suihkutiloissa, joissa on alkuperäinen muovimatto, havaittiin kosteutta lattiakaivojen 
ja wc-istuinten ympäriltä. Tilassa 307 havaittiin laajempi kostea alue wc-istuimen ympäriltä. Muovimaton 
havaittiin irronneen alustastaan. Tilasta 177 havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia muovimaton viiltomit-
tauksessa. Matto oli osittain irronnut alustastaan. Kellaritiloissa havaittiin pukuhuone-  ja suihkutiloissa vau-
rioita muovimattopäällysteissä, jotka olivat havaintojen perusteella aiheutuneet perustuksilta nousevasta ka-
pillaarisesta kosteudesta. Tarkemmat kosteuskartoitusten ja rakennekosteusmittausten tulokset löytyvät lii-
tetiedostoista. 
 
Liikuntasalin suihkutiloista ei havaittu poikkeavaa. 
 
Johtopäätökset 
Alkuperäinen wc-tiloissa ja suihkutiloissa käytetty muovimatto on teknisen käyttöikänsä päässä ja sen tiiveys 
on heikentynyt. Vauriot olivat suurimmaksi osaksi paikallisia. Laajemmat todetut kosteusvauriot voivat hei-
kentää sisäilman laatua. 
 
Toimenpide-ehdotukset 
Havaitut kosteusvauriot korjataan märkätiloissa. Wc-tiloja ja suihkutiloja uusitaan alkuperäisiltä osin lähivuo-
sien aikana 
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5 ILMANVAIHDON RISKIARVIO JA TUTKIMUSEHDOTUKSET 

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus 
 

Tutkimusalueen ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan osittain kohteen saneerauksen yhteydessä. Rakennustapa-
selostuksen mukaan Ilmanlaadun, lämpöolojen, melutason ja teknisten kriteerien tavoitetasoina pidetään:  

- Sisäilmastoluokka S3  
- Rakennustöiden puhtausluokka P2  
- Ilmanvaihtojärjestelmän puhtausluokka P2  
- Rakennusmateriaalien päästöluokka M1  
- Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokka M1 

 

Ilmanvaihtoon kohdistuvia korjauksia ovat mm. tulokoneiden TK1-9 ja TK15-16 uusiminen. Lisäksi kohteen 
luokkatiloihin asennetaan 19 kappaletta Swegon compact air pakettikonetta. Tutkimuskohteen koneita TK10-
14 ja TK17 ei korjauksen yhteydessä uusita.  
 

Kohteessa on vuonna 2004 Esco -hankkeessa asennetut lämmöntalteenotto järjestelmät EK01 ja EK02. 
EK01 -LTO järjestelmä palvelee koneita TK1-9. EK01 koostuu lämpöä talteen ottavasta liuospatterista ja yh-
destä puhaltimesta PF1, jonka kojekortin mukainen ilmavirta on 18,8 m3/s. Lisäksi tulokoneiden TK1-9 yhtei-
sellä palvelualueella olevat, wc- ja likaisten tilojen poistoista vastaavat puhaltimen, PK21-26, asetetaan käy-
mään ohjelmasta tilojen käyttöaikoina täysteholla ja lisäksi niiden ulkopuolella ½-teholla, jos kyseinen puhal-
lin on 2-nopeuspuhallin. 
 EK02 -LTO järjestelmä palvelee koneita TK10-13 ja TK105. EK02 koostuu lämpöä talteen ottavasta liuospat-
terista ja puhaltimesta PF1, jonka kojekortin mukainen ilmavirta on 4,5 m3/s. 
 

Palvelualueet 
Taulukkoon on merkitty lihavoidulla fontilla uusitut koneet. 
 
Konetun-
nus 

Malli Palvelualue LTO Poistokoneet Säätö tila-anturit HUOM 

TK1  auditorio 131 
ja luentosali 
132 

EK01 EK01/PF1 Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö 
(TK1 PT10, 
TK41PT18.1) 
Ilmanlaatusäätö 
Lämmityspatterin paluurajoitus-
säätö 

TE/QE16.1
31, TE/QE 
16.132. 

 

TK2  Puku- ja pesu-
tilat liikuntasali 

EK01 EK01/PF1  Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö 
(TK2 PT10, 
TK2 PT18.1) 
Lämmityspatterin paluurajo-
itussäätö 

  

TK3  Luokat län-
sipääty ja 
keskiosa 

EK01 EK01/PF1 Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö 
(TK3 PT10, 
TK3 PT18.1, 
TK3 PT18.2) 
Ilmanlaatusäätö 
Lämmityspatterin paluurajoitus-
säätö 

TE/QE16.3
33, TE/QE 
16.534, 
TE/QE 
16.215, 
TE/QE 
16.416, 
TE/QE 
16.515. 

 

TK4  Eteishallit, luo-
kat, toimistot 

EK01 EK01/PF1  Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö (TK4 PT10, 
TK4 PT18.1, 

TE/QE16.1
24, TE/QE 
16.128, 
TE/QE 
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TK4 PT18.2, 
TK4 PT18.3.) 
Ilmanlaatusäätö 
Lämmityspatterin paluurajoitus-
säätö  
 

16.133, 
TE/QE 
16.139, 
TE/QE 
16.140, 
TE/QE 
16.228. 

TK5  Luokat 
keskiosa 

EK01 EK01/PF1  Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö 
(TK5 PT10, 
TK5 PT18.1) 
Ilmanlaatusäätö 
Lämmityspatterin paluurajoitus-
säätö 

TE/QE16.2
14, TE/QE 
16.219, 
TE/QE 
16.314, 
TE/QE 
16.423, 
TE/QE 
16.514. 

 

TK6  puku- ja pesu-
tilat länsi- ja 
itäpääty 

EK01 EK01/PF1 Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö 
TK6 PT10, 
TK6 PT18.1, 
TK6 PT18.2. 
Lämmityspatterin paluurajo-
itussäätö 

  

TK7  Kerhohuone ja 
vss 

EK01 EK01/PF1 Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö 
TK7 PT10, 
TK7 PT18.1 
Ilmanlaatusäätö 
Lämmityspatterin paluurajoitus-
säätö 

TE/QE 
16.053. 

 

TK8  porrashuoneet   Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö 
TK8 PT10. 
Lämmityspatterin paluurajo-
itussäätö 

  

TK9  Luokat 
itäpääty 

EK01 EK01/PF1 Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö 
(TK9 PT10, 
TK9 PT18.1,  
TK9 PT18.2, 
TK9 PT18.3) 
Ilmanlaatusäätö 
Lämmityspatterin paluurajoitus-
säätö 

TE/QE16.2
18, TE/QE 
16.317, 
TE/QE 
16.413, 
TE/QE 
16.513, 
TE/QE 
16.518. 

 

TK10  Keittiö  EK02 EK02/PF1 
TK10/pf2 

EK02 poistoilmavirran ohjaava pelti 
FG18 ohjautuu tulopuhaltimen 
käynnin mukaan ja pf2 toimii tulo-
puhaltimen käynnin mukaan 

 koneen auto-
maatiopiirustuk-
set vuodelta 
2004 
Piirustuksen 
A80200 mukaan 
koneet TK10-13 
ja TK105 käyttä-
vät EK02:n suo-
datin+lto-patteri-
pakettia 

TK11  kahvio, lukuti-
lat ym. 

EK02 EK02 ja 
TK11/PF1, 
TK11/PF2, 
TK11/PF3 

Aikaohjaus ja ulkolämpötila 
Tulo- (TF1) ja poistopuhaltimen 
(PF1) kierrosnopeus puolittuu, kun 
ulkolämpötila laskee alle -8 °C ja 

 koneen auto-
maatiopiirustuk-
set vuodelta 
2004 
Piirustuksen 
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poistoilmapelti (FG18.1) kääntyy 
tätä vastaavaan asentoon 

A8020 0 mukaan 
koneet TK10-13 
ja TK105 käyttä-
vät EK02:n suo-
datin+lto-patteri-
pakettia 

TK12  Ruokasali EK02 EK02/PF1 Vakiolämpötila +21 ja Co2-pitoi-
suuden mitoitusarvo 
TE16 ruokasali jäähtyessä pienen-
nettään puhaltiminen (TF1) no-
peutta taajuusmuuttajan (SC08) 
avulla ja avataan lämmityspatterin 
venttiiliä (FV04). QE16 ohjaa Co2 
tavoitearvon perusteella puhaltimi-
nen (TF1) nopeutta taajuusmuutta-
jan (SC08) avulla ja vastaavasti 
poistoilmapellin (FG18) avausta. 

 koneen auto-
maatiopiirustuk-
set vuodelta 
2004 
Piirustuksen 
A80200 mukaan 
koneet TK10-13 
ja TK105 käyttä-
vät EK02:n suo-
datin+lto-patteri-
pakettia 

TK13  ryhmätyö 
(vanha kirja-
sto) 

EK02 EK02 
TK13/PF1 

Aikaohjaus ja vakiolämpötila +21 
ja Co2-pitoisuuden mitoitusarvo 
Poistolämpötila pyritään pitämään 
vakiona (+21). 
Poistokanavassa olevan TE19 pois-
toanturin mittataustuloksen perus-
teella pienennettään puhaltiminen 
(TF1) nopeutta taajuusmuuttajan 
(SC08) avulla ja avataan lämmitys-
patterin venttiiliä (FV04). QE19 oh-
jaa Co2 tavoitearvon perusteella 
puhaltiminen (TF1 ja PF1) nopeutta 
taajuusmuuttajien (SC08 ja SC21) 
avulla. 

 koneen auto-
maatiopiirustuk-
setki vuodelta 
2004 
Piirustuksen 
A80200 mukaan 
koneet TK10-13 
ja TK105 käyttä-
vät EK02:n suo-
datin+lto-patteri-
pakettia 

TK15  auditorio 121 ei TK15 PF1 Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö 
(TK15 PT10, 
TK15 PT 18.1 -> PF1(SC21))  
Ilmanlaatusäätö 
Lämmityspatterin paluurajoitus-
säätö 

TE/QE 
16.121.1, 
TE/QE 
16.121.2 ja 
KIS 16.121. 

 

TK16  Liikuntasali ei TK16 PF1, 
TK16 PF2, 
TK16 PF3 

Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Kanavapaineiden säätö 
(TK16 PT10, 
TK16 PT 18.1) 
Ilmanlaatusäätö 
Lämmityspatterin paluurajoitus-
säätö 

TE/QE 
16.252.1, 
TE/QE 16. 
252.2 ja 
KIS 16.252 

 

TK17  uimahalli       

TK105  Kirjasto  EK2 
TK105/PF1  

  Piirustuksen 
A80200 mukaan 
koneet TK10-13 
ja TK105 käyttä-
vät EK02:n suo-
datin+lto-patteri-
pakettia 

TK19  ?      

TK20-38 Swegon 
compact 
air 02 tai 
03 

tila nro: 125, 
220, 222, 227, 
231, 235, 
238,318, 331, 
336, 446, 418, 
435, 438, 439, 

pyö-
rivä 

  TKxx TE10, 
TKxx TE19 
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444, 530, 538, 
547 

TK39 Swegon 
casa? 

Neuvotteluhu-
one 

ris-
tivirta 

    

TK40-41 Swegon 
compact 
air 02 tai 
03 

tila nro: ???, 
??? 

pyö-
rivä 

    

 

Säätöohjelmat 
 

Tuloilman lämmityksen säätö 
Tuloilman lämpötila TE10 pidetään asetusarvossaan. Lämmitystarpeen noustessa säätö kasvattaa lämmitys-
patterin tehoa venttiilillä FV04. 
 

Tuloilman lämpötilan asetusarvo 
Tuloilman lämpötilan TE10 lämmityssäädön asetusarvo määräytyy järjestelmästä valittavien huonelämpöti-
lojen TE16.x ja poistoilman 
lämpötilojen TE18.x keskiarvon perusteella (Kuva: Huone/poistoilmakompensointi). 
 

Kanavapaineiden säätö 
Tuloilmakanavan paine PT10 pidetään koneen käyntitehon mukaisessa asetusarvossaan. Tarpeen noustessa 
säätö kasvattaa 
tuloilmapuhaltimen TF01 nopeutta taajuusmuuttajalla SC08. 
Poistoilmakanavan paineet PT18.x pidetään koneen käyntitehon mukaisessa asetusarvossaan. Tarpeen nous-
tessa säätö ohjaa peltejä 
FG18.x. 
 
 

Ilmanlaatusäätö 
Koneen käyntitehoa ohjataan pienemmän ja suuremman käyntitehon välillä huoneilman CO2 -pitoisuuksista 
QE16.x valitun korkeimman 
arvon sekä järjestelmästä valittavien huonelämpötilojen TE16.x ja poistoilman lämpötilojen TE18.x keskiar-
von perusteella (Kuva 133). 
Suurin käyntitehopyynti säätöohjelmilta on määräävin. 
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Kuva 133. CO2/TE-säätö 

5.1 Ilmanvaihtokoneet 

Kohteen ilmanvaihtokoneet on esitelty sivulla 87-89 olevassa luettelossa. Ilmanvaihtokoneiden rakenteeseen 
ja toimintaan liittyvät yleiset riskit ovat esitetty alla olevassa riskiarviossa. Yleisten riskien jälkeen esitetään 
kohteen esitietojen perusteella havaitut riskit. 
 

Riskiarvio 
Ilmanvaihtokoneisiin liittyvät yleiset riskit ovat esitetty alla olevassa kappaleessa. Sisennetyissä osissa esite-
tään mahdollista riskiä koskevat tarkennukset ja suositusarvot. 
 
Yleiset riskit: 

• Ulkoilman epäpuhtauslähteet heikentävät tuloilman laatua 
o suositeltu epäpuhtauslähteiden sijainti ulkoilmalaitteeseen RakMk D2/2012 mukainen 

• Liian korkea ulkoilmasäleikön otsapintanopeus ja puutteellinen ulkoilmasäleikön rakenne mahdollis-
tavat roskien, lumen ja sadeveden kulkeutumisen tuloilmakammioon tai säleikköä ympäröiviin ra-
kenteisiin 

o sallittu otsapintanopeus on ≤ 2 m/s, suositus ≤ 1,5 m/s, ellei muita suunniteltuja rakenteita 
lumen ja veden pääsyn estämiseksi koneeseen 

o ulkoilmakammion säleikön silmäkoko on oltava yli 10 mm 
o ulkoilmasäleikön ja ympäröivien rakenteiden liitokset tiiviitä ja sadevesi johdettu hallitusti 

pois säleikön pinnalta 

• Ulkoilmakammion puutteellinen rakenne 
o ulkoilmakammio tulee viemäröidä ja varustaa vesilukolla 
o vesi ei saa lammikoitua kammion pohjalle  
o ulkoilmakammion ilmannopeus tulisi olla korkeintaan 2/3 ulkoilmasäleikön ilmannopeu-

desta  

• Moottoripeltien puuttuminen tai puutteellinen toiminta 
o yli ø 315 mm kanavissa on oltava sulkupellit ulko- ja jäteilmakanavissa 

• Puutteellinen suodatusaste ja suodattimen likaantuminen tai ohivirtaukset heikentävät tuloilma laa-
tua 

o suositeltu tuloilmaluokka on SUP2 -> ODA1 ulkoilmaluokassa on suodatinvaatimus F7 
o vettä tai lunta ei saa päästä suodattimiin 
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o tuloilmasuodattimien ohivirtaus tulisi olla mahdollisimman pientä  

• Koneen likaantuneet sisäpinnat heikentävät sisäilman laatua 
o koneen sisäosien puhtaus P1 -luokkaa 

• Koneen kondensoivien osien kosteus mahdollistaa mikrobikasvun koneen osien pinnoilla 
o koneen kondensoivien osien puhtaus P1 -luokkaa 
o koneen kondensoivat osat tulee viemäröidä ja varustaa vesilukolla 

• Koneen epätiiviit osat heikentävät tuloilman laatua  
o LTO-osassa poistoilmaa ei saa sekoittua tuloilmaan 

• Äänenvaimentimista voi irrota sisäilman laatua heikentäviä kuituja 

• Puhaltimen puutteellinen kunto 
o käyttöhihnasta voi irrota pölyä sisäilmaan 
o puhaltimen ja moottorin tärinän vaimennus voi olla puutteellinen 
o käyttöhihnan linjaus voi olla virheellinen  

• Käytönajan ulkopuoliset ilmavirrat eivät riitä rakennusperäisten epäpuhtauksien poistamiseen 
o käytönaikaisia ilmamääriä tulisi käyttää myös siivouksen aikana 
o käytönaikaiset ilmamäärät tulisi olla käytössä vähintään kaksi tuntia ennen käytön alkua 
o käytönajan ulkopuolinen ilmavirta tulisi olla vähintään 0,15 l/s/m2 kaikissa tiloissa 

• Ilmavirtojen epätasapaino voi aiheuttaa liiallista ali- tai ylipainetta ja hallitsemattomia ilmavuotoja 
rakennusvaipan ylitse, joko koko rakennuksen osalta, palvelualueellisesti tai tilakohtaisesti  

o Ilmanvaihtojärjestelmä tulee varustaa riittävillä laitteilla, jotta sen toimintaa tulee voida oh-
jata, mitata ja valvoa. Jos koneen ilmavirran ollessa < 0,5 m3/s, voidaan kiinteät mittalaitteet 
korvata yhteillä, joihin siirrettävät mittalaitteet voidaan kytkeä 

o suurin sallittu järjestelmäkohtainen maksimipoikkeama on ± 10 % ja tilakohtainen maksimi-
poikkeama on ± 20 % mitoitusarvosta.  

o suositellaan mahdollisimman pieniä tulo- ja poistoilmavirtojen eroja palvelualuekohtaisesti 

• Puutteellinen huolto voi heikentää sisäilman laatua ja järjestelmän toimintavarmuutta 
o huoltoväli vähintään 6 kk 
o huoltotarrassa tulisi olla esitetty suodattimen alku- ja loppupainehäviö  
o tulisi olla riittävät mittalaiteet ja RAU-kytkennät koneen toiminnan tarkkailemiseksi 
o konehuoneesta tulisi löytyä riittävät tekniset dokumentit järjestelmän toiminnan arvioi-

miseksi 

• Koneen osien puutteellinen eristys 
o Koneen ulkoilmakammio ja ulkoilmaa sisältävät kanavaosat tulisi eristää vähintään 100 mm:n 

paksuista villaeristettä vastaavalla eristeellä 
o Jäteilmakanava tulisi eristää ulospuhalluslaitteelle asti. Sisätiloissa tulisi käyttää höyrytiiviillä 

pinnalla varustettua eristettä. 

• Kone tai sen osat voivat olla teknisen käyttöikänsä päässä tai niiden yleiskunto voi olla huono. konei-
den käyntiajat ja niiden väliset ohjaukset voivat aiheuttaa haitallista ali- tai ylipainetta 

 

Kohteen esitietojen perusteella havaitut riskit: 
 

• Kellarin IV-konehuoneen koneet TK1-9 uusitaan. Vanhoissa piirustuksissa esitetään kanaviin sijoitet-
tuja äänenvaimennuspeitteitä. Vanhoista äänenvaimentimista voi irrota teollisia mineraalikuituja il-
mavirtauksen mukana. (Kuva 134 ja Kuva 135) 

• Tulokoneiden ilmamäärä kasvaa koneiden uusimisen myötä + 21,6 m3/s -> 28,6 m3/s. Koneita palve-
levan ulkoilmasäleikön mitoitus ei kuitenkaan muutu, jolloin säleikön otsapintanopeus kasvaa yli suo-
sitellun nopeuden. 

• Koneissa TK1, TK3, TK4, TK5 ja TK9 tuloilmavirtausta ohjataan tiloihin sijoitettujen TE/QE -anturien 
perusteella. Antureita on vain osassa koneen palvelualueen tiloista, jolloin ohjaus voi aiheuttaa ali-
mitoitettuja ilmavirtoja tiloihin, joissa käyttöaste poikkeaa mitattujen tilojen kuormituksesta. 



FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 93 (104) 
29.6.2020   
 

 
FCG Finnish Consulting Group Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
p. 010 4090, www.fcg.fi 

  
Y-tunnus 1940671-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

• EK01 -LTO järjestelmä palvelee koneita TK1-9. EK01 koostuu lämpöä talteen ottavasta liuospatterista 
ja kahdesta puhaltimesta PF1, jonka kojekortin mukainen ilmavirta on 18,8 m3/s. Tulokoneiden ilma-
virta kasvaa + 21,6 m3/s -> 28,6 m3/s eli n. 33 %, jolloin myös poistoilmavirran tulisi kasvaa. 

 

 
Kuva 134. Kellarin IV-koneet TK1-9 uusitaan. 
 

 
Kuva 135. Vanhoissa piirustuksissa kanavissa äänenvaimennuspeite. 
 

Tutkimusehdotukset 
 

• Tutkitaan TK10-14 ja TK17 ja arvioidaan riskiarviossa esitettyjen ilmavaihtokoneiden yleisten riskien 
esiintyminen ko. koneissa 

• Selvitetään TK1-9 koneiden kanavistojen mahdolliset vanhoilla äänenvaimennin materiaaleilla varus-
tetut kanavat 

• Tutkitaan TK1-9 ulkoilmasäleikön ja ulkoilmakammion rakenteellinen kunto ja toimintaedellytykset 

• Selvitetään TE/QE -anturien avulla tapahtuvan koneiden ilmavirtojen ohjauksen mahdollisesti aiheut-
tamat sisäilmanlaadun heikkenemismahdollisuudet mittaamattomissa tiloissa 
 

Tutkimukset ja havainnot 
Tulokoneilla 10-14 on TK1-9:n tapaan yhteinen tuloilmakammio. Tulokammio sijoitettu kiinteistön matalan 
osan katolle ja on suojattu lipalla lumelta ja sadevedeltä. Kammion kyljessä on huolto-ovi suodattimien 
vaihtoa ja muita huoltotöitä varten (Kuva 136). Vaikka tulokoneiden TK10-14 viimeisimmät automaatio pii-
rustukset ovat vuodelta 2004, ovat konerungot huomattavasti vanhempia, ehkä noin 80 – 90-luvun vaih-
teesta. Koneita on toki huollettu, kuluvia osia vaihdettu ja koneisiin liittyvää automatiikkaa päivitetty. 
 Kohteen esitiedoissa esitettyjen automaatiopiirustusten ja kohteessa koneisiin kiinnitettyjen tietojen ha-
vaittiin olevan ristiriitaisia. Esimerkiksi, esitiedoissa olleiden 21.6.2004 päivättyjen piirustusten mukaan 
TK11/pf1:n poistoilmakanavistoon on yhdistetty TK105/pf1:n poistoilmavirrat ja piirustukseen on lisätty 
myös suoraan EK2:lle ohjautuva kanava, joka on myös varustettu moottoripellillä (Kuva 137).  

Nykyisten kuvien mukaan koneissa TK10-TK13 ja TK105 äänenvaimennettuja kanavistoja, jotka voivat 

mahdollisesti toimia teollisten mineraalikuitujen lähteinä. 

 
Tulokoneiden TK12 ja 13 sekä TK13/pf1:n puhallinmoottorit ovat taajuusmuuttaja ohjattuja ja puhaltimet 
ovat hihnavetoisia. 
Koneiden tekniikka on ikääntynyttä ja osittain huoltoa vaativaa mm. TK105 lämmitysventtiilimoottori FV04 
vuotaa (Kuva 138). Koneiden sisäosien puhtaus oli riittävää (Kuva 138). Tarkastuksessa havaittiin vain pieniä 
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määriä karkeaa likaa. Myös koneiden palvelualueiden poistoilmavirtojen ohjauksesta vastaavat toimilaiteet 
olivat ikääntyneitä mm. TK10:n moottoripellin FG18 toimilaite todettiin rikkoutuneeksi (Kuva 139). Muilta 
osin tulokoneiden toiminnassa tai niihin kohdistuneessa huollossa ei kohdekäynnin aikana havaittu huo-
mautettavaa. Palvelualueen poistoilmakonehuoneen (EK2) seinän ja siihen liittyvän kanavan tiivistyksessä 
havaittiin halkeama. 

EK02:n toimintaselostuksessa maininta "käy, kun TK01-09 käy". Toimintaselostuksen maininta on virheel-

linen. Maininnan kuuluisi olla, EK02 käy, kun jokin koneista TK10-13 käy. 

 
 

Liikuntahallia palveleva TK16 uusitaan. Koneella on yhteinen tuloilmakammio uimahallin tuloilmakoneen 
(TK17) kanssa. Kammion ulkoilmasäleikön edustalla kasvaa muutamia lehtipuita, jotka ovat tosin vielä pie-
niä. Kammion ja siihen liittyvän pellityksen liitokset eivät ole tiiviitä, eikä kammiota ole varustettu lattiakai-
volla, jonka vuoksi kammion pohjalle päätynyt vesi kulkeutuu osin myös peltikuoren eristekerrokseen.  
 

Kohdekäynnin aikana käynnissä olivat tulokoneiden TK1-9 toimintakokeet, jonka vuoksi ilmanjako koh-
teessa ei toiminut normaalisti. Tuloilmakoneilla TK1-9 on yhteinen tuloilmakammio, jonka otsapintanopeus 
kasvaa tulokoneiden kokonaisilmavirran kasvun takia. Ilmeisesti tämän vuoksi vanhat ulkoilmasäleiköt on 
purettu ja tilalla asennetaan ilmeisesti lumisieppareilla varustetut säleiköt. Kammion sisäpinnat ovat sinkki-
peltiset ja niiden takana on villaeriste. Kammion rakenteet ovat epätiiviitä ja kammio on ollut ulkoilmavirto-
jen mukana kulkeutuneen kosteuden rasittama (Kuva 142).  
TK1-9 koneiden osalta riskiarviossa esitetyt vanhoilla äänenvaimennin materiaaleilla varustetut kanavat to-
dettiin konehuoneen osalta uusituiksi, eivätkä uusitut kanavistot näin ollen sisällä kuituriskiä (Kuva 143). 
Uusittavien luokkatiloja palvelevien tuloilmakoneiden (TK3, TK5 ja TK9) osalta on käytössä ilmanlaatusäätö, 
jonka mukaan koneen käyntitehoa ohjataan pienemmän ja suuremman käyntitehon välillä, TE/QE16.(x) 
huoneantureiden ilmoittamien CO2 -pitoisuuksien perusteella, sekä huoneilman valitun korkeimman arvon 
sekä järjestelmästä valittavien huonelämpötilojen TE16.x ja poistoilman lämpötilojen TE18.x keskiarvon pe-
rusteella. Ilmavirtojen tehostus suhteessa mittaustuloksiin on osoitettu kuvassa 133. Käyntitehopyynti mää-
räytyy suurimman mittaustuloksen perusteella. Huoneantureita on sijoitettu osaan palvelualueen luokka- ja 
käytävätiloista. Luokkatiloissa sijoittelu mahdollistaa hyvin luokkatilan hiilidioksiditason mittauksen, mikäli 
luokkatilan ja käytävän välinen ovi on tuntien aikana suljettuna (Kuva 144). 
 

Tutkimuksissa kohteen vesikatolla havaittiin käytöstä poistettuja huippuimureja. 

 
 

  
Kuva 136. TK10 – 13 ja TK105 yhteinen tuloilmakammio 
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Kuva 137. Kohteessa havaitut automaatiopiirrokset poikkeavat osin esitietojen piirustuksista. 
 

 
Kuva 138. TK10-14 Koneet olivat ikääntyneitä, mutta kohtuullisen puhtaita. Kohdekäynnillä havaittiin myös huoltoa 
vaatia osia (TK105 FV04).  
Kuva 138 

  
Kuva 139. TK10FG18 moottoripellin toimilaite on rikkoutunut. 
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Kuva 140. EK2:n liittyvän kanavan ulkokuoren ja seinärakenteen välinen tiivistys rakoilee ja mahdollistaa veden pääsyn 
rakenteisiin. 

 

 
Kuva 141. TK16 ja 17 tuloilmakammiota ei ole varustettu lattiakaivolle, lisäksi kaivon pohjalle on kulkeutunut orgaani-
sia epäpuhtauksia. Yhdessä nämä muodostavat elinmahdollisuudet kammiossa tavatuille toukille ja madoille. Kam-
mion ulkopuolella on pieniä puita. 

 
Kuva 142. TK1-9 koneiden ulkoilmakammiot ovat rakenteeltaan epätiiviitä. Lisäksi kyseiset rakenteet ovat olleet kovan 
kosteusrasituksen alaisia. 
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Kuva 143. Tulokoneiden TK1-9 konehuoneen kanavistot olivat uusia, eivätkä näin ollen muodosta kuituriskiä. 
 
 

 
Kuva 144. TE/QE 16.518 anturin sijoitus oven ja poistoilmapäätelaitteiden läheisyydessä. 
 

Johtopäätökset  
Vanhat tuloilmakoneen TK10-14, TK17 ja TK105 ovat ikääntyneitä, mutta hyvin huollettuna ja osia vaihta-
malla koneiden toimintaa voidaan jatkaa. Tutkimuksessa havaittiin muutamia koneisiin liittyviä toimilaitteita, 
jotka olivat vikaantuneita. Koneisiin liittyvät kenttä- ja toimilaitteet alkavat siis olla teknisen käyttöikänsä 
päässä. Tulokoneita TK10-14 palvelevan lämmöntalteenotto-osan EK2:n seinärakenteen ja poistoilmaka-
navistojen välissä havaittiin halkeama, jonka kautta sadevesi voi kulkeutua rakenteisiin. 
Tulokoneiden TK16-17 yhteinen tuloilmakammio on viemäröimätön. Betonipohjaisen tuloilmakammion poh-
jalla havaittiin toukkia ja matoja. Epätiiviit liittymät betonin ja peltirakenteiden välillä mahdollistavat kosteu-
den ja epäpuhtauksien siirtymisen koneen rakenteisiin. Ulkoilmavirta suodatetaan, mutta pienimuotoinen 
kulkeutuminen sisäilmaan on kuitenkin mahdollista. (F7-suodatuksessa kokonaisvuoto 400 Pa:n paine-erolla 
n. 2 %) Kammion ulkoilmasäleikön ulkopuolella kasvavien puiden kasvaessa, kammion pohjalle kertyy aiem-
paa enemmän orgaanisia epäpuhtauksia. Orgaaninen aines yhdessä kostean betonisen kammion pohjan 
kanssa, mahdollistaa mikrobien toiminnan ja nopeuttaa orgaanisen aineksen hajoamista. 
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EK02:n toimintaselostuksessa maininta "EK02 käy, kun jokin koneista TK01-09 käy" ohjaa EK02 puhaltimen 
vääräaikaiseen käyntiin. EK02 puhaltimen tulisi toimia TK 10 -13 koneiden käynnin mukaisesti. 

 

Tulokoneita TK10-TK13 ja TK105 koskevissa piirustuksissa esitetyt äänenvaimennetut kanavistot voivat toi-
mia sisäilman kuitulähteinä. 
 

Tulokoneita TK1-9 palvelevat ulkoilmakammioiden rakenteet todettiin mahdollisesti epätiiviiksi. Epätiiveys-
kohdista ilmavirojen mukana kulkeutunut vesi on saattanut päästä kammion lämpöeristekerrokseen ja vau-
rioittaa sitä. Ulkoilmavirtojen suodatus poistaa suurimman osan mahdollisista ilmavirran mukana kulkeutu-
vista mikrobeista, mutta pienimuotoinen ohivuoto suodatinjärjestelmissä mahdollista. 
  
Tuloilmakoneiden TK3, TK5 ja TK9 osalta on käytössä ilmanlaatusäätö, jota ohjataan osaan luokkatiloista ja 
käytävistä sijoitetuilla TE/QE-antureilla. Koska antureita on sijoitettu vain osaan palvelualueen tiloista, voi 
ilmanlaatusäätö ohjata konetta toimimaan minimi-ilmavirroilla, vaikka osassa luokkatiloista voisi olla täysi 
henkilökuormitus. Ohjausvirhe tapahtuu, kun mitattavat, eli käyntiä ohjaavat tilat ovat tyhjiä, mutta mittauk-
sen ulkopuolisissa tiloissa on henkilökuormitusta. 
 
Käytöstä poistettujen huippuimureiden eristys ja tiivistys osin puutteellista, jonka vuoksi lumen ja veden 
pääsy, sekä talvella kylmän ilma kulkeutuminen rakenteisiin on mahdollista. 
 
 

Toimenpide-ehdotukset 
Tarkistetaan TK10-14 kenttä- ja toimilaitteiden toimintakunto ja vaihdetaan vikaantuneet laitteet, tai uusi-
taan koneita koskevat kenttä ja toimilaitteet kootusti. 
 

Viemäröidään ja pinnoitetaan TK16-17 tuloilmakammion pohja ja tiivistettään pohjan ja koneen väliset liitty-
mät. 
 
Tarkistetaan, ohjautuuko EK02:n käynti oikeiden tulopuhaltimien (TK 10-13) mukaan. -> Korjataan ohjaus 
tarpeen mukaan ja päivitetään konetta koskeva toimintaselostus.  
 
Otetaan kahden viikon mittainen pölylaskeumanäyte tulokoneiden TK 10 -13 ja TK105 palvelualueilta. 
 

Tarkastetaan TK1-9 tuloilmakammioiden eristeiden kunto. Mikäli eristeet ovat vaurioituneet, kammion eris-
teet vaihdetaan ja kammion rakenteet rakennetaan vesitiiviiksi. 
 

Tuloilmakoneiden TK3, TK5 ja TK9 osalta ilmanlaatusäädön toimivuutta tarkkaillaan ilmanlaatumittausten ja 
käyttäjäpalautteen perusteella. 
 

Käytöstä poistetut huippuimurit tulisi poistaa vesikatolta ja eristää tiiviisti, ettei lumi ja vesi pääse raken-

teisiin, eikä talvella ei kylmä ilma pääse valumaan sisätiloihin. 

 
 

5.2 Ilmanjako 

Riskiarvio ja suositusarvot 

• Kohteen ilmanvaihdon käytönaikaiset ilmamäärät eivät välttämättä vastaa tilakohtaista henkilökuor-
mitusta 

o min. ulkoilmavirta; opetustilat tai muuta vastaavat 6 l/s/hlö, luentosalit 8 l/s/hlö ja vanhoissa 
kohteissa 4 l/s/hlö, jos voidaan osoittaa, ettei alhaisempi mitoitusilmamäärä aiheuta haittaa 
sisäilmaston olosuhteille tai tilankäyttäjille 

o sisäilman hiilidioksidipitoisuus korkeintaan 800 ppm ulkoilmaa korkeampi  
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• Tuloilmapäätelaitteiden huuhteluvaikutus voi olla puutteellinen  
o päätelaitteiden heittopituus voi olla riittämätön 
o tuloilmapäätelaitteiden edessä voi olla ilmavirtausta heikentäviä esteitä  
o tulo- ja poistoilmalaitteiden välinen etäisyys voi olla puutteellinen, jolloin mahdollisuus oiko-

sulkuvirtaukseen, joka pienentää tilan ilmavaihtokerrointa). 

• Tuloilman lämpötila ja liikenopeus voivat heikentää viihtyvyyttä 
o liian korkea tuloilmanlämpötila voi heikentää tuloilman sekoittumista erityisesti korkeissa ti-

loissa 
o liian alhainen tuloilman lämpötila tai liian suuri ilman liikenopeus voivat aiheuttavat vedon 

tunnetta  
o sekoittavassa ilmanjaossa suositeltu lämpötila noin 2 astetta huonelämpötilaa alhaisempi. 
o Ilmanliikenopeus tulisi olla rakmk D2/2012 vetokäyrän 2 mukainen 

• Siirtoilmareitit voivat olla puutteellisia  
o wc- ja märkätilojen poistoilmavirrat vaativat välioveen siirtoilmasäleikön tai oviraon 
o suositeltu ovirako WC-tiloissa on vähintään 10 mm ja märkätiloissa 15 mm. 

• Kohdepoistojen ilmavirrat voivat muuttaa merkittävästi tilan painesuhdetta 

• Ilmanvaihtokanaviston likaantuminen ja mahdolliset epäpuhtauslähteet voivat heikentää sisäilman 
laatua 

o kanavistojen äänenvaimentimissa ja päätelaitteiden tasauslaatikoiden mahdollisesti rik-
koontuneista tai vapaista mineraalivillapinnoista ei saa irtoa kuituja 

o kanavistot likaantuneet -> kanavistojen puhtaus P2-luokkan mukaista 

• Käytönajan ulkopuoliset ilmavirrat eivät mahdollisesti riitä rakennusperäisten epäpuhtauksien pois-
tamiseen 

o käytönajan ulkopuolinen ilmavirta vähintään 0,15 l/s/m2 kaikissa tiloissa 

• Ilmavirtojen epätasapaino voi aiheuttaa liiallista ali- tai ylipainetta ja hallitsemattomia ilmavuotoja 
rakennusvaipan ylitse, joko koko rakennuksen osalta, palvelualueellisesti tai tilakohtaisesti  

o tilakohtainen maksimipoikkeama korkeintaan ± 20 % mitoitusarvosta.  
o suositellaan mahdollisimman pieniä tulo- ja poistoilmavirtojen eroja palvelualuekohtaisesti 

ja siirtoilmareitittömien tilojen osalta 
 

Kohteen esitietojen perusteella havaitut riskit: 
 

• Swegon compact air koneiden tilakohtainen sijoittelu voi aiheuttaa vetohaittaa koneen lähialueella 

• Kohteessa osittain vanhoja kanavistoja, joiden mitoitus ja tiiveys mahdollisesti puutteellista 
 

 

Tutkimusehdotukset 

• Tutkitaan ilmanjakoa koskevassa riskiarviossa esitetty riskien esiintyminen kohteessa 

• Arvioidaan tilakohtaisten pakettikoneiden sijoittelun vaikutukset mahdollisen vetohaitan osalta 

• Tarkistetaan vanhojen kanavistojen tiiveys mahdollisuuksien mukaan 
 
Tutkimukset ja havainnot 
Kohdekäynnin aikana käynnissä olivat tulokoneiden TK1-9 toimintakokeet. Ilmanvaihto kohteessa ei toiminut 
normaalisti, jonka vuoksi ilmavirtojen ja rakennusvaipan yli olevan paine-eron pistokoemittauksia ei suori-
tettu.  
Rakennustapaselostuksen mukaan ilmanvaihtojärjestelmät nuohotaan, säädetään ja tasapainotetaan van-
halla osalla. Tämän takia järjestelmän puhtauden tarkastamista ei myöskään katsottu tarpeelliseksi. 
 
Ilmanjako luokkatiloissa: 
Päätelaitteiden sijoittelu mahdollisti pääsääntöisesti tuloilman tasaisen jakautumisen oleskeluvyöhykkeelle 
(Kuva 145). Korjaussuunnittelua koskevassa asiakirjatarkastelussa havaittiin osittaisia puutteita ilmanjaossa 
ja luokkatilakohtaisissa ilmavirroissa (Kuva 146 ja Kuva 147).  
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Wc-tilojen poistoilmavirtojen tarvitsemat korvausilmareitit olivat pääosin kunnossa, mutta osassa tiloista 
korvausilmareitit olivat puutteellisia. 
 
 

 
Kuva 145. Luokkatilojen vanhojen päätelaitteiden sijoittelu mahdollistaa tuloilman jakautumisen oleskeluvyöhyk-
keelle. 

  
Kuva 146. Käyttöön jäävän opettajien työhuoneessa ei ole tuloilmalaitetta, vaan tarvittava tuloilma otetaan käytävästä 
siirtoilmana. 
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Kuva 147. Osassa luokkatiloissa esim. 333 ja 329, ei ole ilmoitettu henkilömäärää ilmavirtamitoituksen perustaksi. Näissä 
tiloissa pinta-alaperusteinen mitoitus jää alle 3 l/s/m2. Esim. luokka 333 (85,5 m2) tuloilmavirta 102 l/s -> n. 1,2 l/s/m2. 
 

 
Kuva 148. Osa wc-tilojen ovista on varustettu korvausilmasäleiköllä. Osassa ovirako oli riittämätön. 
 

Johtopäätökset  
Ilmanjakotapa ja päätelaitteiden sijoittelu luokkatiloissa mahdollistaa tuloilmavirtauksen tasaisen jakautumi-
sen koko oleskeluvyöhykkeelle. 
Asiakirjatarkastelussa havaitut osittaiset puutteet voivat heikentää sisäilmalaatua osassa kiinteistöä. 
Korvausilmareittien puuttuminen heikentää wc-tilojen ilmavaihtoa ja hajujen poistumista.  
 

Toimenpide-ehdotukset 
Mikäli suunnitellut ilmavirrat poikkeavat pinta-alamitoitusperusteisista ilmavirroista, merkitään tilakohtaiset 
henkilömitoitusperusteet tiloja koskeviin piirustuksiin. 
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Pelkällä poistoilmalaitteella varustettuihin tiloihin suositellaan ovirakoa (Wc-tilat vähintään 10 mm ja märkä-
tiloissa 15 mm) tai muuta korvausilmareittiä.  

6 MUUN LVI-JÄRJESTELMÄN RISKIARVIO JA TUTKIMUSEHDOTUKSET 

Korjaus- ja muutostyöurakassa vesi- ja viemärijohdot uusitaan tai pinnoitetaan niiltä osin, kuin korjaustöitä 
ei ole 2000-luvun alussa tehty. 
 

Tutkimukset ja havainnot 
Osassa viemärilinjojen tuuletusputkien pinnoitusta havaittiin rako pinnoitteen ja vanhan valurautaputken vä-
lissä.  
 
 

 
Kuva 149. Vanhan valurautaisen tuuletusputken ja uuden pinnoitteen välissä on rako, jonka kautta sadevesi voi kul-
keutua putken ja pinnoitteen väliin. 
 

Johtopäätökset 
Putken ja pinnoitteen väliin päässyt vesi voi jäätyä ja aikaa myöten irrottaa ja vaurioittaa vanhaa putkea ja 
pinnoitetta. 
  
Toimenpide-ehdotukset 
Pinnoitteen ja putken väli tiivistetään tai putket varustetaan t-mallisella jäätymissuojalla 
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LIITE: Ohjeet ja asetukset  

 
Kosteus- ja sisäilmateknisessä kuntotutkimuksessa otettavien näytteiden ja tehtävien mittausten tuloksia tulkitaan 
pääasiassa alla olevassa taulukossa esitettyjä ohjeita ja asetuksia hyödyntäen. Eri ohjeiden ja asetusten soveltuvuus 
määräytyy tarkasteltavan rakennusluokan mukaan. Ohjeissa ja asetuksissa on annettu erilaisia arvoja, joihin saatuja 
tuloksia verrataan: 

• Tavoitearvot ovat teknisiä arvoja, joihin suunnittelulla, rakentamisella, talotekniikalla ja materiaalivalinnoilla 
pyritään. 

• Ohjearvoja hyödynnetään sisäilman laadun suunnittelussa. 
• Vertailuarvo on vastaavanlaisista tiloista tai rakennuksista aikaisemman tutkimusdatan perusteella määritetty 

tilastollinen normaaliarvo. 
• Viitearvo on aikaisemman tutkimusdatan perusteella määritetty tilastollinen arvo, jonka ylittyminen voi viitata 

epätavanomaisen epäpuhtauslähteen olemassaoloon.  
• Toimenpiderajan ylittyminen tarkoittaa, että yhdisteen lähde ja merkitys sisäilman laadulle on selvitettävä ja 

tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdyttävä haitan poistamiseksi. 
 
Taulukko. Sisäilmastonäytteiden ja mittaustulosten arvioinnissa käytettäviä keskeisiä ohjeita ja asetuksia. 
Rakennusluokka Mittaus- ja analyysitulosten arviointi Huomio 

Toimistotyyppiset työtilat 

Asumisterveysasetus 545/2015 toimenpideraja 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016 toimenpideraja 

Säteilyasetus 1044/2018 toimenpideraja 

Rakentamismääräyskokoelma D2 ohjearvo 

Työterveyslaitoksen viitearvot viitearvo 

Sisäilmastoluokitus 2018 tavoitearvo 

Asunnot ja muut oleskelutilat 
(terveydensuojelulain alaiset 
tilat) 

Asumisterveysasetus 545/2015 toimenpideraja 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016 toimenpideraja 

Säteilyasetus 1044/2018 toimenpideraja 

Rakentamismääräyskokoelma D2 ohjearvo 

Sisäilmastoluokitus 2018 tavoitearvo 

Koulut ja päiväkodit 

Asumisterveysasetus 545/2015 toimenpideraja 

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016 toimenpideraja 

Säteilyasetus 1044/2018 toimenpideraja 

Rakentamismääräyskokoelma D2 ohjearvo 

Sisäilmastoluokitus 2018 tavoitearvo 

Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot: opas ongelmien selvittämiseksi vertailuarvot 

Terveydenhuollon tilat (yleiset 
tilat kuuluvat terveydensuoje-
luviranomaiselle) 

Asumisterveysasetus 545/2015 toimenpideraja 
Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 2016 toimenpideraja 

Säteilyasetus 1044/2018 toimenpideraja 

Rakentamismääräyskokoelma D2 ohjearvo 

Työterveyslaitoksen viitearvot viitearvo 

Sisäilmastoluokitus 2018 tavoitearvo 

Lisäksi erillinen lainsäädäntö ja ohjeistus puhdastiloille ja muille erityistiloille   

Tuotannolliset tilat 

HTP-arvot (haitalliseksi tunnetut pitoisuudet) ohjeraja-arvo 

Säteilyasetus 1044/2018 toimenpideraja 

Valtioneuvoston asetus 798/2015 asbestityön turvallisuudesta raja-arvo 

Valtioneuvoston asetus 716/2000 työhön liittyvän syöpävaaran torjunnasta raja-arvo 

Valtioneuvoston päätös 1154/1993 lyijytyöstä raja-arvo 

Rakentamismääräyskokoelma D2 ohjearvo 

Sisäilmastoluokitus 2018 tavoitearvo 

Työterveyslaitoksen suosittelemat tavoitetasot tavoitetaso 

 
Muut noudatettavat lait ja asetukset: 

• Työturvallisuuslaki 738/2002 

• Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 

• Terveydensuojelulaki 763/1994 ja –asetus 1280/1994 

 
Yksittäistä yhdistettä tai ainetta koskevat lait ja asetukset ovat ilmoitettu omissa liitteissä. Tutkimuksessa otettavat 
näytteet analysoidaan terveydensuojelulain nojalla hyväksytyissä asumisterveyslaboratorioissa.  
  



 

 

LIITE: Mikrobit yleisesti 

 
Mikrobit ovat yksisoluisia pieneliöitä, jotka rakennusmateriaalissa kasvaakseen vaativat sopivan lämpötilan ja suhteel-
lisen kosteuden. Optimaalisin lämpötila mikrobikasvun kannalta on 17–27 °C. Mikrobivaurion kannalta kriittinen suh-
teellinen kosteus riippuu rakennusmateriaalista. Esimerkiksi puupohjaiset tuotteet vaativat huomattavasti alhaisem-
man suhteellisen kosteuden mikrobikasvun alkamiselle kuin emäksinen betoni. Tavallisesti vähimmäiskosteutena mik-
robikasvun alkamiselle rakennusmateriaalissa pidetään RH = 75 %. Lahottajasienet vaativat muita mikrobeja korkeam-
man kosteuspitoisuuden kasvaakseen. Vähimmäiskosteutena lahottajasienille pidetään tavallisesti RH = 95 %. 
 
Mikrobikasvun toimenpiderajan ylittymisenä pidetään aistinvaraisesti tai mikrobianalyysillä todettua mikrobikasvua 
rakenteen sisäpinnalla, sisäpuolisessa rakenteessa, lämmöneristeessä tai muussa rakennusosassa, jos sisätiloissa oleva 
voi sille altistua. Maaperän tai ulkoilman kanssa suoraan kosketuksissa olevien lämmöneristeiden mikrobivauriot ote-
taan huomioon, jos lämmöneristekerroksesta on vahvistettu ilmayhteys sisäilmaan. 
 
Mikrobinäytteenotto sekä näytteiden säilytys ja toimitus laboratorioon suoritetaan Asumisterveysasetuksen 545/2015 
soveltamisohjeen osan IV mukaisesti.  
 
Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku toteutetaan ohjekortin RATU 82-0383 Kosteus- ja mikrobivau-
rioituneiden rakenteiden purku mukaisesti. 
 

 
Esimerkkikuva. Mikrobeja laboratorion kasvatusalustoilla (Mikrobioni Oy). 

  



 

 

LIITE: Suoraviljelymikrobinäytteet 

 
Suoraviljely on akkreditoitu menetelmä, jonka tuloksena saadaan mikrobien ja niiden lajiston suuntaa antava määrä –
/+-asteikolla. Menetelmässä materiaalinäytettä pilkotaan elatusalustoille, minkä jälkeen näytettä kasvatetaan 7 vrk 
(aktinomykeetit 14 vrk). Kasvatuksen jälkeen lajit tunnistetaan mikroskopoinnin ja morfologian perusteella. Mene-
telmä havaitsee ainoastaan elävät mikrobit. (Asumisterveysasetuksen 545/2015 soveltamisohje, osa IV) 
 
Tulosten tulkinta 
Suoraviljelymikrobinäytteiden tuloksia tulkitaan alla olevan taulukon mukaisesti. Tulosten tulkinnassa huomioidaan 
myös tutkitun materiaalin sijainti rakenteessa ja/tai rakennuksessa sekä aistinvaraiset havainnot kuten hajut ja kos-
teusjäljet. 
 
Taulukko. Rakennusmateriaalinäytteiden tulosten tulkinta suoraviljelymenetelmällä. 

Asteikko Selitys Vaurioluokitus 
- Ei mikrobeja Ei viitettä vauriosta 

+ Niukasti mikrobeja (1–19 pesäkettä) Ei viitettä vauriosta tai lievä viite vauriosta* 

++ Kohtalaisesti mikrobeja (20–49 pesäkettä) Lievä viite vauriosta* 

+++ Runsaasti mikrobeja (50–199 pesäkettä) Viite vauriosta  

++++ Erittäin runsaasti mikrobeja (≥ 200 pesäkettä) Viite vauriosta 
* Mikäli tuloksessa on niukasti tai kohtalaisesti mikrobeja, huomioidaan tulosten tulkinnassa indikaattorimikrobien esiintyvyys. 

 

  
Esimerkkikuva. Oikealla rakennusmateriaalinäytteenotto suoraviljelyanalyysiä varten (FCG Oy). Oikealla suoraviljelyanalyysi labo-
ratoriossa (Mikrobioni Oy). 

  



 

 

LIITE: Rakennusmateriaalien VOC-yhdisteet (VOC-BULK) 

 
Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ovat kaasumaisia yhdisteitä, joita haihtuu sisäilmaan mm. rakennus- ja sisustus-
materiaaleista. VOC-yhdisteiden pääasiallisia lähteitä ovat mm. lattiapäällysteiden, kuten muovimattojen pehmittimet 
ja liimat. Alustabetonin liian korkea kosteuspitoisuus ja alkalinen ympäristö voivat aiheuttaa sekä liimojen sideaineessa 
että päällystemateriaalissa kemiallisia hajoamisreaktioita, jolloin VOC-yhdisteitä saattaa joutua sisäilmaan. 
 
Menetelmä 
VOC-BULK-näytteenoton tarkoitus on arvioida, onko lattian pintamateriaali, liima ja/tai alapuolinen tasoitekerros vau-
rioitunut. VOC-BULK-näytteenotto kertoo tutkittavan tuotteen kokonaisemissiot yksikössä µg/m3g. Kokonaisemissioi-
den perusteella ei suoraan voida sanoa kuinka paljon emissioista lopulta päätyy sisäilmaan. VOC-BULK-menetelmällä 
otetut näytteet eivät suoraan vastaa sisäilmasta kerättyjä näytteitä eivätkä materiaalien M-päästöluokitusta (TTL). 
 
VOC-BULK-näytteenotto sekä näytteiden säilytys ja toimitus laboratorioon suoritetaan TTL:n näytteenotto-ohjeen mu-
kaisesti.  
 
Tulosten tulkinta 
VOC-BULK-näytteenoton tuloksia verrataan TTL:n määrittämiin viitearvoihin työpaikoilla. TTL on antanut viitearvot eri 
pehmittimiä sisältäville PVC-muovimatoille, tasoitteelle ja betonille sekä linoleumille. Viitearvot ovat annettu sekä ko-
konaisemissoille että muutamille eri yhdisteille alla olevan taulukon mukaisesti. Myös jonkun muun kuin taulukossa 
esitetyn yksittäisen yhdisteen suurta esiintymistä kokonaisemissioissa voidaan pitää poikkeavana. Arvoja voidaan hyö-
dyntää työpaikkojen lisäksi myös muissa rakennuksissa. Näytetulos, jossa jonkun yhdisteen TTL:n viitearvo ylittyy, on 
tutkimusraportissa merkitty keltaisella värillä. 
 
Taulukko. VOC-BULK-materiaalinäytteiden viitearvot (TTL). 

Materiaali 
Yhdiste (µg/m3g) 

TVOC 2-Etyyli-1-heksanoli C9-alkoholit Propaanihappo 

PVC, jossa pehmittimenä DENP 200 70 - - 

PVC, jossa pehmittimenä DINCH, DINP 
tai DIDP 

500 50 320 - 

Tasoitteet ja betoni 50 40 - - 

Linoleumi 650 - - 100 

 

 
Esimerkkikuva. VOC-BULK-näytteenotto lattiapäällysteestä (FCG Oy). 
  



 

 

LIITE: Asbesti yleisesti 

Asbesti rakennusmateriaaleissa 
Asbesti on kuitumainen silikaattimineraali, jota on aikaisemmin käytetty rakennusmateriaaleissa mm. palonsuojauk-
seen. Asbestia on käytetty mm. liimoissa, laasteissa, eristeissä, lattiapäällysteissä, levyissä ja märkätilatapeteissa. 
Kaikki asbestilajit ovat terveydelle vaarallisia. Asbesti ei kuitenkaan aiheuta vaaraa ehjään materiaaliin sidottuna, ai-
noastaan vapautuessa ilmaan ja kulkeutuessaan hengityksen mukana keuhkoihin esimerkiksi materiaaleja puretta-
essa.  
 
Käyttövuodet 
Asbestia on käytetty Suomessa rakennusmateriaaleissa vuosina 1922–1993. Asbestin käytön kulta-aikaa rakentami-
sessa olivat vuodet 1960–1980. Asbestin käyttö on kielletty portaittain. Käyttörajoituksia tiukennettiin jo 1970-luvulla 
ja sen käyttö uusissa rakennuksissa kiellettiin vuonna 1988. Lopullinen käyttökielto astui voimaan 1994. Vuonna 2016 
voimaan astuneen asbestilain mukaan, kaikkiin ennen vuotta 1994 valmistuneisiin rakennuksiin tulee tehdä asbesti-
kartoitus ennen purkutöitä. Asbestipitoisia materiaaleja purettaessa, tulee purkutyö suorittaa asbestipurkuna. Asbes-
tipurkutyöt saa tehdä ainoastaan asbestipurkuluvan saanut yritys. 
 
Yleisimmät asbestilaadut 
Yleisimpiä asbestilajeja ovat krysotiili (valkoinen), amosiitti (ruskea), krokidoliitti (sininen), antofylliitti, aktinoliitti ja 
tremoliitti.  

• Krysotiilia (valkoinen asbesti) on käytetty asbestisementtituotteissa, kitkapinnoissa ja tiivisteissä.  
• Krokidoliittia (sininen asbesti) on käytetty ruiskutuseristeenä, erityisesti paloneristeissä ja kohteissa, joissa tar-

vittiin haponkestoa. Käyttö kiellettiin 1976. Krokidoliittia pidetään vaarallisimpana asbestityyppinä.  
• Amosiittia (ruskea asbesti) on käytetty sekoitettuna magnesiumkarbonaatin ja piimaan kanssa putkieristeenä 

ja lämmityskattiloiden eristeenä. 
• Antofylliittiä on käytetty tuotteissa, joiden piti olla emäksen- tai haponkestäviä kuten asbestipahveissa, se-

menttimassoissa ja eristemassoissa. Antofylliittiä louhittiin Suomessa vuoteen 1974 asti. 
• Tremoliitti ja aktinoliitti ei kumpikaan ei ole puhtaana ollut kaupallinen asbestituote, mutta niitä voi esiintyä 

epäpuhtauksina muissa asbestilaaduissa ja mineraaleissa. 

 

 
Esimerkkikuva. Asbestikuituja rakennusmateriaalissa (Mikrofokus Oy). 
  



 

 

LIITE: Rakennusmateriaalien asbestinäytteet 

Asbestimateriaalin vaarallisuuden arviointi 
Pölyävyys 

* Asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa  

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumisvaaran. Tuotteen pur-

kua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan.  

 

** Suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa  

Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtistumisvaaran. Kahden 

tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomaisten valtuuttamat asbestipurkajat. Tarvik-

keen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan.  

 

*** Asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaanista rasitusta  

Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hiou-

tuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kolmen tähden tarvike tulee heti eristää si-

ten, ettei vauriokohdasta vapaudu asbestia tilan ilmaan.  

 

***! Krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina  

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumista. Vaarallisuus perustuu 

työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliittipölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kai-

kille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kolhiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria 

määriä asbestipitoista pölyä. Vaurioitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan.  

 

Kunto 

A= HYVÄ, asbestikuidut ovat hyvin sitoutuneet tuotteeseen. Eivät pääse hengitysilmaan normaalikäytössä.  

B= VÄLTTÄVÄ, asbestikuituja saattaa päästä hengitysilmaan kohteen huollon tai käytön yhteydessä  

C= HEIKKO, asbestimateriaali on paikoin rikkoutunut ja huonokuntoinen 

D= ERITTÄIN HEIKKO, asbestimateriaali on erittäin huonokuntoinen ja tilassa on runsaasti pölyä. Tilassa liikuttaessa tai 

työskenneltäessä suositellaan noudatettavan VNP:n 886/87 10 ja TSH:n päätöksen 231/90 12 edellyttämiä suojatoi-

menpiteitä. 

  



 

 

LIITE: Rakennusmateriaalien asbestinäytteet 

 
Asbestinäytteenotto sekä näytteiden säilytys ja toimitus laboratorioon suoritetaan TTL:n näytteenotto-ohjeen mukai-
sesti.  
 
Asbestipurkutyön työmenetelmät 
Valtioneuvoston asetuksen asbestityön turvallisuudesta (798/2015) mukaan asbestipurkutyö voidaan suorittaa:  

1. osastointimenetelmällä siten, että purkutyö tehdään altistumisalueella, joka on ilmastollisesti erotettu muusta työ-

ympäristöstä. 

2. purkupussimenetelmällä siten, että pienikokoinen asbestia sisältävä rakenne tai tekninen järjestelmä eristetään ja 

alipaineistetaan muusta ilmatilasta erikoisvalmisteisella purkupussilla, jonka sisälle rakenne tai tekninen järjestelmä 

puretaan ja jolla purkujäte siirretään pois purkukohteesta.  

3. kokonaisena irrottamalla siten, että asbestia sisältävä rakenne- tai laiteosa irrotetaan rakenteesta kokonaisena ja 

irrotettu osa kuljetetaan pois peitettynä pölyn leviämisen estävällä materiaalilla.  

4. upotusmenetelmällä siten, että asbestia sisältävä irrotettu rakenne- ja laiteosa upotetaan pölyämisen estämiseksi 

altaaseen, jossa asbesti poistetaan.  

5. märkäpurkuna siten, että asbestia sisältävä rakenne kastellaan perusteellisesti pölyämisen estämiseksi ennen pur-

kua taikka siten, että asbestia sisältävä julkisivupinnoite poistetaan märkähiekkapuhalluksena.  

6. muulla kuin 1-5 kohdassa tarkoitetulla teknisen kehityksen mahdollistamalla menetelmällä, jolla saavutetaan vas-

taava turvallisuustaso. 

 
Asbestityön turvallisuus 
Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 798/2015 mukaan rakennuttajan tai muun, joka ohjaa tai 

valvoo rakennushanketta, on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan rakennustyön turvallisuu-

desta annetun valtioneuvoston asetuksen (798/2015) 8 §:ssä tarkoitettuun asiakirjaan. Asbestipitoisten rakennusosien 

purkutyössä on noudatettava Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta (798/2015) ja laki eräistä asbesti-

purkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015) annettuja määräyksiä sekä käytettävä hyväksyttäviä asbestityömene-

telmiä. Asbestia sisältävien materiaalien purku toteutetaan ohjekortin RATU 82–0347 Asbestia sisältävien rakenteiden 

purku mukaisesti. Asbestipurkutyöhön on haettava lupaa aluehallintovirastolta. 

 

Tulosten tulkinta 

Tulostaulukossa analyysin tulos on joko: Todettu asbestia tai Ei todettu asbestia. Tuotteen sisältäessä asbestia, myös 
havaittu asbestilaatu on ilmoitettu. Asbestipitoiset materiaalit ja niiden määrä, laatu, kunto, pölyävyys ja toimenpide-
ehdotukset esitetään tarkemmin massalaskentataulukossa. 
 

 
Esimerkkikuva. Asbestinäytteenotto. 
  



 

 

LIITE: Polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH)  

PAH-yhdisteet rakennusmateriaaleissa 
PAH-yhdisteet (Polysykliset aromaattiset hiilivedyt) ovat höyrymäisiä yhdisteitä, joita muodostuu orgaanisen materi-
aalin epätäydellisessä palamisessa. PAH-yhdisteitä esiintyy erityisesti kivihiilipohjaisissa rakennusmateriaaleissa. PAH-
yhdisteitä on käytetty mm. kattopinnoitteissa, vedeneristeissä, höyrynsulkupahveissa, valuasfalteissa ja puukylläs-
teissä vuosina 1870–1990. Yksi yleisimmistä PAH-yhdisteitä sisältävästä rakentamisessa käytetystä materiaalista on 
kivihiilipiki (kreosootti), jonka kulta-aikaa olivat vuodet 1890–1950. Kreosootissa on vahva ja pistävä ”ratapölkyn” haju. 
Rakennusmateriaaleista sisäilmaan haihtuvat ja ilman hiukkasiin sitoutuvat PAH-yhdisteet ovat syöpää ja perimävau-
rioita aiheuttavia. PAH-yhdisteille altistuminen tapahtuu hengitysilman kautta tai ihon läpi. 
 
PAH-näytteistä analysoidaan EPA:n määrittämät 16 PAH-yhdistettä sekä niiden yhteenlaskettu määrä. Analysoitavat 
yhdisteet ovat: antraseeni, asenafteeni, asenaftyleeni, bentso[a]antraseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso[k]fluoran-
teeni, bentso[a]pyreeni, bentso[ghi]peryleeni, dibentso[a,h]antraseeni, fenantreeni, fluoreeni,  fluoranteeni, in-
deno[1,2,3-cd]pyreeni, kryseeni, naftaleeni ja pyreeni. 
 
PAH-yhdisteitä sisältävien materiaalien purku toteutetaan ohjekortin RATU 82-0381 Kivihiilipikeä sisältävien rakentei-
den purku mukaisesti. 
 
 

  
Esimerkkikuva. PAH-yhdisteitä sisältävän pikisivelyn sijainti vanhassa rakennuksessa (Rakennustieto, kerrostalot 1880-2000). 

 

  



 

 

LIITE: PAH-materiaalinäytteet  

 
Rakennusmateriaalista, jonka epäillään sisältävän PAH-yhdisteitä, irrotetaan näytepala TTL:n näytteenotto-ohjeen 
mukaisesti. Näyte lähetetään laboratorioon, jossa se uutetaan liottimella ja siitä määritetään 16 PAH-yhdistettä. 
 
Tulosten tulkinta 

PAH-materiaalinäytteille ei ole annettu sisäilman laadun kannalta toimenpiderajan ylittymiseen liittyviä raja-arvoa. 
Sisäilman laadun kannalta haitallisena pitoisuutena voidaan kuitenkin pitää hajukynnyksen (naftaleenin, kreosootin 
tms. haju) ylittymistä sisätiloissa. Vaarallisen jätteen raja-arvona pidetään 16 PAH-yhdisteen summan arvoa 200 mg/kg 
(RATU 82-0381. Kivihiilipikeä sisältävien rakenteiden purku). Tämän raja-arvon ylittävää näytetulosta merkitään tutki-
musraportissa keltaisella värillä. Näytetulosta, jossa 16 PAH-yhdisteen summa ylittää merkittävästi arvon 200 mg/kg 
ja materiaalinäytettä otettaessa havaitaan hajuhaittaa, merkitään tutkimusraportissa punaisella värillä 
 

   
Esimerkkikuva. PAH-materiaalinäytteenoton toteutus. 
 

Jätteen vastaanottokeskus määräytyy sen mukaan, mikä on kunkin jätteenkäsittelylaitoksen ympäristöluvassa myön-
netty raja-arvo. 
  



 

 

LIITE: Rakennusjätteen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus  

 
Tutkimuksen yhteydessä otetaan materiaalinäytteitä ja analysoidaan niihin imeytyneet haitta-aineet purkujätteen 
hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden arvioimiseksi. Näytteistä tutkitaan sen sisältämien haitta-aineiden (mm. PCB, 
PAH, raskasmetallit, öljyhiilivetypitoisuudet ja DOC=liuennut orgaaninen hiili) kokonaispitoisuudet ja liukoisuudet sekä 
tehtiin kokonaisorgaanisen hiilen (TOC), hehkutushäviön (LOI) ja happamuuden (pH) määritykset. 
 
Tulosten tulkinta 
Alla olevassa taulukossa on esitetty Vna 843/2017 (Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maara-
kentamisessa) mukaiset raja-arvot, joiden perusteella rakennusjätteen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuus voidaan 
määrittää.  
 
Taulukko. Rakennusjätteen hyötykäyttö- ja kaatopaikkakelpoisuuden määrittämisen raja-arvoja. 

Tutkittava näyte, betoni 
Väylä, kerros-
paksuus ≤ 1,5 m 
peitetty 

Väylä, kerros-
paksuus ≤ 1,5 
m päällystetty 

Kenttä, kerros-
paksuus ≤ 1,5 m 
päällystetty 

Kenttä, kerros-
paksuus ≤ 1,5 m 
päällystetty 

Valli, kerros-pak-
suus ≤ 5,0 m pei-
tetty 

Teollisuusrakennuksen 
pohja-rakenne, kerros-
paksuus ≤ 1,5 m 

Tuhkamursketie ker-
rospaksuus    ≤ 0,2 m 

Tutkittu haitta-aine Vna 843/2017 hyödynnettävän jätteen hyötykäyttökelpoisuuden raja-arvot maanrakentamiskohteittain 

Liuennut orgaaninen hiili (DOC) 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 

Antimoni (Sb) 0,7 mg/kg 0,7 mg/kg 0,3 mg/kg 0,7 mg/kg 0,7 mg/kg 0,7 mg/kg 0,7 mg/kg 

Arseeni (As) 1 mg/kg 2 mg/kg 0,5 mg/kg 1,5 mg/kg 0,5 mg/kg 2 mg/kg 2 mg/kg 

Barium (Ba) 40 mg/kg 100 mg/kg 20 mg/kg 60 mg/kg 20 mg/kg 100 mg/kg 80 mg/kg 

Kadmium (Cd) 0,04 mg/kg 0,06 mg/kg 0,04 mg/kg 0,06 mg/kg 0,04 mg/kg 0,06 mg/kg 0,06 mg/kg 

Kromi (Cr) 2 mg/kg 10 mg/kg 0,5 mg/kg 5 mg/kg 1 mg/kg 10 mg/kg 5 mg/kg 

Kupari (Cu) 10 mg/kg 10 mg/kg 2 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 

Lyijy (Pb) 0,5 mg/kg 2 mg/kg 0,5 mg/kg 2 mg/kg 0,5 mg/kg 2 mg/kg 1 mg/kg 

Molybdeeni (Mo) 1,5 mg/kg 6 mg/kg 0,5 mg/kg 6 mg/kg 1 mg/kg 6 mg/kg 2 mg/kg 

Nikkeli (Ni) 2 mg/kg 2 mg/kg 0,4 mg/kg 1,2 mg/kg 1,2 mg/kg 2 mg/kg 2 mg/kg 

Seleeni (Se) 1 mg/kg 1 mg/kg 0,4 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 

Sinkki (Zn) 15 mg/kg 15 mg/kg 4 mg/kg 12 mg/kg 15 mg/kg 15 mg/kg 15 mg/kg 

Vanadiini (V) 2 mg/kg 3 mg/kg 2 mg/kg 3 mg/kg 2 mg/kg 3 mg/kg 3 mg/kg 

Elohopea (Hg) 0,03 mg/kg 0,03 mg/kg 0,01 mg/kg 0,03 mg/kg 0,03 mg/kg 0,03 mg/kg 0,03 mg/kg 

Kloridi (Cl-) 3 200 mg/kg 11 000 mg/kg 800 mg/kg 2 400 mg/kg 1 800 mg/kg 11 000 mg/kg 4 700 mg/kg 

Sulfaatti (SO4
2-)  5 900 mg/kg 18 000 mg/kg 1 200 mg/kg 10 000 mg/kg 3 400 mg/kg 18 000 mg/kg 6 500 mg/kg 

Fluoridi (F-) 50 mg/kg 150 mg/kg 10 mg/kg 50 mg/kg 30 mg/kg 150 mg/kg 100 mg/kg 

Bentseeni 0,2 mg/kg 0,2 mg/kg 0,02 mg/kg 0,2 mg/kg 0,06 mg/kg 0,02 mg/kg 0,2 mg/kg 

TEX 25 mg/kg 25 mg/kg 25 mg/kg 25 mg/kg 25 mg/kg 10 mg/kg 25 mg/kg 

Naftaleeni 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 5 mg/kg 

PAH-yhdisteet 30 mg/kg 30 mg/kg 30 mg/kg 30 mg/kg 30 mg/kg 30 mg/kg 30 mg/kg 

Fenoliset yhdisteet 10 mg/kg 10 mg/kg 5 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 10 mg/kg 

PCB-yhdisteet 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 1 mg/kg 

Öljyhiilivedyt C10 - C40 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 500 mg/kg 

 
Muut rakennusjätteitä koskevat lait ja asetukset: 

• Jätelaki 646/2011  

• Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012 

• Valtioneuvoston asetus kaatopaikoista 331/2013 

• Valtioneuvoston päätös kaatopaikoista 861/1997 

• Valtioneuvoston asetuksessa jätteen polttamisesta 151/2013 

• EU-komission asetus 1357/2014 

 
  



 

 

LIITE: Pintakosteuskartoitus  

 
Pintakosteuskartoituksen avulla on tarkoitus arvioida tietyn materiaalipinnan kosteusolosuhteita. Pintakosteuskartoi-
tus on suuntaa antava tutkimusmenetelmä, sillä pintakosteudenosoittimen toiminta perustuu materiaalien sähkön-
johtavuuteen ja mittausarvot vaihtelevat tutkittavasta materiaalista riippuen. Pintakosteuskartoitus tehdään usein 
osana muita aistinvaraisia tutkimuksia, joko perustavanlaatuisesti esim. kaikkiin maanvastaisiin alapohjarakenteisiin 
ja maanvastaisiin seiniin tai tapauskohtaisesti, jonkin vaurioituneeksi epäillyn rakenteen osan kosteusolosuhteiden 
arvioimiseksi.  
 
Eri materiaalien sähköiset ominaisuudet ovat keskenään hyvin erilaisia, joten eri rakennusmateriaalien tarkastelupin-
tojen mittausarvot eivät ole vertailukelpoisia keskenään. Pintakosteudenosoittimen mittaustuloksiin vaikuttavat ra-
kenteen kosteuden lisäksi tutkittavan materiaalin muut sähkönjohtavuusominaisuudet, kuten materiaalin tiheys, tar-
kastelupinnan epätasaisuus ja puhtaus, rakenteessa olevat raudoitteet tai putket sekä rakenteen päällyste-/pinnoite-
materiaalit. Pintakosteusmittauksissa tuleekin tarkastella kerrallaan vain yhtä rakennetyyppiä tai materiaalia, jossa 
mittausten yhteydessä havaittavat kosteuden muutokset ilmenevät poikkeavina materiaalikohtaisina vertailuarvoina. 
Esimerkiksi parketin tai laminaatin alapuolisen betonilaatan kosteusolosuhteita ei pysty arvioimaan pintakosteuden-
osoittimella, mutta muovimatolla päällystetyn betonialapohjan kosteusrasitusta tai jatkotutkimustarpeita voidaan 
karkealla tasolla arvioida pintakosteuskartoituksella. 
 
Käytettävät mittalaitteet, laitteiden virhemarginaali ja niiden kalibrointipäivät löytyvät omasta liitteestään. 
 
Tulosten tulkinta 
Pintakosteuskartoituksen tulokset jaetaan neliportaiselle asteikolle alla olevan taulukon mukaisesti. Tuloksia tarkas-
teltaessa huomioidaan myös tutkittava rakenne ja tutkittava materiaalipinta. 
 
Taulukko.  Paikannuskuvan värikoodit.  
Värikoodi Osoittimen arvo 

  < 70 

  70-90  

  90-110 

  > 110 

 

   
Esimerkkikuva. Pintakosteuskartoituksen toteutus. 
  



 

 

LIITE: Viiltokosteusmittaukset  

 
Lattiapäällysteen alapuolista kontaktipintojen rajaaman tilan suhteellista kosteutta ja lämpötilaa tutkitaan nk. viilto-
mittausmenetelmällä. Tutkimukset tehdään asentamalla ohut anturi lattiapäällysteen alle päällysteeseen tehtävän 
viillon kautta, minkä jälkeen viiltoalue ja anturin ympärys tiivistetään huolellisesti. Mittausanturin annetaan tasaantua 
vähintään 20 minuuttia, minkä jälkeen mittauslukemat kirjataan mittauspöytäkirjaan. Käytettävät mittalaitteet, lait-
teiden virhemarginaali ja niiden kalibrointipäivät löytyvät omasta liitteestään. 
 
Tulosten tulkinta 
Päällysteen alapuolisena kriittisenä kosteuspitoisuutena pidetään tavallisesti RH = 85 % (T = 20 °C). Tämän jälkeen riski 
päällysteen ja/tai liima-/tasoitekerroksen vaurioitumiselle lisääntyy merkittävästi. Monissa tapauksissa myös alle 85 % 
suhteellinen kosteus päällysteen alla voi viitata poikkeavaan kosteustilanteeseen. Viiltomittauksien tuloksia tarkastel-
laan tapauskohtaisesti ja tarkasteltaessa huomioidaan myös tutkittava rakenne sekä tutkittava päällyste ja sen omi-
naisuudet. 
 

 
Esimerkkikuva. Viiltokosteusmittauksen toteutus. 

  



 

 

LIITE: Porareikäkosteusmittaus  

 
Porareikämittaus on luotettava menetelmä betonin kosteuspitoisuuden selvittämiseksi määrätyltä syvyydeltä. Pora-
reikämittauksen perusteella voidaan määrittää mm. betonirakenteen päällystettävyys tai arvioida onko rakenteen kos-
teuspitoisuus koholla. Porareikämittaus tulee suorittaa +15…+25 °C lämpötilassa, mutta luotettavimman mittaustu-
loksen saamiseksi on pyrittävä +20 °C lämpötilaan. Porareikämittaukset suoritetaan ohjekortin mukaisesti (RT 14-
10984. 2010. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus). Käytettävät mittalaitteet, laitteiden virhemarginaali ja niiden 
kalibrointipäivät löytyvät omasta liitteestään. 
 
Tulosten tulkinta 
Porareikämittausten tuloksia tarkasteltaessa huomioidaan tarkasteltava rakenne sekä päällyste ja sen ominaisuudet. 
Suhteellisen kosteuden enimmäisarvona uuden betonirakenteen päällystettävyyttä arvioidessa pidetään tavallisesti 
RH = 85 % (T = +20 °C) RT 14-10984 -kortin mukaiselta mittaussyvyydeltä määritettynä. Lisäksi rakenteen pintaosien 
suhteellinen kosteus tulee olla alle RH = 75 %. Puupohjaisilla päällysteillä ei tavallisesti sallita yhtä korkeita arvoja. 
Pinnoitteilla/vedeneristeillä sallittavat arvot ovat puolestaan tavallisesti hieman korkeampia. Suhteellisen kosteuden 
enimmäisarvoja eri päällysteille on annettu useissa eri ohjeissa ja standardeissa sekä materiaalivalmistajien tuote-
selosteissa. 
 
Myös alle RH = 85 % suhteellinen kosteus voi joissain tapauksissa viitata poikkeavaan kosteustilanteeseen.  
 

 
Esimerkkikuva. Porareikämittauksen toteutus. 

   



 

 

LIITE: Näytepalakosteusmittaus  

 
Näytepalakosteusmittaus on luotettava menetelmä betonin kosteuspitoisuuden selvittämiseksi määrätyltä syvyy-
deltä. Näytepalamittauksen perusteella voidaan määrittää mm. betonirakenteen päällystettävyys tai arvioida onko 
rakenteen kosteuspitoisuus koholla. Näytepalamittauksen etuna porareikämittaukseen verrattuna on, että näytepala 
voidaan ottaa betonirakenteesta, jonka työmaa-aikaiset olosuhteet eivät täytä porareikämittauksen vaatimuksia. Näy-
tepalamittauksessa tulos tulee pyrkiä lukemaan lähellä +20 °C lämpötilaa. Näytepalamittaukset suoritetaan ohjekortin 
mukaisesti (RT 14-10984. 2010. Betonin suhteellisen kosteuden mittaus). Käytettävät mittalaitteet, laitteiden virhe-
marginaali ja niiden kalibrointipäivät löytyvät omasta liitteestään. 
 
Tulosten tulkinta 
Näytepalamittausten tuloksia tarkasteltaessa on huomioitava tarkasteltava rakenne sekä päällyste ja sen ominaisuu-
det. Suhteellisen kosteuden enimmäisarvona uuden betonirakenteen päällystettävyyttä arvioidessa pidetään tavalli-
sesti RH = 85 % (T = +20 °C) RT 14-10984 -kortin mukaiselta mittaussyvyydeltä määritettynä. Lisäksi rakenteen pinta-
osien suhteellinen kosteus tulee olla alle RH = 75 %. Puupohjaisilla päällysteillä ei tavallisesti sallita yhtä korkeita arvoja. 
Pinnoitteilla/vedeneristeillä sallittavat arvot ovat puolestaan tavallisesti hieman korkeampia. Suhteellisen kosteuden 
enimmäisarvoja eri päällysteille on annettu useissa eri ohjeissa ja standardeissa sekä materiaalivalmistajien tuote-
selosteissa. 
 
Myös alle RH = 85 % suhteellinen kosteus voi erityisesti vanhoissa rakenteissa viitata poikkeavaan kosteustilanteeseen.  
 

 
Esimerkkikuva. Näytepalakosteusmittauksen toteutus. 

 
  



 

 

LIITE: Puun kosteusmittaus  

 
Puurakenteiden kosteudella tarkoitetaan puun tasapainokosteutta, jota kuvataan painoprosentteina p-% tai %. Paino-
kosteus tarkoittaa puussa olevan veden massan suhdetta vedettömän puuaineksen massaan. Puun tasapainokosteu-
teen vaikuttaa ympäröivän ilman lämpötila ja suhteellinen kosteus.  
 
Menetelmä 
Rakenteiden puuosien kosteuspitoisuutta voidaan arvioida mittaamalla puun kosteuspitoisuus painoprosentteina piik-
kimittarin avulla. Piikkimittarin toiminta perustuu materiaalien sähkönjohtavuuteen ja sen antama painokosteuden 
mittaustulos on suuntaa antava. Mittauksella voidaan kuitenkin luotettavasti tunnistaa selvästi kuiva ja selvästi märkä 
materiaali, sekä verrata samankaltaisten puurakenteiden tai -materiaalien mittausarvoja keskenään, kuten seinän ala-
juoksupuun ja runkopuun painokosteudet. 
 
Tulosten tulkinta 
Vanhoissa rakennuksissa puurakenteiden normaali tasapainokosteus talviaikaan on noin 6–7,5 % (T = 20–25 °C ja RH 
= 30–40 %) ja kesäaikaan noin 10,5–13 % (T ~20 °C ja RH = 60–70%). Mittaustuloksia tulkittaessa huomioidaan puura-
kenteen lämpötilan lisäksi myös puulaji. 
 

  
Kuvaaja. Puun kosteuspitoisuus ympäröivän ilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden suhteen (Puuinfo). Oikealla esimerkkikuva 
puun kosteusmittauksen toteutuksesta. 

 
  



 

 

LIITE: Merkkiainekokeet 

 
Rakenteiden ja eri rakenneliittymien ilmatiiveyttä voidaan tutkia merkkiainekokeiden avulla. Merkkiaineena käytetään 
tavallisesti typpi-vety-seosta (N2 95 %, H2 5 %). Merkkiainekokeet suoritetaan ohjekortin (RT 14-11197. 2015. Raken-
teiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein) mukaisesti. Tilojen alipaineistajana käytetään Blowerdoor-alipai-
neistusjärjestelmää, jolla voidaan määrittää tarkasti koestettavan tilan alipaineisuus viereisiin tiloihin nähden. 
 
Tulosten tulkinta 
Paikannuskuvissa esitetään merkkiainekaasun syöttöpaikka, tutkimushetkellä tutkittavan rakenteen yli vaikuttava 
paine-ero sekä mahdolliset vuotopaikat. Paikannuskuvassa käytetään alla olevassa kuvassa määritettyjä merkintöjä. 
 

 
Kuva. Merkkiainepaikannuskuvan selitykset. 

 

  
Esimerkkikuva. Merkkiainekokeiden toteutus. 

  



 

 

LIITE: Teolliset mineraalikuitulaskeumanäytteet  

 
Teollisia mineraalikuituja (pituus > 20 µm) ovat mm. eristevillakuidut, joita saattaa päästä sisäilmaan rakenteiden eris-
tekerroksesta, akustointilevyistä sekä ilmanvaihtokoneen, –kanavistojen ja päätelaitteiden ääneneristyslevyistä. Eris-
tevillakuidut sisäilmassa saattavat aiheuttaa mm. ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytystä.  
 
Menetelmä 
Sisäilman mineraalikuitulaskeumanäytteet kerätään petrimaljalle TTL:n näytteenotto-ohjeen mukaisesti. Näytteen-
oton jälkeen petrimaljalle painetaan geeliteippi ja näytteet lähetetään laboratorioon. Näytteet analysoidaan labora-
toriossa valomikroskooppia käyttäen. Menetelmä on kvantitatiivinen, eli sillä saadaan selville mineraalikuitujen koko-
naismäärä, mutta ei sitä, kuinka montaa eri kuitutyyppiä näytteessä esiintyy. Näytteenoton pituus on tavallisesti kaksi 
viikkoa. 
 
Tulosten tulkinta 
Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (Asumisterveysasetus 545/2015) mukaan asuinrakennuksissa mineraalikui-
tujen toimenpiderajana kahden viikon aikana mittausalustalle laskeutuneesta pölystä on 0,2 kuitua/cm2. Tämän arvon 
ylityttyä tulee ryhtyä toimenpiteisiin kuitulähteen selvittämiseksi ja kuitujen sisäilmaan leviämisen estämiseksi. Tutki-
musraportissa tämän rajan ylittävää näytetulosta merkitään punaisella värillä. 
 
Työterveyslaitoksen mukaan työpaikoilla mineraalikuitujen viitearvona kahden viikon aikana mittausalustalle laskeu-
tuneesta pölystä on 0,2 kuitua/cm2. Tämän arvon ylityttyä tulee ryhtyä toimenpiteisiin kuitulähteen selvittämiseksi ja 
kuitujen sisäilmaan leviämisen estämiseksi. 
 
TTL:n mukaan teollisten mineraalikuitujen keskimääräinen pitoisuus tuloilmakanavan pinnalla on ollut 10–30 kui-
tua/cm2. 
 

  
Esimerkkikuva. Vasemmalla kuitulaskeumanäytteenotto (FCG Oy). Oikealla mineraalikuituja elektronimikroskoopilla tarkasteltuna 
(Mikrofokus Oy). 

  



 

 

LIITE: Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus  

Lämpötila 
Sisäilman lämpötilan vaikutus koettuun sisäilman laatuun on yksi tärkeimmistä sisäilman laatutekijöistä. Sosiaali- ja 
terveysministeriön asetuksen (Asumisterveysasetus 545/2015) mukaiset asuinrakennusten lämpötilojen toimenpide-
rajat ovat esitetty alla olevassa taulukossa.  
 
Taulukko. Lämpötilojen toimenpiderajat (Asumisterveysasetus 545/2015). 

Kohde Min Max 
Asunnossa     

- lämmityskaudella +18°C +26°C 

- lämmityskauden ulkopuolella +18°C +32°C 

Päiväkodit ja koulut jne.     

- lämmityskaudella +20°C +26°C 

- lämmityskauden ulkopuolella +20°C +32°C 

Palvelutalot jne.     

- lämmityskaudella +20°C +26°C 

- lämmityskauden ulkopuolella +20°C +30°C 

 
Sisäilmastoluokituksessa 2018 lämpöolosuhteille on annettu S1…S3 luokitusten tavoitearvot. Sisäilman lämpötilalle on 
annettu vaihteluvälit, joissa lämpötilan suositellaan pysyvän 90 % käyttöajasta. Vaihteluvälin arvot määräytyvät ulkoil-
man lämpötilan mukaan alla olevan taulukon mukaisesti. Sisäilmastoluokitukselle S3 suositellaan säädösten edellyttä-
mää vähimmäistasoa. 
 
Taulukko. Oleskeluvyöhykkeellä operatiivisen lämpötilan tavoitearvot (Sisäilmastoluokitus 2018). 

Sisäilmastoluokitus Vaihteluväli 

S1   

- lämmityskausi 20,5…22,5 °C 

- jäähdytyskausi 22…25 °C 

S2   

- lämmityskausi 20,5…23 °C 

- jäähdytyskausi 21…26 °C 

 
Työsuojeluviranomaisten mukaan työpaikoilla työnantajan velvollisuutena on huolehtia siitä, että sisäilman lämpötila 
pysyy alle +28 °C (ulkoilman lämpötilan ollessa alle +25 °C). Sisäilman lämpötilan ylittäessä +28 °C, tulee työtä keventää 
tai altistumisaikaa lyhentää.  
 
Suhteellinen kosteus 
Sisäilman liian matala suhteellinen kosteus (kuiva ilma) aiheuttaa ihmisille hengitysteiden limakalvojen, ihon sekä sil-
mien kuivumisen tunnetta. Sisäilman liian korkea suhteellinen kosteus puolestaan edesauttaa pölypunkkien esiinty-
mistä (> 45 %) sekä voi aiheuttaa riskin mikrobikasvulle materiaaleissa (> 70 %).  
 
Sisäilmastoluokituksessa tai asumisterveysasetuksessa (Sisäilmastoluokitus 2018 ja Asumisterveysasetus 545/2015) ei 
sisäilman suhteelliselle kosteudelle ole annettu tavoite- eikä raja-arvoja. Kosteus ei kuitenkaan saa olla niin korkea, 
että se aiheuttaa riskin kosteus- ja mikrobivaurioiden synnylle. Aikaisempana suosituksena sisäilman suhteelliselle kos-
teudelle on pidetty 20–60 %. Talviaikana lähemmäs 60 % suhteellinen kosteus sisäilmassa aiheuttaa kuitenkin merkit-
tävän kondensoitumisriskin rakenteiden kylmissä osissa. Työympäristölle ei ole annettu omia sisäilman suhteellisen 
kosteuden viitearvoja. 
 
Sisäilman kosteutta mitattaessa voidaan sitä verrata ulkoilman kosteuteen, vertaamalla sisäilman ja ulkoilman abso-
luuttisia kosteuspitoisuuksia keskenään. Näiden erotuksesta saadaan selville, kuinka paljon enemmän sisäilmassa on 
kosteutta ulkoilmaan nähden (sisäilman kosteuslisä). Tavallisen, kosteusluokkaan 2 kuuluvan rakennuksen kosteusli-
sän mitoitusarvo on lämmityskaudella 5 g/m3 ja kesäisin 2 g/m3. 
  



 

 

LIITE: Sisäilman hiilidioksidipitoisuus 

 
Hiilidioksidia syntyy sisäilmaan pääasiassa ihmisen aineenvaihdunnan tuloksena. Sisäilman hiilidioksidipitoisuus kuvaa 
rakennuksen käyttötilojen ilmanvaihdon riittävyyttä käyttäjämäärään nähden. 
 
Menetelmä 
Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta voidaan mitata seurantamittausten avulla. Mitä pidempi seurantamittaus on, sitä luo-
tettavampaa tietoa hiilidioksidipitoisuudesta saadaan. Tavallisesti seurantamittauksen pituuden suositellaan olevan 
vähintään viikko ja mieluusti kaksi viikkoa.  
 
Tulosten tulkinta 
Hiilidioksidipitoisuuden osalta Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa (Asumisterveysasetus 545/2015) määritetty 
toimenpideraja ylittyy, jos pitoisuus on vähintään 1150 ppm suurempi kuin ulkoilman hiilidioksidipitoisuus. Lisäksi Si-
säilmastoluokituksessa 2018 (Sisäilmastoluokitus 2018) sisäilmastoluokille S1…S3 on annetun alla olevan taulukon mu-
kaiset sisäilman hiilidioksidipitoisuuslisän tavoitearvot. Edellä esitettyjä arvoja voidaan käyttää myös muita kuin asuin-
rakennuksia tarkasteltaessa. Ulkoilman hiilidioksidipitoisuus vaihtelee hieman paikkakunnan mukaan, mutta on taval-
lisesti välillä 380–450 ppm (Ilmatieteen laitos). 
 
Taulukko. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuslisän tavoitearvot (Sisäilmastoluokitus 2018). 

 

 

 
 

 
Esimerkkikuva. Sisäilman hiilidioksidipitoisuusmittaus (FCG Oy). 

  

Sisäilmastoluokitus Hiilidioksidipitoisuuslisä 

S1 < 350 ppm 

S2 < 550 ppm 

S3 < 800 ppm 



 

 

LIITE: Paine-ero 

 
Rakennuksen liiallinen alipaine ulkoilmaan nähden mahdollistaa ei-toivottujen korvausilmareittien muodostumisen ja 
epäpuhtauksien kulkeutumisen rakenteista sisäilmaan. Rakennuksen ylipaineisuus ulkoilmaan nähden puolestaan 
mahdollistaa sisäilman ylimääräisen kosteuden kulkeutumisen ilmavirtojen mukana rakenteisiin ja lisää rakenteiden 
kosteuskuormitusta. 
 
Rakennusvaipan yli mahdollisesti vaikuttavan liiallisen paine-eron syy tulee selvittää ja ilmanvaihto tasapainottaa. Pai-
novoimaisen ilmanvaihdon sekä koneellisen poistoilmanvaihdon toiminta perustuu rakennuksen lievään alipainee-
seen ulkoilmaan nähden. 
 
Tulosten tulkinta 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osan D2 mukaan rakennus tulee suunnitella hieman alipaineiseksi ulkoilmaan 
nähden, jotta sisäilmassa oleva ylimääräinen kosteus ei kulkeudu ilmavirtojen mukana rakenteisiin. Alipaine ei kuiten-
kaan saa olla yli 30 Pa. Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen (Asumisterveysasetuksen 545/2015 soveltamisohje, osa 
I) mukaan alipaineisuuden ollessa suurempi kuin 15 Pa, tulee sen syy selvittää ja alipaineisuutta mahdollisuuksien 
mukaan pienentää. Uusia koneellisella tulo-poistoilmanvaihdolla varustettuja rakennuksia suunniteltaessa tulee pyr-
kiä 0 Pa paine-eroon rakennusvaipan yli. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty paine-eron tavoitearvot eri ilmanvaihtomenetelmillä. 
 
Taulukko. Eri ilmanvaihtotapojen tavoitellut paine-erot.  

Ilmanvaihtotapa Tavoiteltu paine-ero 

Painovoimainen -5...-10 Pa 

Koneellinen poisto -5...-10 Pa 

Koneellinen tulo-poisto 0...-5 Pa 

 
Mittausmenetelmät 
Rakennusvaipan tai rakenteen yli vaikuttava paine-ero voidaan mitata joko jatkuvatoimisella (loggaava) tai hetkellisellä 
paine-eromittauksella. Jatkuvatoimisessa paine-eron seurantamittauksessa vallitsevaa paine-eroa mitataan pidem-
mältä ajalta (tavallisesti kaksi viikkoa). Hetkellinen paine-ero ulkovaipan tai rakenteen yli mitataan pistokoeluontoi-
sesti.  Miinusmerkkinen arvo tarkoittaa, että sisätilat ovat alipaineisia ulkoilmaan nähden. Plusmerkkinen arvo tarkoit-
taa, että sisätilat ovat ylipaineisia ulkoilmaan nähden. 
 

  
Esimerkkikuva. Jatkuvatoiminen (loggaava) paine-eromittaus (vasen kuva). Hetkellinen paine-eromittaus (oikea kuva). 
  



 

 

LIITE: Pölyn koostumuksen määritys  

 
Pölyn koostumuksen määrityksessä pölypyyhintänäyte kerätään tasopinnalta tai ilmanvaihtokanavan pinnalta kvalita-
tiivista (laadullinen) määritystä varten. Pölynäyte kerätään pinnalta pyyhkimällä pintaa nurinpäin käännetyllä muovi-
pussilla TTL:n näytteenotto-ohjeen mukaisesti. Näytteet analysoidaan elektronimikroskoopilla. 
 
Näytteistä tutkitaan seuraavien hiukkastyyppien esiintyminen: 

• tavanomainen huonepöly 

• karkea ulkoilmapöly 

• teolliset mineraalikuidut 

• rakennusmateriaalipöly (myös asbesti) 

• puupöly 

• metallipöly 

• homeitiöt (ilman lajimääritystä). 

 
Tulosten tulkinta 
Hiukkastyypin osuus näytteessä arvioidaan silmämääräisesti asteikolla: sisältää vähäisiä määriä – sisältää – sisältää 
runsaasti. Poikkeuksena tähän ovat teolliset mineraalikuidun, joiden määrä voidaan antaa myös painoprosentteina.  
 
Menetelmä ei suoraan sovellu esimerkiksi kosteus- tai homevaurion poissulkemiseen. Jos analyysin perusteella näyt-
teessä todetaan normaalista poikkeavia hiukkasia, tulee jatkotoimenpiteisiin hiukkaslähteen selvittämiseksi ryhtyä. 
 

  
Esimerkkikuva. Vasemmalla pölynäytteenotto tasopinnalta (FCG Oy). Oikealla näytteen koostumuksen analyysi elektronimikro-
skoopilla (Mikrofokus Oy). 
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MUISTIO

RUISKATU 8, TURKU

Ruokasalin lisätutkimukset 15.6.2020

Ruokasalin seinärakenteisiin tehtiin tarkentavia rakenneavauksia korjaussuunnittelua ja rakenteen
kunnon tarkastusta varten. Sijaintikuvaan on merkattu avauskohdat ja avauksista otettuihin valo-
kuviin on merkattu havaitut rakennekerrokset ja paksuudet sekä tehdyt havainnot.

 Kuva 1. Ruokasaliin tehdyt avauskohdat merkattuna sijaintikuvaan.
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Kuva 2. Rakenneavauskohta 1 ruokasalin idän puoleisella seinällä on tehty katkoviivalla merkattuun kohtaan.
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Kuva 3

Päätyseinä:
· maali
· kipsilevy 13mm
· lautakoolaus 22mm
· ilmatila ~20mm
· kevytsoraharkko

Harkon yläpuolella puurunko 100mm ja villa-
eriste sekä vaneriviiste.

Kuva 4

Päätyseinän ja sivuseinän koolauspuissa on
kuivuneita kosteusjälkiä.

Sivuseinä:
· maali
· kipsilevy 13mm
· lautakoolaus 22mm/ ilmatila ~22mm
· lautakoolaus 22mm/ ilmarako 22mm
· kevytsoraharkko
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Kuva 5

Sivuseinässä kattoikkunan alapuolella levyn ta-
kana ei ole höyrynsulkua.

Kuva 6

Villaeriste on kiinni ikkunan alapuolen vaneri-
sen viisteen kohdalla. Vanerissa näkyy silmin-
nähtäviä mikrobivaurioita.

Katon viisto osuus:
· maali
· kipsilevy 13mm
· lautakoolaus 22mm/ tuulettumaton il-

matila
· muovi
· villa100mm
· vaneri
· kattohuovan ylösnosto/ peltiverhous

Kuva 7

Viisteen vanerissa on mikrobivaurioita ja teräs-
palkissa on pintaruostetta.
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Kuva 8. Rakenneavauskohta 2 ruokasalin seinän yläosaan eteläpuoleiselle sivulle. Katkoviivalla merkattu kohta.
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Kuva 9

Sivuseinä:
· kipsilevy
· puurunko 50x50mm
· villaeriste 100mm
· vaneriviiste
· kattohuovan ylösnosto/peltiverhous

Avatussa kohdassa kipsilevyssä on mikrobivau-
rioita. Ei höyrynsulkua.

Kuva 10

Puurungossa ja villaeristeessä on mikrobi-
vaurioita.
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Kuva 11

Vaneriviisteessä on mikrobivaurioita.

Kuva 12. Rakenneavauskohta 3 ruokasalin pohjoisen puoleisella seinällä. Katkoviivalla merkattu kohta.
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Kuva 13

Kahden kipsilevykerroksen välissä on silmin-
nähtävää mikrobikasvustoa.

Kuva 14

Seinärakenne:
· maali
· 2xkipsilevy
· rimakoolaus 22mm
· villaeriste ~100mm (alkup. elementin

lämmöneriste)
· betoni

Kuva 15

Ruokasali on ollut alun perin avointa sisäpihaa.
Ikkunoiden puitteissa näkyi merkkejä pitkäai-
kaisesta kosteusrasituksesta ajalta, jolloin tilaa
ei ollut katettu. Todennäköisesti tuolloin myös
seinärakenteen lämmöneristekerrokseen on
päässyt vettä epätiiviiden rakenteiden kautta.
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Petri Tuomisto
Ins. (amk), rakenteiden kosteudenmittaaja
044 431 4645
petri.tuomisto@fcg.fi

Kuva 16

Kattoikkunan rakenne katolta kuvattuna,
jossa näkyy pellitys, jonka alla on vaneriviiste.

Johtopäätökset
Kattoikkunan pellityksen takana sijaitseva vaneri ja sisäpuoliset eristekerrokset ovat mikrobivauri-
oituneet puuttuvan höyrynsulkukerroksen ja kylmillä ilmoilla rakenteeseen tiivistyvän sisäilman
kosteuden vaikutuksesta. Ikkunoiden päädyissä vaurioita on muodostunut mm. vuotavien kattoik-
kunan liitosten ja vesikattorakenteiden kautta kulkeutuneen veden vaikutuksesta. Sisäpihan alku-
peräisten ikkunarakenteiden kautta seinärakenteeseen on päässyt vuotovesiä, kun tila on ollut
avointa sisäpihaa.

Toimenpide-ehdotukset
Vaurioituneet rakenteet suositellaan lähtökohtaisesti poistettavaksi. Mikäli rakenteisiin jää vauri-
oita, joita ei voi poistaa tulee tiiveysluokan olla luokkaa 1, jolloin vuotoja ei tule sisäilmaan. Kat-
toikkunan ja vesikaton liittymän korjaaminen rakennusfysikaalisesti toimivaksi vaatii todennäköi-
sesti kattoikkunan pellityksen purkamista vesikatolta.

Turussa 16.6.2020.

Sauli Kodisoja
Ins. (amk), RTA, rakenteiden kosteudenmittaaja
041 730 0603
sauli.kodisoja@fcg.fi


