
TURUN KAUPUNKI, TILAPALVELUT

KELLONSOITTAJANKATU 9-11

Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus

FCG Finnish Consulting Group Oy 28.9.2020 P41359



FCG Finnish Consulting Group Oy Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 1 (113)
28.9.2020

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

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

TIIVISTELMÄ

Kosteus- ja sisäilmateknisen kuntotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen eri rakennusosien,
rakenteiden ja rakennusmateriaalien sekä LVI-järjestelmien kunto sekä mahdolliset rakennusfysikaaliset /
sisäilmatekniset riskirakenteet ja muut sisäilman laatua mahdollisesti heikentävät tekijät. Tutkimus toteu-
tettiin rakennuksen väistötilakäytössä oleviin kerroksiin.

Tutkimuskohteena oli Kellonsoittajankatu 9-11, joka on vuonna 1968 rakennettu koulurakennus, johon on
tehty laajennusosa ja peruskorjaus 1990-luvulla. Koulun opetusrakennuksessa on kuusi kerrosta, joista au-
topaikoitustilana toimiva kellarikerros sijaitsee osittain maanpinnan alapuolella. Lisäksi koulussa on rin-
teessä sijaitseva liikuntasali ja auditorio sekä ruokala ja lukusalitilat. Rakennuksen kolme kerrosta on otettu
osittain väistötilakäyttöön. Väistötilat on suunniteltu vuodeksi käyttöön. Seuraavissa kappaleissa on käyty
läpi sisäilman laatua heikentäviä havaintoja ja tuloksia.

Rakennuksen vierustoilla havaittiin puutteita kallistuksissa pihakaivoille. Kosteutta on kulkeutunut raken-
nuksen vierustoille ja rakenteisiin ensimmäisessä kerroksessa. Myös perustuksiin sekä maanvastasiin seiniin
kohdistuu huomattavaa kosteusrasitusta auditorion ja liikuntasalin puolella. Kosteusrasitus johtuu puutteel-
lisesti toimivasta rakennuksen vierustan ja pohjan kuivatusjärjestelmästä.  Kosteus on aiheuttanut mikrobi-
vaurioita rakenteissa liikuntasalissa sekä pukuhuonetiloissa. Kosteus on myös vaurioittanut muovimatto-
päällysteitä ja niiden liimakerroksia maanvastaisten seinien läheisyydessä liikuntavälinevarastossa sekä IV-
konehuoneessa.

Sokkeli- ja ulkoseinärakenteiden eristekerroksista havaittiin mikrobivaurioita ensimmäisessä kerroksessa
korkean opetusrakennuksen osalta ja toisessa kerroksessa ylärinteen puolelta entisten asuntojen kohdalta.
Ensimmäisen kerroksen vauriot ovat muodostuneet vierustoilta rakenteisiin kulkeutuneen kosteuden vaiku-
tuksesta. Ulkoseinärakenteiden ja sokkelien eristekerroksista havaittiin systemaattisia ilmavuotoreittejä
sisäilmaan ikkunaliittymien kautta.

Vanhojen välipohjarakenteiden eristekerroksista havaittiin mikrobivaurioita liikuntasalissa sekä ruokalati-
lassa. Vauriot ovat tutkimusten perusteella aiheutuneet liikuntasalissa maanvaraisen seinän sekä perustus-
rakenteiden kautta välipohjiin kulkeutuneesta kosteudesta. Ruokalatilassa vauriot ovat aiheutuneet käytön-
aikaisen ja rakennusaikaisen kosteuden aiheuttamina. Rakenteista havaittiin systemaattisia ilmavuotoreit-
tejä sisäilmaan.

Liikuntasalin ikkunoiden havaittiin olevan käyttöikänsä päässä. Ikkunoiden välisten kotelointien eristeker-
rokset ovat mikrobivaurioituneita ja rakenteista on ilmayhteys sisätiloihin. Korkean opetusrakennuksen toi-
sen ja kolmannen kerroksen ikkunoiden kotelorakenteista todettiin paikoittaisia mikrobivaurioita eristeker-
roksissa. Vauriot ovat muodostuneet ulkopuolelta epätiiviin pellityksen ja tuulensuojalevyn kautta raken-
teeseen kulkeutuvan sadeveden aiheuttamana. Koteloinnin sisäpuolinen höyrynsulkukerros oli puutteelli-
nen ja rakenteista on ilmayhteys sisäilmaan.

Alakattojen yläpuolelta havaittiin lukuisia määriä pinnoittamattomia mineraalivillapintoja. Ensimmäisen
kerroksen aulatiloissa ritiläkaton yläpuolelta havaittiin vanhojen ulkotiloissa sijainneiden välipohjarakentei-
den päällystämättömiä villapintoja. Kuitumittausten perusteella avonaisista villapinnoista kulkeutuu kuituja
sisäilmaan toimenpiderajat ylittäviä määriä.

Ilmanvaihdon osalta havaittiin puutteita tuloilmakammioiden ja koneiden puhtauksissa. Paine-erot olivat
ilta-, yö- ja viikonloppuaikana suurempia ulkovaipan yli kuin päiväsaikaan, joka voi suurentaa epäpuhtauk-
sien kulkeutumista vaurioituneista rakenteista sisäilmaan.
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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Toimenpide-ehdotuksissa on käyty läpi vain käyttöä turvaavat toimenpiteet, joilla tavoitellaan 1-5 vuoden
käyttöikää.

Ensimmäisen kerroksen tiloja ei suositella otettavaksi käyttöön ilman seuraavia käyttöä turvaavia toimenpi-
teitä:

· Liikuntasalin kattokaivot puhdistetaan
· Liikuntasalin pukuhuonetilojen maanvastaisien seinien rakenneliittymiin tehdään tiivistyskorjauksia.
· Vaurioituneet päällysteet korvataan paremmin vesihöyryä läpäisevillä tuotteilla pukuhuonetiloissa.
· Kupruilleet maalipinnat hiotaan puhtaaksi ja käsitellään paremmin kosteutta kestävillä tuotteilla.
· Sokkelirakenteiden kautta kulkeutuvia ilmavuotoreittejä vähennetään tiivistyskorjauksilla.
· Välipohjarakenteiden rakenneliittymiin tehdään tiivistyskorjauksia ilmavuotojen vähentämiseksi.
· Liikuntasaumarakenteet paikannetaan ja niihin tehdään tiivistyskorjauksia ilmavuotojen vähentä-

miseksi.
· Ulkoseinärakenteiden kautta kulkeutuvia ilmavuotoja vähennetään tekemällä rakenneliittymiin tii-

vistyskorjauksia.
· Ikkunarakenteiden liittymiin tehdään tiivistyskorjauksia ilmavuotoreittien vähentämiseksi.
· Havaitut avoimet kuitupinnat käsitellään kuituja sitovilla tuotteilla.
· Ensimmäinen kerros säädetään mahdollisuuksien mukaan ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden.
· Liikuntasali, ruokala, lukusali sekä kahviotilat eristetään muista tiloista osastoinneilla sekä alipaineis-

tuksella.
· Edellä mainitut tiivistyskorjaustoimenpiteet tehdään erikseen laaditun suunnitelman mukaisesti. Tii-

vistysten onnistumista varmennetaan merkkiainekokein.

2.kerroksen tilat:
· Väistötilakäytössä oleviin tiloihin tehdään tiivistyskorjauksia ulkoseinä- ja ikkunaliittymiin. Ikkunoi-

den väliset koteloinnit korjataan tai ilmayhteys kotelointien eristekerroksesta sisäilmaan estetään.
· Käytävällä A205 sijaitseva pystyhormi korjataan ja tiivistetään. Lattiapäällysteet korjataan kastu-

neelta osalta ja rakenne kuivataan tarvittaessa.
· Kerroksessa sijaitsevat liikuntasaumarakenteet paikannetaan ja niiden kautta kulkeutuvat ilmavuo-

dot poistetaan tiivistyskorjausten avulla.
· Ilmanvaihto säädetään ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden mahdollisuuksien mukaan.

3.kerroksen tilat
· Väistötilakäytössä oleviin tiloihin tehdään tiivistyskorjauksia ulkoseinä- ja ikkunaliittymiin. Ikkunoi-

den väliset koteloinnit korjataan tai ilmayhteys kotelointien eristekerroksesta sisäilmaan estetään.
· Tilassa A317 havaittu halkeama paikataan.
· Akustiikkalevyissä ja kattolevyissä havaitut kosteusjäljet paikataan käyttöön tulevissa tiloissa. Paikat

on esitetty liitteenä olevissa pohjakuvissa.
· Hormien tarkastusluukut tiivistetään käyttöön tulevien tilojen osalta (tila 397).
· Kerroksessa sijaitsevat liikuntasaumarakenteet paikannetaan ja niiden kautta kulkeutuvat ilmavuo-

dot poistetaan tiivistyskorjausten avulla.
· Ilmanvaihto säädetään ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden mahdollisuuksien mukaan.

IV-konehuoneet 5.krs.
· Kohteen ulkoilmakammiossa ja katolla sijaitsevat Retermia-lämmönsiirtimet pestään. (Pesuun tulee

käyttää oikeanlaisella suuttimella varustettua painepesuria.)
· PK1 varustetaan suodatinosalla lämmönsiirtimen likaantumisen vähentämiseksi
· PK1:n konehuoneen tiiveyttä parannetaan tai tulevat kanavat jatketaan koneelle asti
· PK1:n palvelualueen tarvitsemat poistoilmavirrat tarkistetaan
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· PK1:n palvelualueella olevat luokkatilat varustetaan tuloilmakanavilla tai pelkällä poistoilmapääte-
laitteilla varustettuihin luokkiin asennetaan luokkakohtaiset koneet ja poistoilmakanavat tulpataan.
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1 YHTEYSTIEDOT

1.1 Tilaaja

TURUN KAUPUNKI, TILAPALVELUT

Yhteyshenkilöt:

Johanna Kaipia, sisäilma-asiantuntija
johanna.kaipia@turku.fi

Kati Järvi, sisäilmapäällikkö
kati.jarvi@turku.fi

1.2 Tutkittava kohde

Kellonsoittajankatu 9-11, 1. – 3. kerros

Kiinteistön omistaja: Turun kauppaopetussäätiö

1.3 Tutkimuksen tekijät

FCG Finnish Consulting Group Oy
Rakennusterveys ja sisäilmasto

Vastaava kuntotutkija:

Sauli Kodisoja, Ins. (amk), RTA, rakenteiden kosteudenmittaaja

Kuntotutkijat:

Jussi Pirttimäki, Rkm (amk), RTA, KVKT (FISE)

Teemu Linnakoski, Ins. (amk), lvi-asiantuntija

Raportin tarkastaja:

Kasper Käyhkö, DI, kehityspäällikkö
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2 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT

2.1 Tutkimuksen tausta

Kellonsoittajankadun kiinteistö otetaan syksyllä 2020 väistötilakäyttöön. Kohteen rakenteiden ja järjestel-
mien kunto halutaan selvittää, jotta väistötilat voidaan ottaa turvallisesti käyttöön.

Tutkimuksessa, näytteenotossa ja tulosten tulkinnassa noudatetaan tutkimuksen aikana voimassa olevia
määräyksiä ja asetuksia (ks. LIITE: Ohjeet ja asetukset).

2.2 Tutkimuksen tarkoitus

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Kellonsoittajankadun kiinteistön väistötilakäyttöön tulevien tilojen
kosteus- ja sisäilmatekninen kunto. Tutkimusten havaintojen pohjalta annetaan toimenpidesuositukset, joilla
mahdolliset sisäilmaa heikentävät tekijät saadaan poistettua tai niiden vaikutus sisäilmaan saadaan estettyä.
Tutkimusraportissa esitetään vain käyttöä turvaavat toimenpide-ehdotukset. Peruskorjauksen aikaisia toi-
menpiteitä ei käsitellä sillä rakennus on saatujen tietojen perusteella suunniteltu purettavaksi lähivuosien
aikana.

2.3 Tutkimuksen rajaus

Tutkimus rajautuu 1. – 3. kerrokseen. Tutkimuksessa selvitetään rakenteiden ja järjestelmien kunto niiltä osin
kuin niillä voi olla vaikutusta väistötilojen terveellisyyteen tai turvallisuuteen.

2.4 Tutkimuksen ajankohta

Tutkimukset suoritettiin heinä- ja elokuun 2020 aikana.

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

• Rakennusmateriaalinäytteenotto polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen selvittämiseksi (LIITE: Poly-
sykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH))

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

• LIITE: Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus
• LIITE: Sisäilman hiilidioksidipitoisuus
• Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.

• Rakennusjätteen kaatopaikkakelpoisuuden arviointi (Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.)
• Rakenteiden ja rakenneliitosten tiiveysmittaukset

• LIITE: Merkkiainekokeet
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2.6 Käytetyt suunnitelmat ja asiakirjat

Riskiarvion ja tutkimussuunnitelman tekemiseen oli käytettävissä seuraavia asiakirjoja:
· Arkkitehtipiirustuksia vuosilta 1968 ja 1992
· Rakennepiirustuksia vuosilta 1968 ja 1992
· LVI-piirustuksia vuosilta 1968, 1992 ja 2006
· Sisäilmatutkimusraportti
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3 TUTKITTAVAN KOHTEEN LÄHTÖTIEDOT

3.1 Perustiedot

Tutkimuksen kohteena on vuonna 1968 rakennettu koulurakennus, johon on tehty laajennusosa ja peruskor-
jaus 1990-luvulla. Rakennuksen bruttopinta-ala on 12 203 m2 ja tilavuus 47 906 m3. Rakennuksen pohjaker-
roksessa on tilat autopaikoitukselle. Rakennuksessa on viisi maanpäällistä kerrosta. Länsiosassa sijaitsevat
liikuntasali ja auditoriotilat, jotka ovat osittain maanpinnan alapuolisia tiloja. Koillispuolella 1. kerroksessa
sijaitsevat aula-, keittiö- ja ruokalatilat. Koillispuolella kerroksissa 2 ja 3 sijaitsevat väistötilakäyttöön tulevat
luokkatilat.

Rakennus on perustettu kalliolle teräsbetonisille nauha- ja pilarianturoille. Rakennuksen kantavana runkona
ovat betonipilarit ja palkit. Alapohjarakenteet ovat alkuperäisiltä osilta kaksoislaattarakenteisia tai läm-
möneristämättömiä betonilaattoja. Peruskorjatun osan alapohjat ovat alapuolelta lämmöneristettyjä teräs-
betonilaattoja. Välipohjarakenteet ovat 1. kerroksen osalta pääosin kaksoislaattarakenteita. Ylemmissä ker-
roksissa välipohjarakenteena on betonipalkkien varaan kannateltu teräsbetonilaatta. Julkisivut ovat audito-
rion osalta sekä eristerapattua julkisivua että peltikasetilla vuorattua kevytrakenteista julkisivua. Alkuperäi-
sellä osalla julkisivut ovat pääasiassa tiili-villa-tiili sekä tiili-villa-betonirakenteisia. Yläpohjat ovat tuulettuvia
tasakattorakenteita sisäpuolisella vedenpoistolla, joissa vesikatteena on matalalla osalla huopa ja korkeam-
malla osalla PVC-pinnoite alkuperäisen bitumihuopakatteen päällä. Ilmanvaihtona on koneellinen ilman-
vaihto, kolmannen kerroksen luokkatiloissa on tilakohtaisia ilmanvaihtokoneita.

Kuva 1. Kellonsoittajankatu 9-11 koulurakennus. (google maps ilmakuva).
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3.2 Olemassa olevat tutkimukset

Kiinteistöasiantuntijat Oy, sisäilmatutkimukset, 18.3.2019

3.3 Tiedossa olevat korjaukset

· Peruskorjaus ja laajennus 1992-1994
o Peruskorjauksessa on rakennettu 1. kerrokseen uudet aulatilat sekä uusi auditorio. Viiden-

teen kerrokseen on tehty laajennusosa ja katolle on lisätty IV-konehuone. Ilmanvaihto on
muutettu koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaihdoksi suurimmassa osassa rakennusta.

· Ilmanvaihtosaneeraus 2006

Kuva 2. Vasemmalla ilmakuva 1970-luvulta, oikealla ilmakuva 2010-luvulta. Vuoden 1992 peruskorjauksessa rakennuk-
sen eteläpuolelle on rakennettu auditorio ja matala aulatila ja kattoikkunarakenne. 5. kerrokseen on tehty laajennus ja
katolle on lisätty IV-konehuone.
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4 RAKENNETUTKIMUKSET

Tutkimusraportti on jaettu rakennusosittain ja rakenneosittain alalukuihin. Rakenneosat käydään läpi pää-
sääntöisesti Talo 2000 –nimikkeistön mukaisessa järjestyksessä.
Raportti on tarkoitettu luettavaksi rinnan erillisen liitetiedoston kanssa. Liitetiedosto sisältää

· paikannuskuvan
· rakenneavaustaulukon
· näytetulostaulukot
· rakenneavauskortit
· laboratorioiden analyysilausunnot.

Kaikki merkinnät ovat tehty samaan paikannuskuvaan eri tasoille. Tasoja pystyy ottamaan näkyviin tai piilot-
tamaan valintanauhasta, jonka saa näkyviin painamalla Ctrl + L. Liitetiedostossa liikkuminen onnistuu linkkien
välityksellä, eli esimerkiksi avausta AP1.1 klikkaamalla pääsee siirtymään suoraan avausta koskevaan raken-
neavauskorttiin. Näytettä klikkaamalla pääsee siirtymään näytetulostaulukkoon. Taulukoiden ja korttien jne.
lopussa on ”palaa paikannuskuvaan” -linkki.

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 pyritään varmistamaan, että tarkasteltava ra-
kenne/rakenteet saadaan korjattua kosteus- ja sisäilmateknisesti toimiviksi. Toimenpide-ehdotusten tarkoi-
tuksena ei ole olla valmis korjaussuunnitelma.
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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. Lisäksi rakennus sijaitsee rinteessä, jolloin eteläsivustaa pitkin ajautuvat sadevedet voivat lisätä
kosteusrasitusta entisestään.

· 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 ai-

heuttaa sokkeli-, ja maanvastaisen seinä- tai ulkoseinärakenteiden vaurioita.

Tutkimukset ja havainnot
Rakennuksen vierustoja tutkittiin aistinvaraisin havainnoin sekä poistamalla pihalaatoitusta rakennuksen vie-
rustalta.

Rakennus sijaitsee osittain rinteessä ja luoteissivusta on ylärinteen puolella. Rakennuksen vierustat ovat tut-
kimusalueella suurimmalta osalta pihakivetystä tai asfalttia. Sisäpihalla rakennuksen vierustojen pintaosien
kaadot kohti pihakannen sadevesikaivoja ovat vähäisiä tai kallistuksia ei ole ollenkaan. Rakennuksen koillis-
ja luoteissivustalla rakennuksen vierustoilla on nurmikkoa tai soraa. Vierustat ovat koillis- ja luoteissivustalla
suurimmalta osalta tasaisia tai kallistavat vain hieman poispäin rakennukselta. Auditorion yläosassa raken-
nuksen luoteissivustalla havaittiin merkkejä veden lammikoitumisesta uuden ja vanhan osan raja-alueelle.
Merkkejä kosteusrasituksesta rakennuksen vierustoilta havaittiin myös useissa kohdissa rakennuksen muilla
sivustoilla. Pihalaatoituksiin tehdyn rakenneavauksen yhteydessä havaittiin tasaushiekan olevan vesimärkää
rakennuksen vierustalla. Tasaushiekan alla todettiin olevan bitumikerros, joka on nostettu rakennuksen sei-
nustoille ensimmäisessä kerroksessa.

Kuva 3. Luoteissivustalla entisten asuntojen kohdalla vie-
rustat on sorastettu. Maanpinta on tasainen.

Kuva 4. Auditorion ja liikuntasalin rajakohdassa vesi lam-
mikoituu rakennuksen nurkka-alueelle. Merkkejä kos-
teusrasituksesta havaittiin auditorion ulko-oven sisäpuo-
lella.
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Kuva 5. Auditoriorakennuksen sivustalla olevat portaat
on laatoitettu.

Kuva 6. Sisäpiha ensimmäisessä kerroksessa on laatoi-
tettu ja osittain asfaltoitu. Piha-alueella vierustat kallista-
vat hieman poispäin rakennuksesta pihakansirakenteen
kaivoja kohti.

Kuva 7. Sisäpihalla havaittiin merkkejä veden keräänty-
misestä rakennuksen reuna-alueille kohdissa, joissa piha-
laatoituksissa on kosteusjälkiä.

Kuva 8. Sisäpihan sisäänkäynnin kohdalta havaittiin merk-
kejä veden lammikoitumisesta.

Kuva 9. Kellonsoittajankadun puoleisella sivustalla ha-
vaittiin useassa pisteessä merkkejä kosteuden keräänty-
misestä ulkoseinän vierustoille.

Kuva 10. Pohjoiskulmassa sijaitsevan sisäänkäynnin vie-
rustoilta havaittiin merkkejä kosteuden kerääntymisestä
rakennuksen vierustoille.
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Kuva 11. Pihakivetyksen alapuolella on tasaushiekkaker-
ros, suodatinkangas sekä seinustoille nostettu bitumi-
huopa.

Kuva 12. Reuna-alueiden hiekkakerrokset olivat märkiä
avauskohdassa. Bitumikerroksessa ei havaittu puutteita
tarkastelupisteessä.

Johtopäätökset
Rakennuksen vierustojen kallistukset ovat osittain puutteellisia. Vettä lammikoituu rakennuksen vierustoille
useilla alueilla aiheuttaen kosteusrasitusta perustusrakenteille, pihakannen rakenteille, sokkeleille ja ulkosei-
närakenteiden alaosille. Auditorion alapuolisissa tiloissa liikuntavälinevarastossa sekä IV-konehuoneessa ha-
vaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia maanvastaisten seinien reuna-alueilla. Kohonnutta kosteutta havait-
tiin myös auditorion ylätasanteella ulkoseinärakenteen eristekerroksen alaosissa. Kosteusrasitus johtuu tut-
kimusten perusteella osittain puutteista vierustojen vedenohjauksissa sekä puutteista pihakaivojen toimin-
nassa. Laatoitetuilla piha-alueilla pihakannen vedeneristekerroksen kallistuksissa saattaa olla puutteita, jol-
loin kosteus kulkeutuu tasaushiekkakerrosta pitkin rakennuksen sivustoille ja vedeneristekerroksen epätiivii-
den kohtien kautta rakenteisiin. Kosteutta on muiden rakenneosien tutkimusten perusteella kulkeutunut en-
simmäisen kerroksen sokkeli- ja seinärakenteisiin ja aiheuttanut ainakin paikallisia mikrobivaurioita rakentei-
siin.

Toimenpide-ehdotukset
Kosteuden aiheuttamien vaurioiden vaikutusta sisäilmaan hallitaan rakenneosakohtaisilla käyttöä turvaavilla
toimenpiteillä kuten tiivistyskorjauksilla.

Vierustojen korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi on laajamittainen peruskorjausaikainen toimenpide ja
tulisi tehdä yhdessä muiden rakennuksen kuivatusjärjestelmän rakenneosien kuten salaojien ja sadevesijär-
jestelmien kanssa. Nämä toimenpiteet vaativat perusteellisen suunnittelutyön ja hankkeen toteutus vie aikaa
kuukausia.
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4.2 Salaojat

Sijainti

Kuva 13. Alkuperäiset salaojitukset.

Kuva 14. Salaojat auditorion kohdalla. Salaojien korkeusasema on esitetty alemmaksi kuin rakenneleikkauksessa esitetty
anturan alapinta.
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Rakenne
Alkuperäiset salaojaputket on toteutettu arviolta tiilisalaojaputkilla. Auditorion salaojaputkisto on toteutettu
muovisilla salaojaputkilla. Salaojien korkoasema on alkuperäisissä kuvissa merkitty anturapintojen kanssa sa-
malle tasolle. Peruskorjauksessa salaojien korkoasema on salaojien tasokuvissa merkitty alemmas antura-
pinnan alaosan korkeusasemaa.

Kuva 15. Vasemmalla rakennekuva vuodelta 1968, jossa salaojat on esitetty asennettavaksi anturan kanssa samalle
tasolle. Oikealla kuva vuodelta 1992, johon ei ole merkitty salaojien korkeusasemaa.

Riskiarvio
· Tiilisalaojaputket ovat teknisen käyttöikänsä päässä.
· Salaojien puuttuminen/toimimattomuus tai väärä korkeusasema anturaan nähden lisää perustusten

ja perusmuurin kosteuskuormitusta. Alkuperäisissä rakennekuvissa salaojat on merkitty samaan ta-
soon anturan kanssa.

· Salaojaputket saattavat olla tukossa esim. puunjuurista tai rikkoutuneet maan painumien takia.
· Salaojajärjestelmän tarkastuskaivojen kannet eivät välttämättä ole näkyvissä.
· Salaojituksen puuttuminen tai puutteellinen toiminta saattaa ilmetä rakenteissa korkeana kosteus-

pitoisuutena ja tätä kautta mahdollisina vaurioina eristekerroksissa tai päällystemateriaaleissa.

Tutkimukset ja havainnot
Salaojien toimintaa tutkittiin maanvastaisiin rakenteisiin tehtyjen havaintojen avulla. Tarkemmat pintakos-
teuskartoitusten ja rakennekosteusmittausten tulokset on esitetty liitteenä olevissa pohjakuvissa.

Salaojien tarkastuskaivoja ei havaittu piha-alueilta. Rakennuksen luoteissivustalla havaittiin kohonneita kos-
teuspitoisuuksia maanvastaisten seinärakenteiden alaosissa liikuntavälinevarastossa, IV-konehuoneessa ja
liikuntasalin pukuhuonetilojen maanvastaisten seinien eristekerroksissa.

Johtopäätökset
Alkuperäisillä osilla salaojien korkeusasema on leikkauskuvien perusteella anturapinnan yläpuolella. Sala-
ojien toiminta voi olla ikääntymisen vuoksi heikentynyt, jolloin perustuksiin ja maanvastaisiin seiniin kohdis-
tuu kosteuskuormaa mm. luoteissivustan rinteen kalliopintoja pitkin kulkeutuvan sadeveden aiheuttamana.
Auditorion kohdalla salaojat on uusittu alle 20 vuotta sitten, mutta niiden korkoasemasta tai toimivuudesta
ei saatu selvyyttä tutkimuksissa. Pystysalaojakerrokset saattavat olla myös puutteellisia, jolloin vedet eivät
ohjaudu tehokkaasti salaojaputkistoon. Auditoriorakennuksen maanvastaisten seinien kosteusrasitukset viit-
taavat puutteisiin rakennuspohjan kuivatusjärjestelmissä joihin salaojat kuuluvat.

Toimenpide-ehdotukset
Maanvastaisiin seiniin kohdistuvaa kosteusrasitusta hallitaan poistamalla ne tilat käytöstä, joissa vaurioita on
havaittu ja / tai eristämällä ilmayhteydet vaurioituneista materiaalikerroksista sisäilmaan.
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Salaojitusten korjaaminen kosteusteknisesti toimivaksi edellyttää nykyisten salaojitusten tarkempaa tutki-
musta kuten salaojien kuvausta. Korjaaminen tulee tehdä yhdessä muiden rakennuksen kuivatusjärjestel-
mien korjaamisen yhteydessä (vierustat, sadevesijärjestelmät). Korjauksien toteuttaminen vaatii erilliset
suunnitelmat. Hanke vie aikaa useita kuukausia. Laajempi korjaaminen ei ole ensisijaisesti suositeltava vaih-
toehto väistötilakäyttöä ajatellen.

4.3 Sadevesijärjestelmät

Sadevedet on ohjattu rakennuksen vesikatoilla sisäpuolisiin kattokaivoihin. Piha-alueen käännetyn kattora-
kenteen sadevedet ohjautuvat kattokaivoihin.

Riskiarvio
· Sadevesijärjestelmän puuttuminen tai toimimattomuus voivat aiheuttaa sokkeli-, maanvastaisten

seinä- tai ulkoseinärakenteiden vaurioita.
· Ensimmäisen kerroksen piha-alueiden sadevedet eivät ohjaudu kaikkialla hallitusti sadevesikaivoihin.

Kohdekierroksella havaittiin merkkejä veden ohjautumisesta sokkelirakenteisiin. Tämä lisää raken-
teiden vaurioitumisriskiä.

Tutkimukset ja havainnot
Sadevesijärjestelmien toimivuutta tarkasteltiin vesikatoilta käsin ja piha-alueilta tehtyjen aistinvaraisten ha-
vaintojen perusteella.

Rakennuksen vesikattojen sadevedenpoisto on toteutettu liikuntasalin, auditorion ja ruokalatilan osuudella
sisäpuolisilla kattokaivoilla. Liikuntasalin katolla havaittiin roskista tukkeutuneita kattokaivon sihtejä. Vesi-
kattojen singelikerrosten päältä havaittiin sammaloituneita alueita. Sisäpuolisten kattokaivojen putkien tar-
kastusluukkujen kohdalta todettiin vuotojälkiä liikuntasalin pukuhuonetilojen käytävällä.

Rakennuksen sisäpihalla sijaitsevan käännetyn katon kansirakenteen sadevesien ohjauksessa havaittiin puut-
teita. Sadevedet ohjautuvat monin paikoin rakennuksen vierustalle ja kulkeutuvat osittain myös rakenteisiin.
Sadevesikaivojen ympäriltä havaittiin paljon kasvillisuutta. Kellarin autopaikoitustilan puolella betoniraken-
teista havaittiin suojabetonin rapautumista ja raudoitusten ruostumista kattokaivojen ympärillä ja palkkien
kohdalla.

Kuva 16. Liikuntasalin kattokaivojen sihtien ympäriltä ha-
vaittiin roskia.

Kuva 17. Kattoalueille havaittiin sammalta, joka viittaa
heikkoihin kallistuksiin kattorakenteessa.
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Kuva 18. Liikuntasalin pukuhuonetilojen käytävillä sijaitsevien
kattokaivoputkien tarkastusluukut ovat epätiiviitä.

Kuva 19. Pihakivetysten välistä havaittiin paljon
kasvillisuutta, joka hidastaa veden kulkeutumista
pihakaivoille.

Kuva 20. Pihakaivojen ympäryksiltä todettiin kasvilli-
suutta, joka hidastaa veden ohjautumista kaivolle.

Kuva 21. Kellaritason autopaikoitustilan puolelta havait-
tiin rakenteen läpi kulkeutunutta kosteutta ja kosteusjäl-
kiä kattokaivoputkien ympärillä.

Johtopäätökset
Kattokaivojen osittain tukkeutuneet sihdit estävät sadevesien kulkeutumisen kattokaivoille ja saattavat ai-
heuttaa padotustilanteita, jolloin riskinä on sadeveden kulkeutuminen vesikattorakenteisiin epätiiviiden liit-
tymien tai katerakenteiden kautta. Sisäpuolelta tehtyjen havaintojen perusteella ei kuitenkaan havaittu kos-
teusvauriojälkiä liikuntasalin yläpohjarakenteen alakaton pintaosissa. Vuotavat kattokaivoputkien tarkastus-
luukut ovat aiheuttaneet paikallisia kosteusrasituksia liikuntasalin käytävän alapohjarakenteille.

Puutteet pihakannen sadevedenohjauksissa ovat aiheuttaneet kosteuden kertymistä ensimmäisessä kerrok-
sessa rakennuksen sivustoille. Kaivojen vierustoilla sekä pihakivetyksen saumoissa oleva kasvillisuus heiken-
tää veden kulkeutumista kaivoihin. Kosteus on kulkeutunut rakennuksen vierustoilla epätiiviiden vedeneris-
tekerroksen kautta rakenteisiin ja aiheuttanut mikrobivaurioita liittyvien rakenteiden eristekerroksissa. Piha-
kannen vedeneristekerroksessa on tutkimuksen perusteella puutteita, joiden kautta ulkopuolinen kosteus
rasittaa liittyviä rakenteita.



FCG Finnish Consulting Group Oy Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 19 (113)
28.9.2020

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

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

Toimenpide-ehdotukset
Liikuntasalin kattokaivot suositellaan puhdistettavan.

Pihakannen sadevedenohjauksessa ilmenneiden puutteiden aiheuttamien vaurioiden vaikutusta sisäilmaan
suositellaan ensisijaisesti hallitsemaan estämällä ilmayhteys vaurioituneista rakennekerroksista sisäilmaan
tiivistyskorjauksilla tai poistamalla ensimmäisen kerroksen tiloja pois käytöstä.

Kosteusrasituksen poistaminen ulkoseinä- ja sokkelirakenteisiin vaatii pihakannen sadevesien ohjauksen pa-
rantamista ja rakenteen vedeneristekerroksen korjaamista tai uusimista. Korjauksessa puretaan kannen be-
tonilaatoitukset / asfalttikerrokset, poistetaan tasaushiekkakerrokset, tarkastetaan vedeneristeen kunto
sekä kaadot sadevesikaivoihin ja tehdään tarvittavat korjaukset.

4.4 Anturat ja perustusrakenteet

Rakenne
Rakennus on perustettu kallion varaan betonisten nauha- ja pilarianturoiden varaan.

Kuva 22. Vasemmassa kuvassa kalliota vasten valettu nauha-antura. Oikealla nauha-anturaperustus uuden auditorion
kohdalla.

Kuva 23. Pilarit on perustettu pilarianturoiden varaan suoraan kalliolle.

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. Nouseva kosteus voi aiheuttaa myös vaurioita
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sokkelinhalkaisuissa käytettyihin eristekerroksiin. Perustusten alle ei ole merkitty kapillaarikatkoker-
rosta.

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

Tutkimukset ja havainnot
Tutkimusalueella oli anturoille ja perustusrakenteille liittyviä rakenteita auditorion ja liikuntasalin pukuhuo-
netilojen kohdalla.

Auditoriorakennuksen maanvastaisen seinän vierustoilta havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia sekä si-
säpuolelta tehdyissä pintakosteudenkartoituksissa että osassa viiltomittauksia.

Johtopäätökset
Liikuntavälinevarastossa ja IV-konehuoneessa havaitut poikkeamat kosteudessa saattavat johtua sekä raken-
nuksen vierustoilta rakenteisiin kulkeutuvasta kosteusrasituksesta että kalliopintoja pitkin rinteen kautta pe-
rustuksille kulkeutuvasta kosteudesta, joka nousee kapillaarisesti liittyviin rakenteisiin. Kosteus ei ole päässyt
haihtumaan sisäilmaan tiiviin muovimattopäällysteen läpi.

Toimenpide-ehdotukset
Liikuntavälinevarastoa ei suositella otettavaksi käyttöön liikuntasalin rakenteissa havaittujen mikrobivaurioi-
den takia. Tarkemmat havainnot ja johtopäätökset liikuntasalin rakenteista on esitetty rakenneosakohtai-
sissa luvuissa myöhempänä raporttia. IV-konehuone ei vaadi nopealla aikataululla tehtäviä toimenpiteitä.

4.5 Maanvastaiset seinät

Sijainti

Kuva 24. Maanvastaiset seinärakenteet merkittynä 1. kerroksen pohjakuvaan.
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Rakenne
MS1 (pukuhuone- ja pesutilat)

Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:
· Betoni 230mm
· Vedeneristys (bitumi)
· Mineraalivilla 50mm
· Tiili 130mm (alaosassa tiilen sisäpintaa vas-

ten nostettu toinen vedeneristekerros)

MS2 (liikuntasalin maanvastainen seinä)
Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:

· Vedeneristekerros (bitumisively)
· Betoni 150mm
· Mineraalivilla 50mm
· Betoni 150mm

MS3 (auditorion maanvastaiset seinät)
Rakennekerrokset ulkoa sisälle:

· Lämmöneriste
· Kosteuseristys
· Kantava teräsbetoni
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Riskiarvio
MS1

· Seinän lämpimälle puolelle rakennettu lämmöneristys on riskirakenne. Kosteus saattaa tiivistyä be-
tonin ja villaeristeen rajapintaan, jolloin villaeriste vaurioituu. Eriste saattaa vaurioitua myös betonin
läpi kapillaarisesti siirtyvästä maakosteudesta.

· Sisäpuolinen kosteussively saattaa sisältää PAH-yhdisteitä.
· Sisäpuolinen kuorimuuraus ei ole lähtökohtaisesti tiivis, joten mahdollisesti mikrobivaurioitu-

neesta eristekerroksesta ja PAH-yhdisteitä sisältävästä rakenteesta voi päästä ilmavuotoja si-
säilmaan.

MS2
· 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, jolloin kosteus saattaa rasittaa ulkopuolista betonirakennetta ja rakenteen eris-
tekerrosta.

· Mahdollisesti vaurioituneesta eristekerroksesta saattaa olla ilmayhteys sisäilmaan rakenneliittymien
tai sisäpuolisessa betoniseinässä olevien mahdollisten halkeamien kautta.

MS3
· Kalliota pitkin valuva vesi voi nousta kapillaarisesti rakenteeseen ja rakenteen kautta ympäröiviin

rakenneosiin kuten alapohjarakenteisiin.

Tutkimukset ja havainnot
Maanvastaisten seinien kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin, pintakosteuskartoitusten avulla sekä ra-
kenneavausten kautta.

Rakenteeseen MS1 tehdyissä pintakosteudenkartoituksissa ei havaittu poikkeavaa. Rakenteeseen tehtiin
kolme rakenneavausta, joista otettiin yhteensä kolme mikrobinäytettä ja yksi PAH-näyte pikisivelystä. Raken-
teen eristekerroksen ja tiilimuurauksen välistä havaittiin ilmarako avauksessa MS1.3. Avausten MS1.2 ja
MS1.3 kohdalla havaittiin lievästi pistävää hajua. Rakenneavauksen MS1.1 kohdalla havaittiin lievää mikrobi-
peräistä hajua. Kaikissa avauksissa havaittiin eristekerroksen olevan tummunutta. Mikrobinäytteiden perus-
teella pukuhuonetilojen maanvastaisen seinärakenteen eristekerroksissa on mikrobivaurioita. PAH-analyysi-
tuloksen perusteella sivelykerroksessa ei ole haitallisen jätteen raja-arvoja ylittäviä määriä PAH-yhdisteitä.
Rakenteen eristekerroksesta havaittiin ilmayhteys sisätiloihin alakaton yläpuolelta rappaamattoman tiilipin-
nan ja välipohjan liittymän kautta.

Rakenteeseen MS2 tehtiin kaksi rakenneavausta, joista toinen tehtiin liikuntavälinevaraston vastaiselle sei-
nälle ja toinen näyttämön viereen. Avauksien kautta otettiin yksi mikrobinäyte eristekerroksesta. Avauksessa
MS2.1 eristekerroksesta havaittiin tummumaa. Avaus MS2.2 osui ilmeisesti pakotunnelin kohdalle. Betoni-
seinän takana oli tyhjä tila, josta havaittiin mikrobiperäistä hajua. Rakenteen eristekerroksesta otetussa näyt-
teessä ei ollut viitettä vauriosta. Rakenteista ei havaittu ilmayhteyttä sisätiloihin.

Rakenteeseen MS3 suoritetuissa pintakosteuskartoituksissa havaittiin vähäisiä poikkeamia seinän alaosissa.
Maanvastaisen seinän vierustoilla alapohjarakenteessa havaittiin laajempia poikkeavia kosteuspitoisuuksia.

Johtopäätökset
Rakenteen MS1 eristekerrokset ovat vaurioituneita eristekerrokseen kulkeutuneen ulkopuolisen kosteuden
vaikutuksesta ja rakenteesta on ilmayhteys sisätiloihin. Vaurioilla on sisäilman laatua heikentävä vaikutus.

Rakenne MS2 on havaintojen perusteella melko tiivis rakenne, eikä havaituilla vaurioilla ole merkittävää si-
säilmaa heikentävää vaikutusta.
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Rakenteen MS3 kautta kapillaarisesti nouseva kosteus siirtyy rakenteeseen liittyvään alapohjarakenteeseen
ja on viiltomittausten perusteella aiheuttanut vaurioita muovimaton alapintaan. Vaurioilla saattaa olla sisäil-
maa heikentävä vaikutus.

Toimenpide-ehdotukset
Pukuhuonetilojen rakenteessa MS1 esiintyvien mikrobivaurioiden vaikutusta sisäilmaan vähennetään pois-
tamalla rakenneliittymien kautta esiintyvät ilmavuodot erikseen laadittavan tiivistyskorjaussuunnitelman
mukaisesti tai rajaamalla tiloja pois käytöstä. Tiivistyskorjauksilla tavoitellaan noin 1-5 vuoden käyttöikää.

4.6 Sokkelit

Sijainti

Kuva 25. Sokkelirakenteiden sijainnit 1. kerroksessa.

Kuva 26. Sokkelirakenteiden sijainnit 2. kerroksessa.
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Rakenne
Alla on esitetty lähtötietoihin pohjautuvat sokkelirakenteiden rakennetyypit.

SK1 (auditorio)
Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:

· Sokkelin kuoribetoni (kannateltu kanta-
vaan ulkoseinään konsolien avulla)

· Lämmöneristekerros
· Kantava teräsbetoniseinä

SK2 (1. kerroksen aula, ikkunarakenteen alaosa)
Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:

· Ikkunapellitys
· Pihakannen vedeneristyskerros nostettu

harkon pintaan
· Kevytsoraharkko 150mm
· Tuuletusrako
· Puuranka + mineraalivilla 100mm
· Höyrynsulkukerros (ei lähtötiedoissa)
· Kipsilevy

SK3 (alkuperäisten tiili-villa-betonisten ulkoseinärakenteiden sokkelit)
Rakennekerrokset ulkopuolelta sisälle päin:

· Betoni
· Sokkelihalkaisu, mineraalivilla 50mm
· Kantava betoninen sisäkuori
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SK4 (asuinrakennusten sokkelirakenne)
Rakenne ulkopuolelta sisäpuolelle:

· Betoni
· Sokkelihalkaisu, mineraalivilla 50mm
· Kantava betoninen sisäkuori

SK5 (liikuntasalin luoteispäädyn sokkelirakenne)
Rakenne ulkopuolelta sisäpuolelle:

· Betoni 130mm
· Mineraalivilla 70mm
· Kantava betoniseinä 220mm

SK6 Peruskorjauksessa lisätyn 1. kerroksen aulatilan sokkelirakenteet
Rakenne ulkopuolelta sisäpuolelle:

· Pelti
· Vedeneristekerros
· Kevytsoraharkko 200mm
· Eristevilla 50mm
· Tiili 130mm

SK7 Ruokalan luoteispäädyn ikkunarakenteen alaosa
Rakenne ulkopuolelta sisäpuolelle:

· Pelti
· Vedeneristekerros (bitumi)
· Vaneri 12mm
· Ilmarako 20mm
· Pelti
· Villa 50mm
· Pelti

Riskiarvio
SK2

· Ikkunarakenteesta saattaa päästä vuotovesiä sokkelirakenteeseen. Rakenteeseen kulkeutunut kos-
teus pääsee kuivumaan heikosti ulkopuolisen vedeneristekerroksen ja sisäpuolisen höyrynsulkuker-
roksen vuoksi.
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· Eristekerrokset saattavat olla vaurioituneita ja eristekerroksista voi olla ilmayhteys sisäilmaan mm.
epätiiviin höyrynsulkukerroksen liitosten kautta.

· Lähtötiedoissa ei ollut mainintaa höyrynsulkukerroksesta. Mikäli se puuttuu, saattaa sisäilman kos-
teutta tiivistyä rakenteen kylmille pinnoille.

SK3
· Kosteutta on saattanut kulkeutua rakenteeseen mm. julkisivun tiiliverhouksen kautta tai maaperästä

kapillaarisesti. Sokkelinhalkaisukerroksena käytetty mineraalivilla on saattanut vaurioitua kosteuden
vaikutuksesta.

· Mikäli välipohjarakenne sijaitsee lähellä maan pintaa, on sokkelirakenteen kautta saattanut kulkeu-
tua kosteutta myös välipohjan kaksoislaattarakenteen eristekerroksiin.

· Sokkelinhalkaisusta on ilmayhteys ulkoseinän eristekerrokseen ja tätä kautta mahdollisesti sisäil-
maan esimerkiksi ikkunarakenteiden ja rakenneliittymien kohdalta.

SK4
· SK3 sokkelirakenteen halkaisussa sijaitseva mineraalivilla saattaa olla kosteusvaurioitunut maasta ra-

kenteeseen siirtyvän tai rakenteen ulkopuolisen kosteuden seurauksena. Sokkelihalkaisun eristeestä
on yhteys ulkoseinän eristeeseen ja sitä kautta ilmayhteys ulkoseinän huokoisen eristekerroksen
kautta, ulkoseinän tiilisisäkuoren läpi sisäilmaan.

SK5
· Rakenteen sokkelinhalkaisuna käytetty mineraalivilla saattaa olla vaurioitunut rakenteeseen ulko-

puolelta siirtyvän kosteuden vaikutuksesta tai sokkelia pitkin kapillaarisesti nousevasta kosteudesta.
Ilmayhteys paksun betonisen sisäkuoren läpi eristekerroksesta sisäilmaan on kuitenkin epätodennä-
köinen.

Tutkimukset ja havainnot
Rakennuksen sokkelirakenteiden kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin, pintakosteudenkartoitusten
sekä rakenneavausten kautta tehtyjen havaintojen ja näytteenottojen avulla.

Rakenteessa SK1 ei havaittu poikkeavaa aistinvaraisen tarkastuksen yhteydessä.

Rakenteeseen SK2 tehtiin kaksi rakenneavausta, joista otettiin kaksi mikrobinäytettä eristekerroksista. Audi-
torion puoleisen ikkunalinjan sisäpuolisten levytysten pinnoilta havaittiin vesivalumajälkiä. Rakenneavauksen
SK2.1 kohdalla havaittiin kosteutta ja tummumaa eristekerroksessa. Auditorion puoleisen sokkelirakenteen
eristekerroksen alaohjauspuu sijaitsee ulkopuolisen maanpinnan alapuolella. Rakenteeseen on kohdistunut
havaintojen perusteella kosteusrasitusta vuotavien ikkunaliittymien ja rakennuksen vierustalle ajoittain ker-
tyneen sadeveden kautta. Mikrobinäytteiden perusteella rakenteen eristekerroksissa on vaurioita. Raken-
teen höyrynsulkukerroksesta havaittiin epätiiveyttä ja ilmayhteys sisätiloihin.

Rakenteen SK3 kuntoa tutkittiin 1. kerroksen ulkoseinärakenteiden tutkimusten yhteydessä. Rakenne poik-
kesi suunnitelmista. Pihakannen bitumikerros oli nostettu sokkelia vasten ja pellitetty. Sokkelirakenteen eris-
tekerroksen havaittiin olevan märkää ulkoseinäavauksen US5.2 kohdalla. Sokkelirakenteeseen kohdistuu
kosteusrasitusta puutteellisten ulkopuolisten sadevedenohjausten takia. Rakenteesta on ilmayhteys sisäil-
maan ulkoseinärakenteen eristekerroksen kautta.

Rakenteen SK4 kuntoa tutkittiin entisten asuintilojen ulkoseinärakenteiden rakenneavausten tutkimusten
yhteydessä. Rakenne oli suunnitelmien mukainen. Sokkelin pintakerroksien havaittiin olevan monin paikoin
rapautuneita. Eristekerroksista havaittiin molemmissa avauksissa mikrobiperäistä hajua ja sokkelinhalkai-
sussa käytetyn eristeen havaittiin olevan kosteaa avauksen US6.2 kohdalla. Rakenteiden eristekerroksissa on
ulkoseinäavauksesta otettujen mikrobinäytteiden perusteella vaurioita. Eristekerroksista on ilmayhteys si-
säilmaan ulkoseinärakenteen eristekerroksen kautta.
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Rakenteesta SK5 ei havaittu aistinvaraisesti tai pintakosteudenkartoituksen avulla poikkeamaa. Rakenteen
sisäpuolinen betonikuori on paksu eikä sisällä läpivientejä tai valoaukkoja, joten ilmayhteys rakenteen eris-
tekerroksesta sisäilmaan on epätodennäköinen.

Rakenteen SK6 toteutus ja kunto tarkastettiin sisäpuolelle tehdyn rakenneavauksen kautta. Rakenteesta
otettiin yksi mikrobinäyte eristekerroksesta. Rakenteen eristekerroksesta havaittiin tummumaa ja rakenteen
liittymäkohdista viereisiin rakenteisiin havaittiin ilmanvuotojälkiä. Rakenteen eristekerroksesta otetussa mik-
robinäytteessä ei ollut viitettä vauriosta. Rakenteen eristekerroksesta on ilmayhteys sisätiloihin ainakin ikku-
naliittymien kautta.

Rakenteeseen SK7 tehtiin yksi rakenneavaus ja rakenteen eristekerroksista otettiin kaksi mikrobinäytettä.
Rakenteen ulkopuolisen pellityksen havaittiin olevan epätiivis ja kosteutta on kulkeutunut rakenteeseen epä-
tiiviiden liitosten kautta. Rakenneavauksesta havaittiin tunkkaista ja mikrobiperäistä hajua. Rakennekerrok-
sista havaittiin kosteutta ja eristekerroksista havaittiin voimakasta tummumaa. Rakenteessa sijainneet levy-
tykset olivat osittain pehmentyneet kosteuden vaikutuksesta. Mikrobinäytteissä ei havaittu viitteitä vauri-
oista. Rakenteesta havaittiin ilmayhteys sisätiloihin sisäpuolisen levytyksen liittymien kautta.

Kuva 27. Rakenteen SK2 höyrynsulkukerroksen havaittiin
olevan epätiivis. Rakenteen eristekerroksissa on mikrobivau-
rioita.

Kuva 28. Entisten asuntojen sokkelirakenteiden ha-
vaittiin olevan rapautuneita.

Kuva 29. Ensimmäisessä kerroksessa sokkelirakenteet
SK3 ja SK6 ovat ulkopuolelta vedeneristettyjä ja pellitet-
tyjä.

Kuva 30. Liikuntasalin vastainen sokkelirakenne oli hyvä-
kuntoinen. Alaosan pintaan on käännetty pihakannen ve-
deneriste ja siihen on asennettu pellitys.
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Kuva 31. Ruokalan ikkunan sokkelirakenteen ulkopuolisen
pellityksen havaittiin olevan monin paikoin epätiivis.

Johtopäätökset
Rakenteen SK2 auditorion puoleinen osa on puurakenteinen ja alaohjauspuuhun sekä eristekerroksiin on
kohdistunut kosteusrasitusta. Rakenteen vierustoille kertyvä vesi kulkeutuu rakenteen eristekerrokseen to-
dennäköisesti epätiiviin vedeneristekerroksen kautta ja on aiheuttanut mikrobivaurioita rakenteeseen. Osa
vaurioista on myös voinut syntyä epätiiviiden ikkunaliitosten kautta kulkeutuvan kosteuden vaikutuksesta.
Rakenteen eristekerroksista ja puurakenteista on ilmayhteys sisäilmaan ja vaurioilla on sisäilman laatua hei-
kentävä vaikutus.

Rakenne SK3 on vaurioitunut havaintojen perusteella vierustoille kertyvien sadevesien aiheuttamana. Raken-
teesta on ilmayhteys sisätiloihin ulkoseinään liittyvien ikkunarakenteiden ja halkeamien kautta ja vaurioilla
on sisäilman laatua heikentävä vaikutus.

Rakenne SK4 on kosteusteknisesti riskialtis rakenne. Sokkelin eristekerrokset sijaitsevat osittain maanpinnan
alapuolella ja ulkopuolinen kosteus on vaurioittanut niitä. Rakenteista on ilmayhteys sisätiloihin ulkoseinään
liittyvien rakenteiden kuten ikkunoiden kautta ja rakenteista havaituilla mikrobivaurioilla on sisäilmaa hei-
kentävä vaikutus.

Rakenteen SK6 eristekerroksesta otetussa näytteessä ei havaittu viitteitä vauriosta. Rakenteesta havaittiin
ilmavirtoja sisätiloihin. Ilmavuodot saattavat heikentää sisäilman laatua.

Rakenne SK7 on toimimaton rakenne. Puutteet ulkopuolisissa vedeneristyksissä sekä pellitysten saumauk-
sissa ovat aiheuttaneet rakenteen eristekerrosten ja puuosien kastumisen. Näytteissä ei ollut viitteitä mikro-
bivaurioista, mutta aistinvaraisten havaintojen perusteella rakenne on vaurioitunut.

Toimenpide-ehdotukset
Käyttöä turvaavana toimenpiteenä poistetaan ilmavuotoreitit vaurioituneista rakenteista  (SK2 auditorion
puoli, SK3, SK4 ja SK7) sisäilmaan. Tämä tehdään huolellisesti rakenneliittymiin tehtävillä tiivistyskorjauksilla
sekä painesuhteiden muuttamisella ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden, jolloin ilmavirtauksen suunta siirtyy
sisältä ulospäin. Kyseisellä korjauksella tavoitellaan lyhyttä noin 1-5 vuoden käyttöikää. Korjauksessa vauri-
oituneet materiaalit jäävät rakenteisiin. Korjaus vaatii huolellisen suunnittelun sekä laadunvarmistuksen
merkkiainekokein.

Ottaen huomioon tiivistyskorjausten suuri laajuus ja sen vaatimat resurssit, suositellaan tiloja ottamaan en-
sisijaisesti pois käytöstä ja eristämään väistötilakäyttöön tulevista tiloista suojaseinien ja alipaineistuksen
avulla.
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4.7 Alapohjarakenteet

Sijainti

Kuva 32. Alapohjarakenteet merkittynä 1. kerroksen pohjakuvaan.

Kuva 33. Alapohjarakenteet merkittynä 2. kerroksen pohjakuvaan.
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Rakenne
AP1 kantava laatta (auditorio)

· Pintamateriaali
· Betonilaatta 100mm
· EPS 70mm, 1 metri reuna-alueilla 120mm
· >250mm tiivistetty sora, salaojitettu

AP1 maanvarainen laatta (auditorio)
· Pintamateriaali
· Betonilaatta 150mm
· EPS 70mm, 1 metri reuna-alueilla 120mm
· >250mm tiivistetty sora, salaojitettu

AP2 maanvarainen laatta (pesu- ja pukuhuonetilat)
· Teräsbetoninen pintalaatta ??mm
· Kosteuseristys
· EPS 50mm
· Teräsbetonilaatta ??mm

AP2 kantava laatta (pesu- ja pukuhuonetilat / käytävä)
· Pintalaatta ??mm
· Kantava teräsbetonilaatta ??mm

AP3 2. kerroksen eteläpäädyn tilat
· Teräsbetonilaatta ??mm
· EPS 50mm
· Kantava teräsbetonilaatta 300mm
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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 kosteuspitoisuus pääl-
lysteen alapinnassa nousta 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.

· Pintalaatan valunerotuskaistana on voitu käyttää herkästi vaurioituvia materiaaleja ja ne voivat olla
mikrobivaurioituneita rakennusaikaisen ja käytönaikaisen kosteuden vaikutuksesta.

· Märkätiloissa vedeneristys sijaitsee pintalaatan alapuolella, jolloin pinnoitteiden kautta betonilaat-
taan päässyt kosteus aiheuttaa vaurioita lattiapinnoitteille.

Muita riskejä:
· Kantavan alapohjarakenteen AP2 alapuolelle ei ole merkitty lämmöneristekerrosta. Lämmöneristeen

puuttuminen voi aiheuttaa maaperän lämpenemistä ja kosteuden kulkeutumista diffuusion vaiku-
tuksesta alapohjarakenteisiin ja päällystemateriaaleihin.

· Maanvaraisen alapohjarakenteen AP2 ja AP3 alta puuttuu lämmöneristekerros, jolloin alapohjalaat-
taan saattaa nousta maaperästä kosteutta kapillaarisesti tai diffuusion vaikutuksesta. Lämmöneris-
tekerroksen kosteuspitoisuus voi nousta ja lämmöneristekerros voi vaurioitua. Lämmöneristekerrok-
sesta saattaa olla ilmayhteys sisäilmaan läpivientien tai reuna-alueiden kautta.

Tutkimukset ja havainnot
Alapohjarakenteiden kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin, pintakosteudenkartoituksilla ja rakennekos-
teusmittauksin.

Alapohjarakenteet oli päällystetty suurimmaksi osaksi muovimatoilla. Auditoriotilassa päällysteenä oli sau-
vaparketti. Pintakosteudenkartoituksissa havaittiin poikkeamia auditorion alapuolella IV-konehuoneessa
sekä liikuntavälinevarastossa maanvastaisen seinän vierustalla. Poikkeamia havaittiin myös pukuhuonetilan
B116 käytävän vastaisella seinällä. Kohteella tehtiin yhteensä viisi viiltomittausta. Viiltomittausten perus-
teella kosteuspitoisuus oli kohonnut kyseisissä paikoissa muovimattopäällysteen alapuolella.

Kuva 34. Pukuhuonetiloissa kosteus on vaurioittanut paikallisesti
alapohja- ja maanvastaisia rakenteita.
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Johtopäätökset
Auditorion pohjakerroksen alapohjarakenteisiin kohdistuu kosteusrasitusta perustuksien ja maanvastaisen
seinärakenteen kautta. Kosteus ei pääse läpäisemään tiivistä muovimattokerrosta vaan kertyy pintamateri-
aalin ja alapohjalaatan väliin aiheuttaen ainakin paikallisia vaurioita. Pukuhuonetiloissa rakennuksen vierus-
tojen kautta rakenteisiin kulkeutuva kosteus on aiheuttanut paikallisen vaurion. Molemmissa vauriokohdissa
muovimatot ovat ehjiä ja aistinvaraisesti tiiviitä.

Toimenpide-ehdotukset
Liikuntavälinevarastoa ei suositella otettavaksi käyttöön liikuntasalissa esiintyvien laajojen mikrobivaurioiden
takia. Havainnot liikuntasalin rakenteista on esitetty myöhempänä raporttia.

Mikäli pukuhuonetiloja käytetään, suositellaan paikallisen vaurion korjaamista poistamalla muovimattoa
vaurioituneilta osin ja korvaamalla päällyste paremmin vesihöyryä läpäisevillä tuotteilla. Korjauksilla tavoi-
tellaan lyhyttä 1-5 vuoden käyttöikää.

4.8 Alapohjakanaalit

Sijainti

Kuva 35. Alapohjakanaalien ja ilmanvaihtokanavien sijainnit merkittynä pohjakuviin. IV-kanava sijaitsee liikuntasalin vas-
taisella seinällä.
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Rakenne

Kuva 36. Alkuperäisissä rakennekuvissa esitetty ilmanvaihtokanaali, joka sijaitsee liikuntasalin eteläpuolella.

Kuva 37. Vuoden 1992 rakennekuvissa on esitetty auditoriotilojen alapuolelle jätetty vanha kanaali.

Riskiarvio
· Kanaaleihin on saattanut jäädä rakennusaikaista jätettä.
· Kanaalin alapohjarakenteesta saattaa olla ilmayhteys maaperään ja kanaali voi olla ylipaineinen si-

säilmaan nähden, jolloin epäpuhtauksia siirtyy sisäilmaan heikentäen sisäilman laatua.
· Kanaaleihin saattaa nousta kapillaarisesti kosteutta perustusrakenteista tai kanaaliin voi kulkeutua

paineellista vettä maanvastaisten seinämien kautta.

Tutkimukset ja havainnot
Auditorion alapuolella sijaitsevien kanaalien olemassaoloa ei päästy varmentamaan tutkimusten yhteydessä.
Kellarin autopaikoituksen ilmanvaihtokanavat ja kanaalit on rakennettu osittain auditoriotilan alle. Kanaa-
leista ei havaittu ilmayhteyttä auditoriotiloihin.

Liikuntasalin puolella sijaitsevaan ilmanvaihtokanavaan ei löydetty tarkastusluukkuja tai vastaavia tutkimuk-
sen yhteydessä.

Johtopäätökset
Autopaikoitustilassa sijaitsevat kanavat eivät ole suorassa yhteydessä sisätiloihin, eikä niillä havaittu olevan
sisäilmaa heikentävää vaikutusta.

Toimenpide-ehdotukset
Ei toimenpide-ehdotuksia.
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4.9 Väestönsuojat

Sijainti

Kuva 38. Väestönsuojatilat esitettynä kellarikerroksen pohjakuvassa.
Rakenne
Väestönsuojien rakenteet on esitetty rakenneosittain omissa luvuissaan.

4.10 Kantavat väliseinät

Rakenne
Kantavat väliseinät ovat paikallavalettuja teräsbetoniseiniä, jotka tukeutuvat omille anturoilleen.

Riskiarvio
· Auditoriossa ja liikuntasalin pukuhuoneissa omilta anturoilta nousevien kantavien väliseinien alaosiin

saattaa nousta kosteutta kapillaarisesti, joka voi aiheuttaa vaurioita ympäröiviin rakenteisiin ja niiden
päällystekerroksiin.

Tutkimukset ja havainnot
Kantaviin väliseiniin tehtyjen pintakosteudenkartoitusten yhteydessä havaittiin poikkeamaa ainoastaan pu-
kuhuonetilan B116 kohdalla.

Johtopäätökset
Pukuhuonetiloissa rakennuksen vierustoilta rakenteisiin siirtyvä kosteus on rasittanut väliseinärakenteen ala-
osia ja aiheuttanut paikallisia vaurioita maalipinnoissa.

Toimenpide-ehdotukset
Mikäli liikuntasalin pukuhuonetiloja otetaan käyttöön, suositellaan kupruilleet maalipinnat hiottavan puh-
taaksi ja maalattavan paremmin kosteutta kestävillä tuotteilla.
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4.11 Pilarit ja palkit

Rakenne
Pilarit ja palkit ovat paikallavalettuja betonirakenteita.

Riskiarvio
· Kantavissa pilareissa, palkeissa ja pilastereissa saattaa olla halkeamia rakenteiden liikkeiden takia.
· Kantavat pilarit tukeutuvat pilarianturoihin. Anturalta voi nousta kosteutta kapillaarisesti pila-

rien alaosiin ja pilaria ympäröiviin rakenteisiin.

Tutkimukset ja havainnot
Tilan A305 välipohjan kantavaan palkkiin liittyvissä akustiikkalevyissä havaittiin kosteusjälkiä. Tilan A317 sei-
näpalkissa havaittiin halkeama. Autopaikoitustilan puolella sijaitsevista palkeista havaittiin monin paikoin
vuotojälkiä sekä pintabetonin rapautumista.

Kuva 39. Tilassa A305 kantavan palkin akustiikkalevyissä ha-
vaittiin kosteusjälkiä.

Kuva 40. Autopaikoitustilan palkkirakenteissa ha-
vaittiin monin paikoin kosteusjälkiä ja pintabetonin
rapautumaa.

Johtopäätökset
Tilassa A305 havaittujen kosteusjälkien alkuperästä ei saatu selvyyttä. Jäljet ovat kuivuneet, eikä tilaa olla
ottamassa saatujen tietojen mukaan käyttöön. Tilan A317 seinäpalkissa havaitun halkeaman kautta saattaa
kulkeutua hallitsematonta ilmavirtausta sisätiloihin ulkoseinärakenteista. Autopaikoitustilan palkit ovat kas-
tuneet yläpuolelta pihakannelta kulkeutuvan kosteuden vaikutuksesta. Kosteutta on kulkeutunut rakenteisiin
puutteellisesti toimivan käännetyn katon sadevedenpoiston takia jo pidemmän aikaa.

Toimenpide-ehdotukset
Tilassa A317 havaittu halkeama paikataan. Mikäli tila A305 otetaan käyttöön, suositellaan akustiikkalevyjen
vaihtamista uusiin vaurioituneilta osin. Tilassa A317 havaittu halkeama suositellaan paikattavaksi.
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4.12 Välipohjat

Sijainti

Kuva 41. Välipohjarakenteet merkittynä rakennuksen 1. kerroksen pohjakuvaan.

Kuva 42. Välipohjarakenteet merkittynä rakennuksen 2. kerroksen pohjakuvaan.
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Kuva 43. Välipohjarakenteet merkittynä rakennuksen 3. kerroksen pohjakuvaan.

Rakenne

VP1 (1. krs aula)
· Pintamateriaali
· Mahdollinen pintalaatta
· Teräsbetonilaatta 60mm
· Muovikelmu 0,2mm
· AL-pinnoitettu polyuretaanilevy 80mm
· Kantava teräsbetonilaatta
· Alapuolinen lämmöneristyskerros

VP2 auditorio /IV-konehuone
· Pintamateriaali
· Kantava teräsbetonilaatta 120mm
· Al-pinnoitettu polyuretaanilevy 80mm
· Kantava teräsbetonilaatta
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VP3 Liikuntasali
· Muovimatto
· Vaneri 18mm
· Alkuperäinen lattialauta 32mm
· Alkuperäinen ristiin koolattu puurakenne +

eriste 150mm
· Teräsbetonilaatta 160mm ja palkisto

VP4 Liikuntasali (väestösuojan kattorakenne)
· Muovimatto
· Vaneri 18mm
· Alkuperäinen lattialauta 32mm
· Alkuperäiset puukoolaukset 100mm +

eriste 100mm
· Teräsbetonilaatta 600mm

VP5 (opetustilat 2-5.krs)
· Pintalaatta
· Kantava betonilaatta 100-150mm
· Palkisto

VP6 (1. kerroksen alkuperäiset välipohjarakenteet, lämmöneristeenä villa)

VP7 (2. kerroksen ulokerakenne)
· Lattiapäällyste
· Pintabetonilaatta
· Teräsbetonilaatta + palkisto
· Mineraalivilla
· Lujalevy/kovalevy
· Harvalaudoitus
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VP8 (lämmöneristekerroksena EPS)
· Päällyste
· Teräsbetonilaatta 60mm
· Lämmöneristekerros 50mm
· Teräsbetonilaatta ??mm
· Kylmä tila (autopaikoitustila)

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 käytön aikaista kosteutta
välipohjarakenteeseen tiiviiden kerrosten väliin, mikä saattaa näkyä pinnoitteiden vaurioitumisena
ja kohonneena kosteutena pinnoitteiden alla olevassa betonirakenteessa.

Muita riskejä:
VP3 ja VP4

· Väestönsuojan rakenteessa VP4 liikuntasalin joustolattian eriste- ja puukerrokset ovat voineet vau-
rioitua, mikäli teräsbetonilaatta ei ole kuivunut riittävästi ennen pintakerrosten rakentamista.

· Kosteutta voi kulkeutua rakenteiden eristetilaan esimerkiksi ulkoseinärakenteiden kautta tai kos-
teutta voi tiivistyä rakenteen reuna-alueille kylmillä ilmoilla ja vaurioittaa eristekerroksia tai puura-
kenteita.

VP6
· Välipohjassa on usein käytetty herkästi kosteudesta vaurioituvia eristeitä kuten lastuvillasementtile-

vyä (toja-levy)
· Eristekerrokset ovat voineet vaurioitua rakentamisen aikaisen kosteuden tai käytönaikaisten vesiva-

hinkojen seurauksesta.
· Eristekerroksiin voi kulkeutua kosteutta ulkopuolelta esimerkiksi piha-alueen vedenohjauksessa

esiintyvien puutteiden takia.
· Rakenteen pintalaatan reuna-alueissa saattaa olla kutistumisen aiheuttamia rakoja, joiden kautta ra-

kenteen eristekerroksesta virtaa hallitsematonta ilmavirtausta sisätiloihin. Vuotoilmaa voi kulkeutua
sisätiloihin myös epätiiviiden läpivientien kautta. Pintalaattojen erotuskaistana voi olla käytetty esim.
puukuitulevyä, joka on voinut vaurioitua kosteuden seurauksena.

VP7
· Rakenteen eristekerrokset saattavat vaurioitua, jos ulkoseinäliitoksien kautta kulkeutuu rakentee-

seen sadevettä.
· Rakenteesta saattaa olla ilmayhteys sisäilmaan esimerkiksi ulkoseinärakenteen kautta.
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Tutkimukset ja havainnot
Välipohjarakenteiden kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin, pintakosteudenkartoituksin, rakennekos-
teusmittauksin sekä rakenneavausten kautta tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteenottojen avulla.

Ruokasalissa, lukusalissa ja liikuntasalissa havaittiin tutkimuspäivien aikana mikrobiperäistä hajua sisäil-
massa. Välipohjarakenteissa havaittiin poikkeamia ensimmäisen kerroksen pintakosteudenkartoituksessa
tuulikaapin A118 väliseinälinjojen vierustoilla, kerroksen lounaissivustalla sijaitsevan wc-tilan ulkoseinälin-
joilla sekä paikallisesti keittiötiloissa. Toisessa kerroksessa havaittiin poikkeamia käytävällä A205 sijaitsevan
tekniikkakuilun ympäristössä. Tarkemmat pintakosteudenkartoituksen havainnot on esitetty liitteenä ole-
vassa pohjakuvassa.

Välipohjarakenteen VP1 toteutus tarkastettiin porareikien kautta. Kolmesta porauksesta ei havaittu pinta-
laattaa tai eristekerrosta. Rakenne on autopaikoitustilan puolelta lämmöneristetty kovavillalevyllä.

Liikuntasalin välipohjarakenteisiin VP3 ja VP4 tehtiin kaksi rakenneavausta, joista otettiin yhteensä kolme
mikrobinäytettä eristekerroksista ja puurakenteista.  Molempien avausten yhteydessä havaittiin mikrobipe-
räistä hajua. Molempien avausten kohdalla havaittiin eristekerroksissa kuivuneita kosteusjälkiä ja tummu-
maa. Avauksen VP3.1 kohdalla havaittiin vanhoja muottilautoja. Naulojen ja kiinnikkeiden havaittiin olevan
ruostuneita. Avauksen kohdalta havaittiin kohonneita arvoja pohjalaatasta pintakosteudenkartoituksen
avulla. Lisäksi näyttämön alapuolelta havaittiin rakennusjätettä sekä vanhoja putkieristeitä, jotka sijaitsivat
puolittain betonivalun sisällä. Eristeiden pahvipinnat olivat silminnähden vaurioituneita. Kolmesta näytteestä
kahdessa oli viite vauriosta ja yhdessä lievä viite vauriosta. Vauriokohdista on ilmayhteys sisäilmaan.

Rakenteen VP6 ja VP8 eristetilan kosteutta tarkasteltiin yhteensä kuuden (6) rakennekosteusmittauksen
avulla. Samalla porareikien kautta tehtiin havaintoja rakennekerroksista. Kosteuden havaittiin olevan koholla
ainoastaan tuulikaapin A118 kohdalla. Rakenteeseen VP6 tehtiin yksi rakenneavaus ruokalatilaan hormin vie-
reen. Rakenneavauksesta otettiin yksi mikrobinäyte eristekerroksesta. Rakenteen eristekerroksen havaittiin
olevan tummentunutta ja eristekerroksessa havaittiin puuainesta. Rakenteesta ei havaittu valunerotuskais-
taa tutkimusten yhteydessä. Rakenteen eristekerroksessa on mikrobinäytteen perusteella viite vauriosta.
Merkkiainekokeiden perusteella rakennekerrosten eristetilasta on ilmayhteys sisätiloihin ulkoseinä- ja väli-
seinäliitosten kautta.

Rakenteeseen VP7 tehtiin yksi rakenneavaus. Rakenneavauksesta todettiin eristekerrosten olevan voimak-
kaasti tummentuneita. Rakenteissa on havaintojen perusteella käytetty vanhoja muottilautoja, joissa havait-
tiin vanhoja kosteusjälkiä. Kiinnikkeissä havaittiin ruostetta. Rakenteen eristekerroksesta havaittiin ilmayh-
teys sisätiloihin mm. ulkoseinärakenteiden eristekerrosten kautta.
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Kuva 44. Tuulikaapin A118 välipohjarakenteista
havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia. Maali-
pinta on irtoillut seinien alaosista.

Kuva 45. Käytävällä A205 sijaitsevan tekniikkahormin vierus-
toilta havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia.

Kuva 46. Keittiön edustalla sijaitsevan jakelutiskin lattia-
kaivon ympärys oli likainen.

Kuva 47. Liikuntasalin näyttämörakenteen alapuolelta ha-
vaittiin rakennusjätettä ja betonivaluun upotettuja pah-
vieristettyjä putkia.

Johtopäätökset
Käytävällä A205 sijaitsevan tekniikkakuilun ympäristön kohonneille kosteuspitoisuuksille ei löydetty selitystä.
Hormin pystyputkissa on saattanut olla vuotoja, jotka ovat aiheuttaneet paikallista rasitusta välipohjaraken-
teisiin. Vaurio on paikallinen, mutta saattaa heikentää sisäilman laatua käytävätilassa.

Liikuntasalissa sijaitsevien välipohjarakenteiden eristekerrokset ovat tutkimusten perusteella ainakin seiniin
rajoittuvilta osilta vaurioituneita. Kosteutta on kulkeutunut eristekerrokseen maanvastaisilla osilla kapillaari-
sesti ja diffuusion vaikutuksesta. Liikuntasaliin kulkeutuu mikrobiperäistä hajua välipohjan rakennekerroksien
kautta. Eristekerroksista on ilmayhteys sisätiloihin ja vaurioilla on sisäilman laatua heikentävä vaikutus.

Välipohjarakenteen VP6 eristekerroksessa ei havaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia sisäänkäyntiä lukuun
ottamatta. Eristeestä otetun näytteen perusteella välipohjissa on kuitenkin ainakin paikallisia vaurioita.
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Nämä vauriot saattavat johtua rakennusaikaisesta kosteudesta. Välipohjarakenteen eristekerroksista on il-
mayhteys sisätiloihin rakenteen liittymien kohdilta ja vaurioilla on sisäilman laatua heikentävä vaikutus.

Toimenpide-ehdotukset
Liikuntasalin välipohjarakenteiden VP3 ja VP4 korjaaminen kosteusfysikaalisesti toimivaksi maanvastaisen
seinän vierustalla vaatii rakenteen purkamista betonipintaan asti ja rakennuksen pohjan kuivatusjärjestel-
män parantamista. Vaurioiden vaikutusta sisäilmaan voidaan pyrkiä vähentämään seinien ja joustolattiara-
kenteen reuna-alueille tehtävillä tiivistyskorjauksilla ja välipohjan ilmatilan alipaineistamisella. Korjauksen li-
säksi tilan ikkunarakenteet ja väliseinässä havaitut vauriot tulee korjata.

Välipohjarakenteessa VP6 esiintyvien vaurioiden vaikutusta sisäilmaan vähennetään rakenneliittymiin tehtä-
villä erikseen suunnitelluilla tiivistyskorjauksilla. Korjauksien tavoiteltu käyttöikä on 1-5 vuotta. Korjauksissa
vaurioituneet materiaalit jäävät rakenteisiin ja aiheuttavat riskin sisäilman kannalta. Riskiä hallitaan tiivistys-
korjausten huolellisella laadunvalvonnalla ja käytönaikaisella seurannalla (merkkiainekokeet).

Korjaukset tulevat olemaan erittäin laajoja ja vaativat paljon resursseja. Tiivistyskorjausten sijaan voidaan
ensimmäisen kerroksen tiloja poistaa käytöstä ja eristää muista tiloista suojaseinien ja alipaineistuksen
avulla.

4.13 Porras- ja hissikuilut

Sijainti

Kuva 48. Porrashuoneiden ja hissikuilujen sijainti 1. kerroksen pohjakuvassa.
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Rakenne

Kuva 49. Vasemmalla on pohjakuva peruskorjauksessa aulan yhteyteen lisätystä porraskäytävästä ja hissikuilusta. Oi-
kealla on leikkauskuva, jossa uuden ja vanhan osan liitos.

Kuva 50. Alkuperäiset portaat ovat paikallavalettuja teräsbetonirakenteita.

Alkuperäisten hissikuilujen rakenteista ei ollut saatavilla lähtötietoja.

Riskiarvio
· Porras- ja hissikuilujen rakenteissa ja pinnoitteissa saattaa olla rakenteiden liikkeistä johtuvia hal-

keamia.
· Salaojitustason alapuolella sijaitsevien hissikuilujen pohjarakenteisiin on saattanut kerääntyä kos-

teutta.

Tutkimukset ja havainnot
Porrashuoneessa A100 havaittiin tutkimusten yhteydessä mikrobiperäistä hajua. Haju voimistui kellariker-
roksessa. Kellarikerroksessa havaittiin useita halkeamia ja merkkejä ilmavuodoista. Peruskorjauksen yhtey-
dessä rakennetun porrashuoneen rakenneliittymien kohdalta havaittiin merkkejä ilmavirtauksista rakenne-
kerrosten kautta sisäilmaan halkeamien ja rakojen kautta.

Hissikuilujen pohjat olivat siistikuntoisia eikä pintakosteuskartoitusten perusteella havaittua poikkeamia.
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Kuva 51. Rappukäytävän A100 kellarikerroksesta havait-
tiin halkeamia ja ilmavuotojälkiä

Kuva 52. Rappukäytävän A100 ja autopaikoitustilan väli-
sessä seinärakenteessa oli halkeamia.

Kuva 53. Peruskorjauksessa lisätyn porraskäytävän ja vanhan sei-
närakenteen liittymäkohdista havaittiin rakoilua ja ilmavuotoja
eristekerroksista sisäilmaan.

Kuva 54. Hissikuilut olivat siistit. Pintakosteuden-
kartoituksessa ei havaittu poikkeavaa.

Johtopäätökset
Rappukäytävän A100 hajut kulkeutuvat kellaritiloista ylempiin kerroksiin. Hajuja ei ollut havaittavissa selke-
ästi enää ylemmissä kerroksissa. Rappukäytävän alaosa on alipaineinen savupiippuvaikutuksen takia. Kor-
vausilmaa kulkeutuu rappukäytävään sekä autopaikoitustilan kautta että mahdollisesti vaurioituneiden ra-
kenteiden halkeamien kautta. Havaituilla hajuilla on sisäilman laatua heikentävä vaikutus.

Toimenpide-ehdotukset
Rappukäytävä suositellaan joko poistettavan käytöstä tai rappukäytävän kellaritila eristettävän muista ti-
loista osastoinnin ja alipaineistuksen avulla.
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4.14 Hormirakenteet

Rakenne
Rakennuksessa on kerroksien välisiä tekniikkakuiluja, jotka ovat joko teräsbetoni- tai tiilirakenteisia.

Riskiarvio
· Tekniikkakuiluissa saattaa olla vaurioitunutta materiaalia kuten vanhoja villaeristeitä ja tekniikkakui-

luista voi olla ilmayhteys sisätiloihin.

Tutkimukset ja havainnot
Hormirakenteita tutkittiin aistinvaraisin havainnoin ja tarkastusluukkujen kautta. Pukuhuonetilojen ja liikun-
tasalin välisellä käytävällä olevasta hormin tarkastusluukusta havaittiin voimakasta mikrobiperäistä hajua.
Käytävällä A205 sijaitsevan tekniikkakuilun rappausten havaittiin olevan irronneita ja tekniikkakuilusta virtasi
ilmaa sisätilojen suuntaan. Luokassa A308 tekniikkahormin luukun havaittiin olevan epätiivis. Hormi oli siisti-
kuntoinen. Aulatiloissa sisäänkäynnin oikealla puolella havaittiin epätiivis kevytrakenteinen hormi.  Raken-
neavauksen kautta todettiin aistinvaraisesti liikuntasauman välissä olevan kovalevyn / vanerin olevan vauri-
oitunutta.  Rakenteesta havaittiin ilmayhteys sisätiloihin koteloinneissa olevien reikien ja alakaton yläpuolen
kautta.

Kuva 55. Käytävällä A205 sijaitsevan pystyhormin havaittiin olevan
epätiivis.

Kuva 56. Luokkatilan 397 hormin tarkastus-
luukun havaittiin olevan epätiivis.

Kuva 57. Hormi oli siistikuntoinen. Viemäriputkesta ha-
vaittiin pintaruostejälkiä.

Kuva 58. Aulatiloissa kevytrakenteisen hormin sisäpuo-
lelta havaittiin vaurioitunutta liikuntasaumana käytettyä
kovalevyä.



FCG Finnish Consulting Group Oy Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 46 (113)
28.9.2020

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

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

Johtopäätökset
Hormirakenteet jatkuvat kerroksien läpi ja niiden tulisi olla ilmatiiviitä sisätilojen suuntaan. Rakenteiden
kautta virtaava ilma voi heikentää sisäilman laatua ja epätiiviit hormien luukut saattavat osaltaan vaikuttaa
paloturvallisuuteen.

Toimenpide-ehdotukset
Hormirakenteet suositellaan tiivistettäväksi vähintään niissä tiloissa, jotka tulevat väistötilakäyttöön. Tiivis-
tystä tulee harkita myös muissa tiloissa, mikäli palo-osastointivaatimukset eivät täyty.

4.15 Liikuntasaumat

Sijainti

Kuva 59. Liikuntasaumojen sijainnit merkittynä 1. kerroksen pohjakuvaan.
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Kuva 60. Liikuntasaumojen sijainnit merkittynä 2. kerroksen pohjakuvaan.
Rakenne

Kuva 61. Alkuperäisissä liikuntasaumoissa on rakenneleikkausten perusteella käytetty kovalevyä erotuskaistana.

Riskiarvio
· Rakenneosien liikuntasaumassa on käytetty orgaanista materiaalia, joka on herkkää vaurioitumaan

kosteuden vaikutuksesta.
· Liikuntasauma alkaa perustuksesta asti, jolloin maasta nouseva kosteus on saattanut vaurioittaa ko-

valevyä. Kovalevy voi olla vaurioitunut myös rakentamisenaikaisen kosteuden seurauksesta.
· Liikuntasaumoista saattaa olla yhteys sisäilmaan.

Tutkimukset ja havainnot
Liikuntasaumarakenteiden kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin ja rakenneavausten kautta. Liikunta-
saumarakenteisiin tehtiin yhteensä kaksi rakenneavausta ja rakenteista otettiin kaksi mikrobinäytettä.

Liikuntasaumat alkavat autopaikoitustilan puolelta ja jatkuvat kerrosten läpi vesikattorakenteeseen asti. Au-
topaikoitustilan puolelta havaittiin laajoja vaurioita liikuntasaumassa erotuskaistana käytetyissä vaneri- ja
kovalevyissä. Ensimmäisen kerroksen sisäänkäynnin vieressä sijaitsevasta liikuntasaumasta havaittiin vauri-
oita. Liikuntasaumoissa havaittiin myös halkeamia, joista virtasi ilmaa sisätiloihin päin.
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Ensimmäisen kerroksen liikuntasalin ja aulatilojen / ruokalatilojen väliseen liikuntasaumarakenteeseen teh-
tyjen rakenneavausten LS1.1 ja LS1.2 yhteydessä havaittiin erittäin voimakasta mikrobiperäistä hajua raken-
teesta sisäilmaan. Avauskohdassa LS1.1 saumassa oli käytetty EPS-eristettä, joka oli tummentunutta. Raken-
nekerroksissa oli aistinvaraisesti havaittavissa mikrobivaurioita. Mikrobinäytteissä ei ollut viitettä vauriosta.
Liikuntasaumasta on ilmayhteys sisätiloihin.

Toisen kerroksen käytävätilasta havaittiin välipohjarakenteessa sijaitseva liikuntasauma, jonka vaneri- ja ko-
valevyrakenteita kosteus oli vaurioittanut. Rakenteesta havaittiin ilmayhteys käytävätiloihin.

Kuva 62. Autopaikoitustilojen puolella sijaitsevat liikun-
tasaumarakenteet olivat silminnähden vaurioituneita
sekä rakennusaikaisen että vuotovesien vaikutuksesta.

Kuva 63. Liikuntasaumassa käytetty kovalevy on kastunut
ja vaurioitunut. Liikuntasaumarakenteesta on ilmayhteys
ylempiin kerroksiin.

Kuva 64. Liikuntasalin ja ruokalan välisestä liikun-
tasaumasta virtasi ilmaa sisätiloihin. Rakenteesta
havaittiin vahva mikrobiperäinen haju.

Kuva 65. Liikuntasauman rakenneavaus. EPS-eristeet olivat tum-
mentuneita.
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Kuva 66. Toisen kerroksen käytävällä on irtonainen lii-
kuntasauman päälle asennettu muovilista.

Kuva 67. Listan alle on kulkeutunut ajan mittaan käytön-
aikaista vettä kuten pesuvesiä ja rakennekerrokset olivat
vaurioituneita.

Johtopäätökset
Liikuntasaumarakenteissa käytetyt kovalevyt, vanerit ja eristekerrokset ovat laajalti vaurioituneita. Vaurioita
ovat aiheuttaneet rakentamisen aikainen kosteus, rakenteissa olevat vuotokohdat ja käytönaikainen kosteus
kuten siivousvedet. Mikrobinäytteissä ei ollut viitteitä vaurioista, mutta rakenteista todettiin aistinvaraisesti
mikrobiperäistä hajua. Liikuntasaumakerrokset ulottuvat koko rakennuksen läpi ja rakenteista on systemaat-
tisia ilmavuotoreittejä sisätiloihin jo aistinvaraisen tarkastelun perusteella. Ensimmäisessä kerroksessa liikun-
tasalin ja ruokalan välisen liikuntasauman kautta kulkeutuu suuri osa sisätiloissa havaitusta mikrobiperäisestä
hajusta. Havaituilla vaurioilla on sisäilman laatua heikentävä vaikutus.

Toimenpide-ehdotukset
Liikuntasaumarakenteet suositellaan paikannettavaksi käyttöön otettavissa tiloissa ja niiden kautta kulkeu-
tuvat ilmavuodot sisäilmaan poistettavaksi erikseen laadittavan tiivistyskorjaussuunnitelman mukaisesti
käyttöä turvaavana toimenpiteenä. Tiivistyskorjauksilla tavoitellaan 1-5 vuoden käyttöikää. Korjausten on-
nistuminen varmennetaan merkkiainekokein.
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4.16 Ulkoseinät

Sijainti

Kuva 68. Ulkoseinärakenteet merkittynä 1. kerroksen pohjakuvaan.

Kuva 69. Ulkoseinärakenteet merkittynä 2. kerroksen pohjakuvaan.
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Kuva 70. Ulkoseinärakenteet merkittynä 3. kerroksen pohjakuvaan.

Rakenne
US1 (Auditorion ulkoseinärakenne)

· Kolmikerrosrappaus 30mm
· Mineraalivilla + kiinnikkeet 70+70mm
· Teräsbetoniseinä / Tiiliseinä auditorion

puolella.
· Pintamateriaali
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US2 (Aulan porrastornin ulkoseinärakenne)
Rakennekerroksen ulkopuolelta sisälle päin:

· Peltikasetti
· Tuulensuojakipsilevy
· Mineraalivilla + teräsranka 125mm
· Mineraalivilla + teräsranka 50mm
· Höyrynsulkumuovi 0,2mm
· Kipsilevy 13mm

US3 (Auditorion ulkoseinärakenne)
· Peltikasetti
· Tuulensuojakipsilevy
· Mineraalivilla 125mm
· Mineraalivilla 50mm
· Tiiliseinä 130mm

US4 (1. kerroksen korkean rakennuksen aulaosan uudet ulkoseinät)
· Laatoitus
· Moduulitiili tai teräsbetoni 85mm
· Tuuletusrako 20mm
· Mineraalivilla 150mm
· Tiili 130mm

US5 (korkean osan alkuperäiset ulkoseinät + liikuntasalin ulkoseinät)
Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:

· Tiiliverhous 130mm (kannateltu leukapal-
keilla)

· Mineraalivilla 50mm
· Teräsbetoni ??mm
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Kuva 71. Leikkauskuva ulkoseinän leukapalkeista.

US6 (eteläsivustan vanhojen asuntojen ulkoseinät)
Rakenne ulkopuolelta sisälle päin:

· Tiiliverhous ??mm
· Mineraalivilla 50mm
· Tiiliverhous

Riskiarvio
US1

· Eristerapatun rakenteen riskinä on rappauksen ja sen liitosten sadevedenpitävyys. Halkeamat tai ko-
lot rappauksessa tai sen liitoksissa heikentävät rakenteen toimintaa merkittävästi. Eristekerrokseen
viistosateella rappauksen epätiiviyskohtien läpi päässyt kosteus kuivuu hitaasti, koska eristerapatun
rakenteen kuivumiskyky on heikko. Kosteus voi vaurioittaa lämmöneristekerrosta.

· Lämmöneristekerroksista voi olla ilmayhteys sisätiloihin esimerkiksi rakenneliittymien kautta.

US2 ja US3
· Ulkoseinärakenteiden julkisivupellityksessä saattaa olla epätiiveyskohtia, josta sadevettä pääsee ul-

koseinärakenteeseen aiheuttaen vaurioita tuulensuojakipsilevyssä sekä villaeristeissä. Ulkoseinära-
kenteiden läpivientikohdista kuten ikkunakarmien välistä saattaa olla haitallisia ilmayhteyksiä sisäil-
man suuntaan.

· Julkisivupellityksen tausta voi kuivua heikosti, jolloin kosteus ei pääse poistumaan rakenteista.
· Mikäli sisäpuolisissa höyrynsulkukerroksissa on epätiiveyksiä voi sisäilman kosteus tiivistyä julkisivu-

pellityksen sisäreunaan.
US4

· Ulkopuolisen tiiliverhouksen takana sijaitseva tuuletusrako on saattanut tukkeutua mm. laastipur-
seista, jolloin kapillaarisesti saumojen läpi imeytyvä kosteus ei pääse tehokkaasti haihtumaan raken-
teesta ja voi aiheuttaa vaurioita eristemateriaaleissa.
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· Rakenteesta saattaa olla ilmayhteys sisätiloihin esimerkiksi ikkunaliittymien tai rakenneliittymien
kautta.

US5 ja US6
· Tiili-villa-tiili-/betoniseinän riskinä on viistosateen kapillaarinen imeytyminen tiiliulkokuoreen,

jolloin villaeriste saattaa kastua ja mikrobivaurioitua. Lämmöneristeen ja tiiliulkokuoren välistä
puuttuva ilmarako lisää eristeen vaurioitumisriskiä sillä kosteus ei pääse haihtumaan tehok-
kaasti ilmankierron vaikutuksesta. Kosteusrasitusta lisää se, ettei rakennuksessa ole räystäitä.

· Kosteutta on voinut myös kulkeutua rakenteiden eristekerroksiin esimerkiksi epätiiviiden ik-
kunaliittymien kautta tai rakennuksen vierustoilta.

· Vaurioituneiden eristeiden kautta saattaa olla ilmayhteys sisätiloihin esim. epätiiviiden ikkuna
ja rakenneliittymien kautta. Ilmavuotojen kautta saattaa kulkeutua epäpuhtauksia sisäilmaan.

· Kosteutta on saattanut kerääntyä leukapalkkien päälle vaurioittaen betonirakenteita niiden
kastuessa ja jäätyessä sekä eristeitä leukapalkkien kohdalla.

· Ikääntyneiden lämmöneristekerrosten lämmöneristyskyky on saattanut heikentyä ajan kuluessa, jol-
loin rakenteisiin on saattanut syntyä kylmempiä kohtia, jotka ovat alttiita kondenssivaurioilla raken-
nekerroksissa ja rakenteiden sisäpinnoilla.

· Vanhoja ulkoseinärakenteita on jätetty peruskorjauksen yhteydessä sisätiloihin uuden ja vanhan ra-
kenteen rajapintaan. Mahdollisesti vaurioituneista eristekerroksista voi olla ilmayhteys sisäilmaan.

Tutkimukset ja havainnot
Ulkoseinärakenteiden kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin, rakennekosteusmittauksin sekä raken-
neavausten kautta tehtyjen havaintojen ja näytteenottojen perusteella.

Ulkoseinärakenteeseen US1 tehtiin yhteensä neljä (4) rakenneavausta, joista otettiin neljä (4) mikrobinäy-
tettä. Auditoriorakennuksen rapatun julkisivun pinnalla havaittiin paikoittaisia tummentumia ja sisäpihan
puoleisessa kulmassa kuivuneita kosteusjälkiä. Kosteusjälkiä havaittiin myös räystäslinjan alapuolelta. Raken-
teen pintarappaukset olivat monin paikoin irtoilleet. Ulkoseinärakenteen ja auditorion vastaisen lasitiilira-
kenteen liittymäkohdan havaittiin olevan epätiivis. Ulkoseinärakenteessa sijaitsevan ulkoilmasäleikön liitty-
mien havaittiin olevan epätiiviitä. Rakenneavauksissa US1.4 ja US1.3 havaittiin eristekerroksessa tummumaa
ja kosteutta rakenteessa. Avaukset kohdistuivat epätiiviiden liitosten alapuolelle. Neljästä eristekerroksista
otetusta mikrobinäytteestä yhdessä oli lievä viite vauriosta. Rakenteesta on sisäilmayhteys auditoriotiloihin
tiiliseinärakenteessa sisätiloissa havaittujen halkeamien kautta.

Ulkoseinärakenteeseen US2 tehtiin kaksi rakenneavausta ja avauksista otettiin kaksi mikrobinäytettä. Raken-
teen ulkopuolinen pellitys oli hyväkuntoinen. Sisäpuolelta havaittiin useita ilmanvuotopaikkoja ja jälkiä ra-
kenteista sisäilmaan. Rakenneavauksista havaittiin tummumaa eristekerroksissa. Avauksen US2.1 kohdalla
höyrynsulun havaittiin olevan epätiivis ja rakenteesta havaittiin lievä mikrobiperäinen haju. Avaus tehtiin
vanhan ulkoseinärakenteen ja uuden rakenteen liitoskohtaan. Mikrobinäytteissä ei ollut viitettä vauriosta.

Ulkoseinärakenteen US3 toteutus tarkastettiin kahden rakenteeseen sisäpuolelta tehdyn porareiän kautta.
Rakenteen eristekerroksesta otettiin kaksi mikrobinäytettä. Rakenteen sisäpinnan tiiliverhoilun alaosassa ha-
vaittiin tummentumia. Rakenteen eristekerrokseen tehdyissä rakennekosteusmittauksissa havaittiin hieman
kohonneita kosteuspitoisuuksia lähellä maanpintaa. Alareunassa sijaitseva eriste oli lievästi tummunutta.
Alareunasta otetussa näytteessä oli lievä viite vauriosta.

Ulkoseinärakenteen US4 kuntoa tutkittiin rakenteeseen liittyvän sokkelirakenteen tutkimusten yhteydessä.
Rakenteen eristekerroksista havaittiin tummumaa. Rakenteen eristekerroksista on ilmayhteys sisätiloihin ik-
kunaliittymien ja alakattojen yläpuolisten tilojen kautta.
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Ulkoseinärakenteeseen US5 tehtiin yhteensä 12 rakenneavausta, joista otettiin yhteensä 10 mikrobinäytettä.
Ulkopuolisessa tiiliverhouksessa havaittiin ensimmäisessä kerroksessa jälkiä kosteusrasituksesta maanpin-
nan läheisyydessä. Jälkiä havaittiin myös muissa kerroksissa mm. ruokalan kohdalla sekä tilan A220 kohdalla.
Julkisivun tiilimuurauksen leukapalkin havaittiin olevan laajalti rapautunut ja halkeillut ja betonin olevan heik-
kokuntoista. Liikuntasalin seinässä sijaitsevan ulkoilmasäleikön kohdalla havaittiin epätiiveyttä. Osa ensim-
mäisen kerroksen vanhoista ulkoseinistä on jätetty peruskorjaustöiden yhteydessä sisätilojen väliseiniksi. Sei-
närakenteista havaittiin alkuperäisiä eristekerroksia. Liikuntasalin ja liikuntavälinevaraston väliseen oviauk-
koon tehdystä rakenneavauksesta havaittiin voimakas mikrobiperäinen haju ja vahva ilmavirtaus sisätilojen
suuntaan. Seinärakenteen takana havaittiin tila, joka oli täynnä silminnähden mikrobivaurioitunutta raken-
nusjätettä. Liikuntasalin puolelle tehdyssä rakenneavauksessa havaittiin lastulevyn ja betoniseinän välissä
eristevillaa, joka oli aistinvaraisesti vaurioitunutta. Muiden rakenneosien kohdalla todettiin villan olevan tum-
munutta useassa pisteessä. Ruokalan ikkunan yläpuolelle tehdyssä avauksessa todettiin eristeen olevan mär-
kää. Rakenteen tuulettuvuuden havaittiin olevan puutteellinen. Ensimmäisessä kerroksessa ulkoseinäraken-
teiden alaosia oli lisäeristetty vaalealla eristeellä (todennäköisesti ureaformaldehydi-eristevaahto). Kahdessa
näytteessä, jotka on otettu ensimmäisestä kerroksesta, oli viite mikrobivauriosta. Ylempien kerrosten näyt-
teissä ei ollut viitettä vauriosta.

Ulkoseinärakenteiden US5 eristekerroksista on systemaattisia ilmanvuotopaikkoja sisäilmaan. Suurimmat
vuotopaikat havaittiin ikkunarakenteiden ja ulkoseinien liittymäkohdissa. Peruskorjauksessa aulatilan yhtey-
teen lisätyn porraskäytävän ja vanhojen ulkoseinärakenteiden liittymäkohdista havaittiin myös useita vuoto-
paikkoja.

Ulkoseinärakenteeseen US6 tehtiin kaksi rakenneavausta, joista otettiin kaksi mikrobinäytettä. Ulkoseinän
ulkopuolinen kuorimuuraus oli rapautunut paikoittain asuntojen ja auditoriotilan liitoskohdassa. Kosteus on
havaintojen perusteella rasittanut seinärakenteita. Rakenneavauksista havaittiin mikrobiperäistä hajua ja
eristekerrosten tummumaa. Eristekerroksista havaittiin myös vanhoja muottilautoja ja kosteutta. Toisessa
näytteessä oli viite vauriosta.

Kuva 72. Auditorion rapatussa seinärakenteessa havait-
tiin kosteusjälkiä. Lasitiilirakenteen sekä tuloilmasäleikön
rakenteen havaittiin olevan epätiivis ja kosteutta on pääs-
syt rakennekerroksiin.

Kuva 73. Rapatun ulkoseinärakenteen kulmassa sekä
räystään alapuolella havaittiin kosteusjälkiä.
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Kuva 74. Ulkoseinärakenteen US2 liittymäkoh-
dista vanhoihin rakenteisiin havaittiin ilmavuoto-
paikkoja ja halkeamia.

Kuva 75. Peruskorjauksessa lisätyn porraskäytävän ja vanhan ul-
koseinän välisestä liitoksesta havaittiin useita ilmavuotopaikkoja.
Höyrynsulkukerros oli epätiivis.

Kuva 76. Rakenteen US3 sisäpuolisen tiilimuu-
rauksen alaosista havaittiin tummumaa ja hie-
man kohonnutta kosteutta eristekerroksissa.

Kuva 77. Rakenteen US5 leukapalkeista havaittiin halkeilua ja rapau-
tumaa.
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Kuva 78. Tiiliverhoillun pinnalta havaittiin kosteusjälkiä. Kuva 79. Ruokalan päädyn tiiliseinärakenne on kastunut
ja leukapalkki on halkeillut.

Kuva 80. Vanhat ulkoseinärakenteet on jätetty sisätiloi-
hin. Seiniä on muokattu timanttisahauksella. Seinissä on
halkeamia ja ilmayhteys sisäilmaan.

Kuva 81. Alakattojen yläpuolelta 1. kerroksesta havaittiin
vanhojen ulkoseinien ja välipohjien eristekerroksia, jotka
on jätetty korjauksessa rakenteisiin.

Kuva 82. Ulkoseinään ja sokkelirakenteisiin on kohdistunut kosteusrasi-
tusta 1. kerroksen osalta pihakannen kautta kulkeutuneesta sadeve-
destä. Kosteus on vaurioittanut rakenteita.
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Kuva 83. Ulkoseinärakenteiden eristekerroksista havait-
tiin systemaattisia ilmavuotopaikkoja sisäilmaan mm.
halkeamien ja rakenneliittymien kautta.

Kuva 84. Ulkoseinärakenteen US5 eristekerroksesta ha-
vaittiin systemaattisia ilmavuotoja ikkunarakenteiden
kautta.

Johtopäätökset
Rakenteen US1 eristekerroksiin on kohdistunut kosteusrasitusta mm. epätiiviiden ikkunaliittymien ja vuota-
vien räystäiden kautta. Rakenteen kuivumiskyky on heikko ja eristekerroksiin on muodostunut ainakin pai-
kallisia mikrobivaurioita. Ilmavuotoreitit sisäilmaan ovat paikallisia, mutta vauriot saattavat heikentää sisäil-
man laatua auditoriotiloissa.

Rakenteen US2 tiiveys on heikkoa. Eristeissä esiintyvät tummentuvat ovat todennäköisesti muodostuneet
ilmavuotojen aiheuttamina. Eristekerrokset eivät ole näytteiden perusteella laajalti vaurioituneita. Avauk-
sista havaittiin kuitenkin mikrobiperäistä hajua, joka kulkeutuu avauskohtaan mahdollisesti liittyvien vanho-
jen ulkoseinärakenteiden kautta. Havaitut asiat saattavat heikentää hieman sisäilman laatua rappukäytävien
osalta.

Rakenteen US3 tiiliseinässä havaitut tummentumat ovat voineet muodostua jo rakennusvaiheessa. Raken-
teen kuivumiskyky alareunassa saattaa olla heikentynyt laastipurseiden tukkiessa tuuletusrakoa. Rakenteen
eristekerroksissa on lieviä viitteitä vaurioista. Selkeitä ilmavuotoreittejä havaittiin ainoastaan muutaman hal-
keaman kohdalla eikä havaituilla epäkohdilla ole merkittävää sisäilman laatua heikentävää vaikutusta.

Ulkoseinärakenteen US4 ilmapitävyys on monin paikoin heikkoa. Tummentumat ovat tutkimusten perus-
teella muodostuneet ilmavuotojen aiheuttamina. Rakenteen kautta sisätiloihin kulkeutuvat ilmavuodot voi-
vat heikentää sisäilman laatua.

Ulkoseinärakenteen US5 eristekerrokset ovat ainakin paikoittain vaurioituneet ensimmäisen kerroksen
osalta mm. ruokalan vastaisella seinäosuudella sekä kaakkoissivustalla. Pihakannen kautta rakenteisiin kul-
keutuva kosteus ei pääse tehokkaasti kuivumaan. Ruokalan kohdalla räystäättömään seinään kohdistuu huo-
mattavaa kosteusrasitusta sadevesien aiheuttamana. Seinälle kiinnitetty sähköjohtokouru edesauttaa raken-
teen kastumista. Sadevettä on mahdollisesti ohjautunut eristekerroksiin myös epätiiveyskohdista kuten ik-
kunarakenteista. Ylempien kerroksien osalta seinärakenteista ei todettu mikrobivaurioita. Ilmavuotopaikkoja
havaittiin kuitenkin systemaattisesti ikkunarakenteiden kautta ja paikallisillakin vaurioilla voi olla sisäilman
laatua heikentävä vaikutus. Ensimmäisessä kerroksessa havaitut vauriot heikentävät sisäilman laatua.
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Ulkoseinärakenne US6 on riskirakenne, jossa eristekerrokset sekä herkästi vaurioituvat sisäpuoliset puura-
kenteet sijaitsevat osittain maanpinnan alapuolella. Lisäksi tiiliseinän tuuletusrako on olematon, joka heiken-
tää rakenteen kuivumiskykyä. Rakenteessa on mikrobivaurioita ja vauriokohdista on ilmayhteys sisätiloihin
ikkunaliittymien kautta. Vaurioilla on sisäilman laatua heikentävä vaikutus.

Toimenpide-ehdotukset
Ensimmäisessä kerroksessa havaittujen vaurioiden vaikutusta sisäilmaan suositellaan hallitsemaan estämällä
ilmavirtaukset vaurioituneista rakennekerroksista sisäilmaan tiivistyskorjauksilla tai poistamalla tilat käytöstä
ja eristämällä muista tiloista osastointien ja alipaineistuksen avulla. Tiivistyskorjaus toteutetaan rakenneliit-
tymiin, joiden kautta vaurioituneista rakennekerroksista on havaittu ilmavirtauksia sisätiloihin. Lisäksi raken-
nusvaipan yli vaikuttavat painesuhteet muutetaan ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Ensisijaisesti suositel-
tava vaihtoehto on ottaa tilat pois käytöstä 1. kerroksessa ottaen huomioon tiivistettävien rakenneliittymien
ja rakenteiden määrä ja työn vaatimat resurssit.

Toisen ja kolmannen kerroksen tiloissa ilmavuotoreitit ikkunoiden kautta suositellaan tiivistettäväksi vähin-
tään käytössä olevista tiloista. Tämän lisäksi suositellaan ilmanvaihdon tasapainottamista tai mahdollisuuk-
sien mukaan ilmanvaihdon säätämistä ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden.

Tiivistyskorjauksilla tavoitellaan lyhyttä 1-5 vuoden käyttöikää. Kyseinen korjaustapa turvaa tilojen käyttöä,
mutta vaurioituneet materiaalit jäävät rakenteisiin ja aiheuttavat riskin sisäilman laadun kannalta. Tätä riskiä
hallitaan hyvällä tiivistyskorjausten suunnittelulla, huolellisella merkkiainekokein tehtävällä korjaustyönaikai-
sella laadunvarmistuksella sekä rakenteiden painesuhteiden hallinnalla.

4.17 Ikkunat ja ulko-ovet

Rakenne
Ikkunat ovat pääosin sisään avautuvia puualumiini-ikkunoita. Ikkunat on uusittu 1990-luvun peruskorjauk-
sessa liikuntasalin yläosan suuria ikkunoita lukuun ottamatta. Ensimmäisen kerroksen aulatiloissa on myös
kiinteitä lasiseiniä. Ulko-ovet ovat metallirakenteisia.

Riskiarvio
· Ikkuna-aukkojen ulkopuolen pellitykset saattavat olla puutteellisia, jolloin sade- ja sulamisvesiä saat-

taa päästä karmirakenteen kautta ulkoseinärakenteisiin.
· Karmien ja rakennuksen rungon välinen tiivistys saattaa olla puutteellinen, jolloin rakenteen läpi pää-

see haitallisia ilmavirtauksia. Ikkunoiden karmien eristeissä saattaa olla puutteita ja haitallisia ilma-
vuotoja rakenteista sisäilmaan.

· Ikkunoiden vanhat apukarmit voivat olla vaurioituneita ja ne on saatettu jättää ulkoseinärakenteisiin
ikkunoiden vaihdon yhteydessä.

· Lasiseinärakenteiden saumaukset saattavat olla käyttöikänsä päässä ja niissä voi olla epätiiveyskoh-
tia, joiden kautta sadevettä pääsee rakenteisiin.

· Liikuntasalin ikkunat ovat käyttöikänsä päässä ja niissä saattaa olla epätiiveyskohtia, joista sadevesi
pääsee ulkoseinärakenteen eristekerroksiin.

Tutkimukset ja havainnot
Ikkunoiden ja ulko-ovien kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin sekä rakenneavausten kautta tehtyjen
havaintojen ja mikrobinäytteenottojen avulla.

Liikuntasalin ikkunoiden väliseen kotelointiin tehtiin yksi rakenneavaus ja eristeestä otettiin mikrobinäyte.
Alkuperäisten puisten ikkunapuitteiden havaittiin olevan heikkokuntoisia. Puuosien maalipinnat olivat irron-
neet ja puuosissa oli osittaista pehmentymää. Ikkunoiden ja pellitysten välistä havaittiin epätiiveyttä. Ikku-
noiden välisten kotelointien ulkopuolisen kivilevyn havaittiin olevan epätiivis ja rakenneavauksen kautta ha-
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vaittiin kosteusjälkiä välikotelointien rakenneosissa ja eristekerroksissa. Eristeet olivat voimakkaasti tum-
mentuneita. Mikrobinäytteessä oli viite vauriosta. Rakenteesta puuttuu höyrynsulkukerros sisäpuolelta ja ko-
teloiduista rakenteista on yhteys sisäilmaan.

Ensimmäisen kerroksen ruokalan ikkunalinjan yläosasta havaittiin kosteutta ja vauriojälkiä. Maalipinnat oli-
vat irronneet kosteuden vaikutuksesta. Auditorion lasitiilisen ikkunarakenteen ja ulkoseinän liittymäkohdista
havaittiin kosteusjälkiä ja maalin irtoilua. Auditoriorakennuksessa sijaitsevien IV-konehuoneen ikkunoiden
ulkopuolisten pellitysten kaadoissa havaittiin puutteita.

Aulatilan B102 lasiseinärakenteista havaittiin epätiiveyttä pellityksissä. Ikkunarakenteen alapuolisiin sokke-
leihin tehdyissä avauksissa havaittiin merkkejä kosteusrasituksesta.

Ensimmäisen kerroksen peruskorjauksessa lisätyn aulatilan ikkunarakenteeseen tehtiin yksi rakenneavaus ja
avauksesta otettiin yksi mikrobinäyte eristekerroksesta. Avauksesta todettiin kuivuneita kosteusjälkiä ja tum-
mumaa eristeissä. Mikrobinäytteessä oli viite vauriosta. Eristekerroksesta havaittiin ilmayhteys sisätiloihin.

Ensimmäisen kerroksen tiili-villa-betoniseinien alkuperäisten kapeiden ikkunoiden liittymäkohdista havaittiin
ilmavuotoreittejä ulkoseinän eristekerroksesta sisäilmaan.

Korkean opetusrakennuksen toisen ja kolmannen kerroksen ikkunarakenteiden ja ulkoseinien liittymäkoh-
dista havaittiin sisäpuolella useita ilmavuotojälkiä. Luokan A319 ikkunoiden alapuitteissa havaittiin kosteus-
jälkiä. Ikkunarakenteisiin tehtiin yhteensä kuusi rakenneavausta, joista otettiin yhteensä kuusi mikrobinäy-
tettä. Kotelointien ulkopuolisen pellityksen ja tuulensuojalevyn välillä havaittiin rako. Eristeiden ala- ja ylä-
osista havaittiin voimakasta tummumaa usean rakenneavauksen kohdalla. Sisäpuolisen höyrynsulkukerrok-
sen havaittiin olevan epätiivis kaikissa avauksissa. Vanhat ala- ja yläpuoliset apukarmit on jätetty ulkoseinä-
rakenteisiin ikkunoiden uusimisen yhteydessä. Kolmessa mikrobinäytteessä oli viite vauriosta. Ikkunaraken-
teiden kautta havaittiin ilmavirtausta sisätiloihin päin.

Ulko-ovet olivat tutkimusten perusteella toimivia.

Kuva 85. Liikuntasalin ikkunat ovat käyttöikänsä päässä.
Puuosat ovat pehmentyneet ja puitteiden sekä pellitys-
ten tiiveys on heikkoa.

Kuva 86. Liikuntasalin ikkunoiden välisten kotelointien ul-
kopuolinen levytys on paikoin epätiivis. Koteloinnin ra-
kenteissa havaittiin kosteusjälkiä ja mikrobivaurioita eris-
teissä.
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Kuva 87. Ruokalan ikkunalinjaa on rasittanut yläpuoleisen sei-
närakenteen kautta siirtynyt kosteus. Kosteus on irrottanut
maalipintaa.

Kuva 88. Auditorion lasitiilirakenteen tiiveys on heik-
koa ja kosteus on aiheuttanut vaurioita lasitiiliraken-
teen sisäpuolella.

Kuva 89. IV-konehuoneen ikkunoiden pellitysten kaadot
olivat osittain puutteelliset.

Kuva 90. Opetustilojen ikkunoista havaittiin useita ilma-
vuotojälkiä. Tilat olivat tutkimushetkellä voimakkaasti ali-
paineisia ulkoilmaan nähden.
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Kuva 91. Luokan A319 ikkunan alapuitteessa havaittiin kosteus-
jälkiä. Jäljet ovat voineet aiheutua ulkopuitteen jäätyä auki sa-
teella.

Kuva 92. Opetusrakennuksen ikkunoiden ala- ja
yläosista havaittiin villojen olevan tummentuneita.
Sisäpuolinen höyrynsulku oli epätiivis ja raken-
teista havaittiin ilmavuotoja sisäilmaan. Eristeissä
oli mikrobivaurioita.

Johtopäätökset
Liikuntasalin ikkunarakenteet ovat laajalti vaurioituneita ja käyttöikänsä päässä. Kotelorakenteissa on mikro-
bivaurioita ja rakenteista on ilmayhteys sisätiloihin. Vaurioilla on liikuntasalin sisäilman laatua heikentävä
vaikutus.

Ensimmäisen kerroksen aulatilan ikkunarakenteiden epätiiviiden pellitysten ja saumausten kautta on kulkeu-
tunut kosteutta alapuolisiin rakenteisiin ja aiheuttanut vaurioita. Ruokalan ikkunarakenne on vaurioitunut
laajalti ja heikentää ruokalan sisäilman laatua. Uuden aulatilan ikkunarakenteissa on vaurioita, jotka heiken-
tävät ilmavuotojen kautta sisäilman laatua ensimmäisessä kerroksessa.

Peruskorjauksessa uusittujen toisen ja kolmannen kerroksen ikkunarakenteiden välisissä koteloinneissa on
mikrobivaurioita. Kosteutta on saattanut kulkeutua rakenteeseen ulkopuolelta pellityksen ja tuulensuojale-
vyn välisen raon kautta. Eristeissä on mikrobivaurioita ja höyrynsulkukerroksissa havaittiin systemaattisia il-
mavuotopaikkoja. Vaurioilla on sisäilman laatua heikentävä vaikutus.

Toimenpide-ehdotukset
Ensimmäisen kerroksen ikkunarakenteissa havaittujen vaurioiden vaikutusta sisäilmaan voidaan vähentää ik-
kunaliittymiin tehtävillä tiivistyskorjauksilla. Korjaukset tehdään erikseen laaditun suunnitelman mukaan ja
korjausten onnistumista seurataan merkkiainekokein tehtävin laadunvarmistusmittauksin. Tiivistysten lisäksi
ilmanvaihto suositellaan säädettäväksi ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden mahdollisuuksien mukaan. Korjauk-
set ovat laajoja ja vaativat paljon resursseja. Ensimmäisen kerroksen tilat suositellaan ensisijaisesti poistet-
tavaksi käytöstä ja eristettävän muista tiloista.

Toisessa ja kolmannessa kerroksessa toimenpidesuosituksena on ulkoseinä- ja ikkunaliittymien tiivistäminen
sekä kotelorakenteiden korjaaminen / tiivistäminen ainakin käyttöön otettavissa tiloissa. Näiden korjausten
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lisäksi suositellaan ilmanvaihto tasapainotettavaksi tai säädettäväksi ylipaineiseksi ulkoilmaan nähden. Tiivis-
tyskorjauksilla tavoitellaan ikkunaliittymien osalta lyhyttä 1-5 vuoden käyttöikää.

4.18 Yläpohja- ja vesikattorakenteet

Sijainti

Kuva 93. Yläpohjarakenteet 2. kerroksen pohjakuvassa.
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Kuva 94. Yläpohjarakenteet 3. kerroksen pohjakuvassa.
Rakenne

YP1 (1. krs aula)
· Suojakivetys
· Vesieristys luokka C
· Raakaponttilauta 23mm
· Puutukirakenne 50x100 k900
· Tuuletettu ilmatila (tarkastustila)
· Mineraalivilla 2x100mm
· Teräsbetonilaatta / ontelolaatta

YP2 (Auditorio)
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· Suojakivetys
· Vesieristys luokka C
· Betonilaatta 40mm
· Kevytsora, kallistus 1:60 320-480mm
· Teräsbetoninen kupulaatta 800mm
· Alaslaskettu katto

YP3 (Liikuntasalin katto + ruokalan katto)
· Suojakivetys
· Vedeneristys
· Raakaponttilauta
· Puutukirakenne
· Tuuletettu ilmatila
· Kalkkisementtilaasti 30mm
· Ilmansulkupaperi
· Mineraalivilla 80mm
· Teräsbetonilaatta
· Alaslaskettu katto / palkisto

Riskiarvio
· Yläpohjatilan tuuletuksessa harjan kohdalla saattaa olla puutteita. Toimimaton tuuletus lisää yläpoh-

jan eristeen ja puuosien kosteusvaurioriskiä.
· Kattohuopa saattaa olla vaurioitunut ikääntymisen, työvirheiden tai ulkoisen rasituksen seurauk-

sesta. Huovan saumoissa saattaa olla epätiiveyskohtia.
· Katon kallistuksen kattokaivojen suuntaan saattavat olla puutteelliset, jolloin sade- ja sulamisvettä

kertyy katolle lammikoiksi. Katolle jäänyt vesi hakeutuu mahdollisten epätiiveyskohtien kautta ylä-
pohjarakenteisiin.

· Huovan päällä olevan singelikerrokseen saattaa kerääntyä sammalta, mikä heikentää veden poistu-
mista.

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

· Yläpohjan eristeisiin on saattanut päästä kosteutta vuotovesien seurauksesta. Yläpohjan eristeet ja
puuosat voivat olla vaurioituneita kosteuden takia.

· 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.
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Tutkimukset ja havainnot
Yläpohjien kuntoa tutkittiin aistinvaraisin havainnoin sekä katolla sijaitsevien tarkastusluukkujen kautta.

Ruokala- ja lukutilan kohdalla havaittiin singelikerroksen sammaloituneen useassa kohdassa. Vesikatolla si-
jaitsevasta tarkastusluukusta havaittiin rakennusjätettä tuuletustilassa. Tuuletustilan runkopuissa havaittiin
kosteusjälkiä ja tuulensuoja/höyrynsulkupaperissa havaittiin silminnähden mikrobivaurioita. Eristekerrok-
sista havaittiin tummumaa. Rakenteista ei havaittu tutkimusten yhteydessä selviä ilmavuotoreittejä sisätiloi-
hin.

Liikuntasalin vesikattoon on tehty korjaustöitä, jonka yhteydessä alkuperäisen kattohuovan päälle on asen-
nettu ohut uritettu villa laakerikerrokseksi ja sen päälle PVC-muovikate. Vesikatolta havaittiin sammalta sin-
gelikerroksista. Kattokaivojen sihtien ympärillä oli roskia ja lehtiä. Katon tuuletusputket päättyivät korjatun
PVC-muovikaton eristeen pintaan eivätkä tuulettaneet havaintojen perusteella tehokkaasti rakennetta. Au-
ditorion vesikatolta ei havaittu poikkeavaa.

Kuva 95. Yleiskuva ruokalan katolta. Kuva 96. Yleiskuva liikuntasalin ja auditorion katolta.

Kuva 97. Ruokalan vesikattorakenteesta havaittiin kos-
teusjälkiä puuosissa. Eristekerroksen päälle on valettu
ohut betonilaatta.

Kuva 98. Rakenteen ilmansulkukerroksessa oli tarkastus-
kohdassa silminnähden mikrobivaurioita.
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Kuva 99. Liikuntasalin katolta havaittiin sammalta.

Johtopäätökset
Vesikattorakenteissa on mikrobivaurioita, jotka ovat muodostuneet jo mahdollisesti rakennusaikaisen kos-
teuden vaikutuksesta. Liikuntasalin kohdalle lisätty PVC-kate on havaintojen perusteella ehjä eikä merkkejä
kattovuodoista havaittu. Rakenteen tuulettuvuus on kuitenkin heikkoa. Yläpohjarakenteista sisäilmaan kul-
keutuvat ilmavuodot ovat epätodennäköisiä.

Toimenpide-ehdotukset
Yläpohjarakenteille ei suositella käyttöä turvaavia toimenpiteitä.
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4.19 Kattoikkunat, luukut ja muut vesikattorakenteet

Sijainti

Kuva 100. Kattoikkunarakenteen sijainti merkittynä 1. kerroksen pohjakuvaan.
Rakenne

Kuva 101. Kattoikkunan leikkauskuva ja detaljikuva.
Riskiarvio

· Kattoikkunoiden tiivistyksissä saattaa olla epätiiveyskohtia ikääntymisen ja sään vaihteluiden seu-
rauksesta, jolloin sade- ja sulamisvettä pääsee ikkunoiden rakenteisiin ja alapuolisiin tiloihin.
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· Kattoikkunanrakenteen ja rakennuksen yläpohjan liittymissä saattaa olla ilmavuotoreittejä yläpohja-
rakenteen ja sisäilman välillä.

· Höyrynsulkukerrokset saattavat olla puutteellisia, jolloin sisäilman kostetta voi tiivistyä rakenteen
kylmiin pintoihin.

· 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
Kattoikkunan ulkopuolisten pellitysten saumauksista havaittiin haurastumaa ja epätiiveyttä. Sisäpuolisten le-
vyrakenteiden saumakohdista havaittiin vähäistä rakoilua ja ilmanvuotojälkeä. Rakenteeseen tehtiin yksi ra-
kenneavaus, josta otettiin mikrobinäyte eristekerroksesta. Näytteessä ei ollut viitettä vauriosta. Höyrynsul-
kukerroksen havaittiin olevan epätiivis.

Kuva 102. Yleiskuva kattoikkunarakenteen ja yläpohjan
liitoksesta.

Kuva 103. Ulkopuolisten pellitysten saumaukset olivat ha-
vaintojen perusteella haurastuneita ja osittain epätiiviitä.

Johtopäätökset
Kattoikkunat alkavat olla käyttöikänsä päässä saumausten osalta, mutta eivät vaadi vielä toimenpiteitä väis-
tötilakäyttöä ajatellen.

Toimenpide-ehdotukset
Ei toimenpide-ehdotuksia.

4.20 Lattiapinnat

Lattiapinnat ovat kohdekierroksen perusteella 1. kerroksen aulatiloissa keraamista laattaa. Rappukäytävillä
ja opetustiloissa päällysteet ovat suurelta osin vinyylilaattaa ja osittain muovimattoa. Auditoriossa on sauva-
parketti lattiapäällysteenä.

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 vinyylilaatat, liimat ja tasoitteet saattavat sisältää asbestia ja muita haitta-aineita.
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Tutkimukset ja havainnot
Pintakosteudenkartoituksella havaittiin poikkeamia auditorion alapuolella sijaitsevien liikuntavälinevaraston
ja IV-konehuoneen muovimattopäällysteistä maanvastaisen seinän läheisyydessä. Poikkeamia havaittiin ais-
tinvaraisesti myös auditorion yläosan parkettilattiasta ulkoseinän läheisyydestä. Parketissa oli kosteusjälkiä.
Liikuntasalin pukuhuonetilassa B116 havaittiin paikallinen poikkeama ulkoseinän läheisyydessä nurkka-alu-
eella. Toisen kerroksen käytävätilassa A205 havaittiin poikkeamaa hormin vierustalla. Liikuntavälinevaras-
toon ja liikuntasalin pukuhuoneisiin tehdyissä viiltomittauksissa havaittiin kosteuspitoisuuden olevan koholla
muovimaton ja betonin välissä. Viiltomittausten yhteydessä havaittiin myös kemiallista hajua maton liima-
kerroksista.

Ensimmäisessä kerroksissa havaittiin keraamisten laattapäällysteiden olevan irti laajoilta alueilta useassa pai-
kassa.

Kuva 104. Auditorion yläosan parketti on kastunut ulko-
oven vierustalla.

Johtopäätökset
Vauriot ensimmäisen kerroksen muovimatoissa johtuvat ulkopuolelta alapohjarakenteeseen kulkeutuneesta
kosteudesta ja päällysteen heikosta vesihöyrynläpäisevyydestä. Kosteus on noussut muovimattojen alla kriit-
tisen korkeaksi ja aiheuttanut maton liimakerroksissa vaurioita maanvastaisten seinien läheisyydessä. Oles-
kelu IV-konehuoneessa on lyhytaikaista eikä vaurioille ole järkevää tehdä toimenpiteitä ottaen huomioon
rakennuksen lyhyt käyttöikätavoite. Liikuntavälinevaraston vaurioilla saattaa olla sisäilman laatua heikentävä
vaikutus tilan osalta.

Muut lattiapäällystevauriot ovat paikallisia eivätkä vaikuta oleellisesti sisäilman laatuun. Ensimmäisen ker-
roksen laatat irtoilevat mahdollisten asennusaikaisten työvirheiden seurauksesta.

Toimenpide-ehdotukset
IV-konehuoneessa oleskelu on lyhytaikaista eikä tila vaadi välittömiä käyttöä turvaavia toimenpiteitä. Liikun-
tavälinevarasto suositellaan poistettavan käytöstä liikuntasalissa havaittujen laajojen mikrobivaurioiden ta-
kia. Muiden paikallisten vaurioiden osalta suositellaan korjauksia niillä alueilla, jotka tulevat väistötilakäyt-
töön.

4.21 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.
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· Alakattojen sijainti/ulokkeet voivat estää ilmanvaihdon tarkoituksenmukaisen virtauksen.
· Alakattojen rakenteet saattavat sisältää asbestipitoisia materiaaleja.

Tutkimukset ja havainnot
Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa suurimmassa osassa tiloja on alaslaskettu kattorakenne. Alaslaskut
on toteutettu joko rankojen varaan asennetuilla ritilälevyillä tai reikäkipsilevyillä. Ruokasalin ja lukusalin ala-
kattolevyistä havaittiin vauriojälkiä useassa paikassa. Yläpuolelta havaittiin alakattokannakkeissa ja yläpohjan
vanhoissa muottilaudoitusten kiinnikkeissä ruostetta. Ensimmäisessä kerroksessa havaittiin avoimia pinnoit-
tamattomia villapintoja alakattojen tekniikkatiloissa. Sisääntuloaulassa alun perin ulkotiloissa sijaitsevien vä-
lipohjarakenteiden alapuoliset villaeristeet on jätetty peruskorjauksessa rakenteisiin ja ne on maalattu mus-
taksi.  Ensimmäisen kerroksen tiloihin tehtiin yhteensä seitsemän (7) mineraalikuitunäytteenottoa kahden
viikon laskeumajaksoilta. Neljässä näytteessä oli toimenpiderajan ylittäviä määriä teollisia mineraalikuituja.
Ensimmäisen kerroksen alakatoista virtasi ilmaa sisätiloihin päin. Ylemmissä kerroksissa ei havaittu kuituläh-
teitä.

Kolmannen kerroksen tiloissa A305, A311, 312 ja A318 havaittiin paikallisia kuivuneita kosteusjälkiä alakaton
akustiikkalevyissä ja betonissa. Tarkemmat paikat on esitetty pohjakuvissa.

Kuva 105. Ruokalatilojen ja lukusalin alakattolevyistä ha-
vaittiin kosteusjälkiä monin paikoin.

Kuva 106. Alakattopintojen päältä havaittiin pinnoitta-
mattomia villapintoja. Kuva on sisäänkäynnin A118 koh-
dalta.

Kuva 107. Peruskorjauksessa rakennetun aulatilan ritilä-
kattojen yläpuolelta havaittiin lukuisia määriä mahdolli-
sia kuitulähteitä.

Kuva 108. Tilan A104 kohdalla alakaton yläpuolelta ha-
vaittiin vanhan ulkoseinän eristeitä, jotka on jätetty ra-
kenteisiin.
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Kuva 109. Kolmannessa kerroksessa havaittiin muutamia
kuivuneita vesivuotojälkiä alakattolevyissä.

Johtopäätökset
Kuitunäytteenotoissa oli toimenpiderajat ylittäviä määriä teollisia mineraalikuituja. Kohteelta otettujen kui-
tunäytteiden perusteella kuituja irtoaa pinnoittamattomista mineraalivilloista ja niillä on sisäilman laatua hei-
kentää vaikutus ensimmäisessä kerroksessa.

Toimenpide-ehdotukset
Ensimmäisessä kerroksessa tiloja ei suositella käytettäväksi havaittujen ongelmien takia. Mikäli tiloja otetaan
käyttöön, tulee kuitulähteet paikallistaa ja poistaa esimerkiksi pinnoittamalla avonaiset kuitupinnat tai asen-
tamalla aulan ritiläalakaton tilalle yhtenäinen kipsilevykatto. Korjausten onnistumista tulee seurata uusilla
kuitunäytteenotoilla.

Vauriojäljet alakatossa suositellaan korjattavaksi niissä tiloissa, jotka tulevat väistötilakäyttöön.

4.22 Seinäpinnat

Riskiarvio
· Maanvastaisten seinien ja 1. kerroksessa sijaitsevien ulkoseinien alaosien pinnoitteiden irtoilu saat-

taa viitata rakenteessa olevaan kosteusvaurioon.

Tutkimukset ja havainnot
Ensimmäisen kerroksen seinäpinnoissa havaittiin maalipinnan irtoilua liikuntasalissa luoteisen puoleisella
seinustalla, pukuhuonetilassa B116 ulkoseinälinjalla, tuulikaapissa A118, aulatilassa A110 sekä aulatilassa
B102 ikkunarakenteen alapuolella ja liittymäkohdassa auditorioon. Toisessa kerroksessa havaittiin tummen-
tumaa auditorion yläosan tiiliseinän sisäkuoren alaosassa sekä auditorion lasitiilirakenteen ympärillä. Kol-
mannessa kerroksessa havaittiin kuivunut vesivuotojälki tilan A305 ilmoitustaulussa.

Seinäpinnoista havaittiin lukuisia halkeamia. Halkeamia havaittiin mm. liikuntasalin ja auditoriorakennuksen
ja liikuntasalin sekä ruokasalin / uuden aulatilan välisissä rakenteissa, peruskorjauksessa lisätyn porrashuo-
neen seinämissä sekä porrashuoneen A300 kellaritilassa.
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Kuva 110. Maalipinnan havaittiin irtoilleen pukuhuoneen seinän
alaosassa.

Kuva 111. Halkeama liikuntasauman vieressä 2.
kerroksen käytävällä.

Johtopäätökset
Pukuhuonetiloissa ulkopuolelta rakenteisiin kulkeutunut kosteus on irrottanut seinän maalipintoja. Kosteus
on myös irrottanut maalipintaa sisäänkäynnin A118 kohdalla. Aulatilassa vaurioita on aiheuttanut vuotava
ikkunarakenne.

Seinissä esiintyvät halkeamat ovat muodostuneet rakenteiden liitoskohtiin sekä liikuntasaumojen viereen ja
johtuvat todennäköisesti rakenteiden liikkeistä.

Toimenpide-ehdotukset
Halkeamat suositellaan korjattavan käyttöön otettavien tilojen osalta.  Kosteusjäljet ja vauriot suositellaan
korjattavaksi seinäpintojen osalta niissä tiloissa, jotka otetaan väistötilakäyttöön.

4.23 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 käytön aikaisten 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
Liikuntasalin pukuhuonetiloissa sijaitsevat märkätilat on uusittu peruskorjauksen yhteydessä. Märkätilat oli-
vat siistikuntoisia. Päällysteissä oli ikääntymisen merkkejä. Pintakosteudenkartoituksen perusteella ei ha-
vaittu poikkeavaa.

Ensimmäisen kerroksen koillispäädyssä sijaitsevan WC-tilan ulkoseinän vierustoilta havaittiin poikkeavia ar-
voja pintakosteudenkartoituksen perusteella. Ulkopuolelta havaittiin kosteusjälkiä ulkoseinästä ja mikrobi-
vauriota ulkoseinärakenteen eristetilasta.
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Kuva 112. Yleiskuva pukuhuoneiden märkätiloista.

Johtopäätökset
Koillispäädyn ulkoseinärakenteen havaittiin olevan ensimmäisessä kerroksessa kastunut, joka näkyy myös
wc-tilan puolelta pintakosteudenkartoituksissa. Seinärakenteessa on tutkimusten perusteella vaurioita ja
vauriot voivat ilmavuotojen kautta heikentää sisäilman laatua wc-tiloissa.

Toimenpide-ehdotukset
Ensimmäisen kerroksen koillispäädyn wc-tilat suositellaan rajamaan pois väistötilakäytöstä. Mikäli tiloja
otetaan käyttöön, suositellaan rakenneliittymiin tiivistyskorjauksia erikseen laaditun suunnitelman mukai-
sesti.
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5 ILMANVAIHTOTUTKIMUKSET

Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus
Tutkimuskohteen alkuperäisen osan ilmanvaihtojärjestelmä on saneerattu vuonna 1992-1994. Tämän re-
montin yhteydessä muutettiin rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä koneelliseksi tulo- ja poistoilmanvaih-
doksi lukuun ottamatta suurinta osaa 2. – 4. kerroksen luokkatiloista. Vuonna 2006 liikuntasalin ja pukuhuo-
netilojen koneellinen ilmavaihto ja poistoilmanvaihto on uusittu. Kerroksiin 2-5 on lisätty koneellinen tulo- ja
poistoilmanvaihto käytäväpuhalluksen sekä luokkakohtaisten ilmanvaihtokoneiden avulla. Myös 2. kerroksen
poistoilmakone on uusittu

Palvelualueet
Konetunnus Malli Palvelualue LTO Poistoko-

neet
Ilma-
virto-
jen
säätö

tila-
an-
turit

HUOM

TK-21 2.krs hallintotilat PK-21
TK-23 Auditorio PK-23
TK-24 Aulatilat PK-24
T-10 Voimistelusali P-2 Vanha tuloilmakone

P-1 2-4. krs. luokat Vanha poistoilmapuhallin
P-8 Keittiö, ruokala Vanha poistoilmapuhallin
P-9 Aula, wc Vanha poistoilmapuhallin
PF-20 Luokat 1. – 5. krs Vetokaappipuhallin
PF-23 Hissikuilu Vanha poistoilmapuhallin
PF-26 2. krs sosiaalitilat

pukuhuoneiden
yläpuolella

Poistoilmapuhallin

PF-27 Kokoustilat 2.krs poistoilmapuhallin
KoK-1 Aulan tuuli-

kaappi
Kierrätysilmakone

TF01 Käytävät 3-4.krs,
liikuntasali

PF01 2006 tuloilmapuhallin

5.1 Ilmanvaihtokoneet

Riskiarvio
Yleiset riskit:

· Ulkoilman epäpuhtauslähteet heikentävät tuloilman laatua
· Liian korkea ulkoilmasäleikön otsapintanopeus ja puutteellinen ulkoilmasäleikön rakenne mahdollis-

tavat roskien, lumen ja sadeveden kulkeutumisen tuloilmakammioon tai säleikköä ympäröiviin ra-
kenteisiin

· Ulkoilmakammion puutteellinen rakenne
o ulkoilmakammio tulee viemäröidä ja varustaa vesilukolla
o vesi ei saa lammikoitua kammion pohjalle

· Moottoripeltien puuttuminen tai puutteellinen toiminta
· 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
o tuloilmasuodattimien ohivirtaus tulisi olla mahdollisimman pientä
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· 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

5.1.1 TK01

Palvelualue: keittiö/ruokala

Tutkimukset ja havainnot
Kone on Masterventin valmistama hihnavetoinen tuloilmakone, jossa on vesikiertoinen tuloilman lämmitys.
Koneen tarkka valmistusvuosi ei selvinnyt esitiedoista eikä kohdekäynnin aikana, mutta valmistus- ja asen-
nusajankohta ajoittuu todennäköisesti 1990-luvun loppupuolelle.
Koneen suodatinhuolto on hoidettu säännöllisesti (huoltoväli 6 kk) (Kuva 113). Viimeisin huolto on tehty
2/2020. Suodattimet olivat tarkastuksen perusteella likaiset (Kuva 114).
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Koneen puhallin on hihnavetoinen ja puhaltimen siivekkeet ja puhallinkammio ovat likaiset, samoin kuin suo-
datinosaa edeltävä ulkoilmakanavisto (Kuva 115 ja Kuva 117). Puhaltimen jälkeisen kulmaäänenvaimentimen
tarkastuksessa äänenvaimennusmateriaali todettiin kangaspäällysteiseksi polyesterikuiduksi (Kuva 116 ).
Koneen ulkoilmalaite sijaitsee 1. kerroksen pihatasanteella katoksen alla. Tarkastuksessa ei havaittu ulkoil-
malaitteen toimintaa haittaavia tekijöitä (Kuva 118).

Kuva 113. Koneen huoltoväli on ollut riittävän lyhyt (6
kk). Viimeisin huolto 2/2020, joten seuraava huolto suo-
ritettaan todennäköisesti pian tutkimusten jälkeen.

Kuva 114. Suodattimet olivat tutkimushetkellä käyt-
töikänsä päässä.

Kuva 115. Koneen puhallin on hihnavetoinen ja puhallin-
kammio puhdistuksen tarpeessa.

Kuva 116. Koneen kulmaäänenvaimentimen äänen-
vaimennusmateriaalina on käytetty kankaalla päällystet-
tyä polyesterikuitua.

Kuva 117. Tuloilmakammio on puhdistuksen tarpeessa. Kuva 118. Ulkoilmalaite on sijoitettu katoksen alle. Näin
ollen lumen kulkeutuminen ulkoilmavirtauksen mukana
koneeseen on vähäistä.
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Johtopäätökset
Koneen tuloilmakammio on likaantunut ja tuloilmasuodattimet ovat käyttöikänsä päässä, edellisestä suoda-
tinhuollosta on 6 kuukautta. Koneen puhallinosa on myös hieman likaantunut. Likaantuminen saattaa johtua
suodattimien aiemmasta epätiiviistä asennuksesta.
Koneen tarkastuksessa ei havaittu merkittäviä toimintaa haittaavia puutteita.
Kone on käyttöikänsä päässä.

Toimenpide-ehdotukset
Mikäli keittiö/ ruokalatiloja käytetään, suositellaan seuraavaa:

· koneen sisäosien puhdistus
· suodattimien säännöllinen vaihto

5.1.2 TK-21

Palvelualue: 2.krs hallintotilat

Tutkimukset ja havainnot
2. kerroksen hallintotiloja palveleva kone on Fläkt OY:n vuonna 1993 valmistama kaksinopeuksisella hihna-
vetoisella radiaalipuhaltimella varustettu ilmankäsittelykone. Tuloilman suodatusluokka on tyyppikilven mu-
kaan EU6 (eli M6/F6). Koneen ilmavirrat ovat 1/1-teholla +1,3/-1,0 m3/s ja ½-teholla +0,65/-0,5 m3/s. Kone
on varustettu liuos-LTO:lla (vesi-glykoli-liuos), jonka lisäksi tulokammiossa on Retermia-neulalämmönsiirti-
men avulla toteutettu tuloilman esilämmitys.

Retermia-patteriin siirrettään lämpöä 5.kerroksessa sijaitsevan PK01:n poistoilmasta. PK01 vastaa kojekyltin
mukaan 2. kerroksen ja porrashuoneen poistoilmavaihdosta. Koneen suunnitelmien mukainen ilmavirta täy-
dellä teholla on 1,2 m3/s. Tutkimushetkellä koneen taajuusmuuttajan ohjaustaajuus oli 50 Hz ja ohjausvirta
2,1 A. Koneessa ei ole poistoilman suodatusta, vaan poistoilman epäpuhtaudet kulkeutuvat suodattamatto-
mina neulaputkilämmönsiirtimeen (Kuva 129 ja Kuva 131). Koneessa on lisäksi vesikiertoinen tuloilman jälki-
lämmitys.

Koneella on yhteinen ulkoilmasäleikkö ja tuloilmakammion muiden saman IV-konehuoneen tuloilmakonei-
den (TK20, -21 ja -22) kanssa. Ilmanottoaukko sijaitsee ulkoseinän tasolla ylimmässä kerroksessa, joten talvi-
aikana lumen kinostuminen ilmanottoaukon eteen ei ole mahdollista (Kuva 119). Ulkoilmasäleikön pinta-ala
on 2,5 m2 ja tulokoneiden yhteenlaskettu ilmavirta täydellä teholla on 4,64 m3/s. Näin ollen säleikön otsapin-
tanopeus jää alle suositusylärajan (2m/s).

Ulkosäleikön takana sijaitsevan metalliverkon silmäkoko on ohjeistuksen mukainen (≥ 10 mm). Kammiossa
on vedenpoistoyhde, joka on varustettu vesilukolla (Kuva 120). Kammion pohjalla oli pieniä määriä orgaanisia
epäpuhtauksia, pääasiassa siitepölyä. Tuloilman esilämmityksestä vastaavan Retermia-neulalämmönsiirti-
men edessä aiemmin olleet metalliverkot on irrotettu paikoiltaan ja jätetty tuloilmakammion pohjalle (Kuva
120).

Kohteen neulalämmönsiirrin oli paksun pölyn ja likakerroksen peitossa (Kuva 121). Myös lämmönsiirtimen
jälkeisen tuloilmakanavan pohja oli likaantunut (Kuva 122).

Koneen kaikki paine-ero-osoittimet ovat vikaantuneet, jonka vuoksi koneen tuottamista ilmamääristä ei ole
tietoa (Kuva 123). Koneen suodattimet on varustettu elektronisilla paine-eromittalaitteilla, jotka on kytketty
hälytyskeskukseen (Kuva 127).

Koneen suodatinhuolto on suoritettu tasaisesti noin puolen vuoden välein (Kuva 124). Tuloilmasuodattimet
olivat tutkimushetkellä lähes puhtaat ja eikä merkittäviä ohivirtauksen aiheuttajia havaittu.
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Ulkoilmakammioon sijoitetun lämpötilamittarin mukaan ulkoilman lämpötila oli tutkimushetkellä n. 22 °C
(21TS1) (Kuva 125). Retermia-lämmönsiirtimen jälkeisessä mittauspisteessä lämpötila oli n. 24 °C (mittaus-
piste TE2) ja koneesta lähtevään tuloilmakanavaan sijoitetun lämpötilamittarin mukaan tuloilman lämpötila
oli n. 26 °C (mittauspiste 21TE4) (Kuva 126).

Muutospiirustusten mukaan konehuone olisi tullut tiivistää mahdollisimman ilmatiiviiksi, sisältäen rakojen,
halkeamien, kaapeliläpivientien ja muiden epätiiveyskohtien paikkaamisen sekä ovitiivisteiden uusimisen
(Kuva 130). Tutkimushetkellä konehuoneen ovi oli kuitenkin osittain auki, eikä konehuoneen läpiviennit vai-
kuttaneet tiiviiltä. Poistokoneen palvelualueeseen kuuluu tällä hetkellä 3 luokkatilaa, joiden lisäksi kone pal-
velee osaa 2. kerroksen käytävätiloista ja luoteispäädyn porrashuonetta. Näiden tilojen suunnitelmien mu-
kainen ilmavirta on n. 840 l/s.

Kuva 119. TK21:tä palvelevan ulkoilmakammion sijainti
(punainen nuoli).

Kuva 120. Ulkoilmakammiossa on vesilukolla varustettu
viemäri (punainen ympyrä). Retermia LTO:n edessä
aiemmin ollut metalliverkko on jätetty tuloilmakam-
mion pohjalle (nuoli).

Kuva 121. Neulalämmönsiirtimen pinnat ovat paksun lian
peitossa.

Kuva 122. Koneita palveleva tuloilmakanava on likaantu-
nut.
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Kuva 123. TK21 paine-ero-osoittimet eivät toimi. Kuva 124. Koneen suodatinhuolto on ollut säännöllistä
(huoltoväli n. 6 kk).
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Kuva 125. ulkoilmakammiossa sijaitsevan lämpömittarin
mukaan ulkoilman lämpötila oli n. 22 °C.

Kuva 126. koneesta lähtevässä tuloilmakanavassa sijait-
sevan lämpömittarin mukaan tuloilman lämpötila oli n.
26 °C.

Kuva 127. TK-21:n säätökaavio
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Kuva 128. Tk-21 toimintaselostuksen mukaan sisäänpuhallusilman tavoitelämpötilan tulisi muuttua poistoilman läm-
pötilan poiketessa asetusarvostaan. Näin ollen 21TV1 venttiilin tulisi siirtyä ohitussäädölle poistoilman lämpötilan
ylittäessä asetusarvonsa.
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Kuva 129. 2. kerroksen luokkatiloja ja porraskäytävää palveleva poistoilmapuhallin on uusittu vuonna 2006 (vanha
P1). Tuloilman esilämmityksestä vastaavan Retermia -patterin poistopatteri on sijoitettu tämän puhaltimen ulospu-
hallusvirtaan. Uuden PK01 koneen ilmavirta (1,2 m3/s) on huomattavasti vanhaa P1 konetta pienempi.

Kuva 130. Vuonna 2006 asennettua poistoilmakonetta ei
ole kanavoitu, konehuone toimii poistoilmakammiona.

Kuva 131. Poistokoneessa ei ole suodattimia, jonka
vuoksi konehuoneen roskat ja poistoilman epäpuhtaudet
voivat päätyä suoraan neulalämmönsiirtimen pintaan.

Johtopäätökset
Konehuonetta palvelevan tuloilmasäleikön sijainti ja riittävän alhainen otsapintanopeus estävät liiallisten
epäpuhtauksien kulkeutumisen koneisiin. Tuloilman esilämmityksestä vastaava neulaputkilämmönsiirrin
myös sulattaa kammion ohi kulkeutuvan lumen.
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Tuloilman esilämmityksestä vastaava Retermia -lämmönsiirrin koostuu putken pinnalla olevista pienistä alu-
miinineuloista, jotka lisäävät lämmönsiirtopinta-alaa. Samalla laite toimii myös G3 -luokan karkeasuodatti-
mena. Retermian oman huolto-ohjeen mukaan neulalämmönsiirtimet tulee puhdistaa tarpeen mukaan tai
vähintään kerran vuodessa. Lämmönsiirtimen lämmönluovutus-, ja todennäköisesti myös talteenottopatteri
ovat pahoin likaantuneet. Paksu likakerros heikentää lämmönsiirtimien tehoa, sekä pienentää niiden läpi kul-
keutuvia ilmavirtoja.

PK1:n ja siten myös lämmöntalteenoton poistopatterin alkuperäiset ilmavirrat ovat olleet huomattavasti
PK01 ilmavirtoja suuremmat, joka heikentää tuloilman esilämmityksen tehoa.
PK01 ilmavirrat ovat suuret koneen palvelualueeseen verrattuna. Palvelualueen luokkatiloissa ei ole tuloil-
makanavia, eikä korvausilmaventtiileitä, vaan korvaus ilma kulkeutuu ulkoseinärakenteen ilmanvuotokoh-
tien ja eristekerroksen lävitse. Seinärakenteeseen kohdistuneissa tutkimuksissa havaitut mikrobivauriot voi-
vat heikentää sisäilman laatua.

Kohteen lämmöntalteenottojärjestelmän ohjaus tai liuoksen kiertoa ja jälkilämmityspattereiden toimintaa
ohjaavien venttiileiden puutteellisesta toiminnan vuoksi, tuloilman lämpenee kesäaikana tarpeettomasti (22
-> 26 °C).

Toimenpide-ehdotukset
· Kohteen ulkoilmakammiossa ja katolla sijaitsevat Retermia-lämmönsiirtimet pestään. (Pesuun tulee

käyttää oikeanlaisella suuttimella varustettua painepesuria.)
· PK1 varustetaan suodatinosalla lämmönsiirtimen likaantumisen vähentämiseksi
· PK1:n konehuoneen tiiveyttä parannetaan tai tulevat kanavat jatketaan koneelle asti
· PK1:n palvelualueen tarvitseman poistoilmavirrat tarkistetaan
· PK1:n palvelualueella olevat luokkatilat varustetaan tuloilmakanavilla tai pelkällä poistoilmapääte-

laitteilla varustettuihin luokkiin asennetaan luokkakohtaiset koneet ja poistoilmakanavat tulpataan

5.1.3 TK-23

Palvelualue: Auditorio

Tutkimukset ja havainnot
Auditoriota palveleva kone on Fläkt oy:n vuonna 1993 valmistama kaksinopeuksisella hihnavetoisella radiaa-
lipuhaltimella varustettu ilmankäsittelykone. Tuloilman suodatusluokka on tyyppikilven mukaan EU6 (eli
M6/F6). Koneen ilmavirrat 1/1-teholla +1,3/-1,0 m3/s ja ½-teholla +0,65/-0,5 m3/s. Kone on varustettu nes-
tekiertoisella lämmitys- ja jäähdytyspatterilla (Kuva 132).
Toimintakaaviossa esitetyn käsikytkimen (23HS1) toimintaa ei ole mainittu koneen toimintaselosteessa (Kuva
133).

Koneella on yhteinen tuloilmakammio aulatiloja palvelevan TK-24:n kanssa (Kuva 134). Koneen ulkoil-
masäleikön kiinnitys on heikko. Säleikkö irtosi seinästä sitä tutkittaessa. Säleikön sisäpuolelle sijoitetun ritilän
silmäkoko todettiin suositusten mukaiseksi. Säleikön ja seinärakenteen liittymät olivat epätiiviitä (Kuva 135).
Koneessa ei ole varsinaista ilman virtausnopeutta alentavaa kammiota, jonka vuoksi ulkoilman mukana sä-
leikön lävitse kulkeutuva lumi pääsee suodattimiin. Lumen ja veden kulkeutumisesta aiheutuneita jälkiä ha-
vaittiin suodatinosaa edeltävän koneen osan alapuolisessa lattiapinnassa (Kuva 136).
Koneen tuloilmasuodattimet todettiin riittävän puhtaiksi ja huoltoväli riittävän lyhyeksi (Kuva 137).
Koneen puhaltimen jälkeisen äänenvaimennusosan äänenvaimennusmateriaalina oli käytetty pinnoittama-
tonta mineraalivillaa, joka oli päällystetty reikäpellillä (Kuva 138 ja Kuva 139). Auditoriosta otetuista teollisten
mineraalikuitujen laskeumanäytteistä ei kuitenkaan havaittu raja-arvoa ylittäviä määriä kuituja.
Koneen tuloilma johdetaan palvelualueelle auditorion alla sijaitsevan tuloilmakammion kautta (Kuva 140).
Kammiosta ilma kulkeutuu betonilaattaan asennettujen putkien kautta katsomon istuinten jalkatiloihin.
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Kammiossa havaittiin betoniperäistä pölyä ja mahdollisesti taloteknisten järjestelmien jälkiasennuksesta ai-
heutuneita ilman pölynsidontakäsittelyä olevia betonipintoja.
Tuloilman jäähdytyksestä vastaavan jäähdytyspatterin pinnat todettiin puhtaiksi ja patteri asianmukaisesti
vesilukolla lattiakaivoon viemäröidyksi (Kuva 141).

Kuva 132. TK23:n toimintakaavio

Kuva 133. TK23:n toimintaselostus
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Kuva 134. Koneen ulkoilmasäleikkö sijaitsee sisäpihalla.
Alareuna korkeus on maanpintaan nähden riittävä.

Kuva 135. Säleikön ja seinärakenteen väliset liittymät
ovat epätiiviitä.

Kuva 136. Puhallinta edeltävän kanavaosan pohjalle ker-
tyy vettä tuloilmavirtauksen mukana kulkeutuvan lumen
ja veden myötä.

Kuva 137. Koneen suodattimet olivat puhtaat ja tiiviisti
asennettuja.

Kuva 138. Koneen mineraalivillaiset äänenvaimentimet
on päällystetty reikäpellillä.

Kuva 139. Äänenvaimennusvillassa ei ollut kangaspinnoi-
tetta.
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Kuva 140. Koneen tuottama tuloilma johdetaan auditori-
oon sen alapuolella sijaitsevan kammion kautta.

Kuva 141. Koneen jäähdytyspatterin pinnat todettiin
puhtaiksi

Johtopäätökset
Koneen tuloilmavirtauksen mukana kulkeutuva lumi päätyy ajoittain tuloilmasuodattimiin. Lumen vaikutuk-
sesta suodattimet voivat tukkeutua ja alentaa tuloilmavirtoja ja heikentää siten sisäilman laatua. Kastuneet
ja pölyiset suodattimet toimivat myös kasvualustana mikrobeille, tästä syystä kastuneet suodattimet on aina
vaihdettava.
Kohteesta otettujen kuitulaskeumanäytteiden perusteella koneen äänenvaimentimesta ei irtoa merkittäviä
määriä mineraalikuituja.
Koneen tuloilmakammion pinnoilla todettiin kohteen muita tuloilmakanaviston osia runsaampia määriä pö-
lyä ja epäpuhtauksia. Pöly on osittain peräisin kammion betonipinnoista tai siellä tehdyistä jälkiasennuksista.
Kammion puhdistettavuus on heikkoa.
Kone on 22 vuotta vanha ja näin ollen lähestymässä teknisen käyttöikänsä loppua.

Toimenpide-ehdotukset
Mikäli auditoriotiloja otetaan väistötilakäyttöön, suositellaan seuraavaa:

· ulkoilmasäleikön kiinnityksen uusiminen
· säleikön ja seinärakenteen välisten liittymien tiivistäminen
· koneeseen johtavan kanavaosan puhtauden tarkastaminen ja tarvittaessa puhdistus
· lumen kulkeutumista koneen tuloilmasuodattimiin tarkkaillaan lumipyryjen yhteydessä
· tuloilmakammion pintojen pölynsidonnan parantaminen ja kammion puhdistus mahdollisuuksien

mukaan

5.1.4 TK-24

Palvelualue: Aulatilat

Tutkimukset ja havainnot
2. kerroksen hallintotiloja palveleva kone on Fläkt oy:n vuonna 1993 valmistama kaksinopeuksisella hihnave-
toisella radiaalipuhaltimella varustettu ilmankäsittelykone. Tuloilman suodatusluokka on tyyppikilven mu-
kaan EU6 (eli M6/F6). Koneen ilmavirrat 1/1-teholla ovat +1,5/-1,0 m3/s ja ½-teholla +0,75/-0,5 m3/s. Kone
on varustettu liuos-LTO:lla (vesi-glykoli-liuos). Koneella on yhteinen tuloilmasäleikkö koneen TK23 kanssa (ks.
säleikköön liittyvät havainnot ko. koneen kohdalta).
Koneen toimintaselostuksen ja -kaavion mukaan koneen poistoilmavirrasta otettava lämpö ohjataan TK20,
TK21 ja TK22 tuloilmakoneiden tuloilman esilämmitykseen (Kuva 142 ja Kuva 143). Lisäksi palvelualueella on
poistoilmakone P9.



FCG Finnish Consulting Group Oy Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 88 (113)
28.9.2020

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

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

Koneen ulkoilmakammion rakenne vastaa konetta TK22, joten myös kyseisen koneen tuloilmasuodattimiin
päätyy todennäköisesti toisinaan lunta.
Tutkimusten aikana koneen sisäosiin ei kohdistettu tarkastuksia.
Koneen toiminnassa ei havaittu tutkimusten perusteella sisäilmalaatuun vaikuttavia puutteita.

Kuva 142. TK24 toimintakaavio

Kuva 143. TK24 toimintaselostus
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Kuva 144. TK24 yleiskuva

Johtopäätökset
Koneen toimintaan vaikuttavat talviaikana tuloilmavirtauksen mukana kulkeutuva lumi, joka mahdollisesti
tukkii ja kastelee suodattimia.
Kone lähestyy teknisen käyttöikänsä loppua.

Toimenpide-ehdotukset
Mikäli 1. kerroksen aulatiloja otetaan käyttöön, suositellaan seuraavaa:

· ulkoilmasäleikön kiinnityksen uusiminen
· säleikön ja seinärakenteen välisten liittymien tiivistäminen
· koneeseen johtavan kanavaosan puhtauden tarkastaminen ja tarvittaessa puhdistus
· lumen kulkeutumista koneen tuloilmasuodattimiin tarkkaillaan lumipyryjen yhteydessä
· kastuneet suodattimet vaihdetaan

5.1.5 TK03

Palvelualue: Voimistelusali

Tutkimukset ja havainnot
Voimistelusalia palveleva kone on GEA:n vuonna 2006 valmistama taajuusmuuntajaohjatuilla ja suoravetoi-
silla puhaltimilla varustettu ilmankäsittelykone (Kuva 147). Koneet käyvät aikaohjelman mukaisesti. Tuloil-
man suodatusluokka on tyyppikilven mukaan EU6 (eli M6/F6). Koneen ilmavirrat 1/1-teholla ovat +2,0/-1,7
m3/s. Kone on varustettu lämmöntalteenottokiekolla.
Toimintaselostuksessa ei ole mainittu säätökaaviossa esitetyn käsikytkimen (KIS16.B119) toimintaa (Kuva
145 ja Kuva 146).
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Koneen toiminnassa ei kohdekäynnin aikana havaittu merkittäviä puutteita. Koneen poistopuolen äänen-
vaimentimissa oli havaittavissa selkeää pölyyntymistä, mutta poisto- ja tulopuolen äänenvaimentimien väli-
set tiivistepinnat olivat ehjät, eikä pölyn siirtyminen tuloilmavirtaukseen ole näin ollen merkittävää.
Koneen tuloilmasäleikkö on asennettu vanhan T-10:n koneen tuloilmasäleikön tilalle (Kuva 148). Säleikön
alareuna on noin 0,5 metrin korkeudella säleikön alapuolisesta kattopinnasta. Lisäksi säleikkö sijaitsee piipun
ja katolla kulkevan ilmanvaihtokanavan muodostamassa kulmauksessa, joka talviaikana tehostaa lumen ki-
nostumista ulkoilmasäleikön läheisyyteen luoteeseen puhaltavan tuulen vaikutuksesta.
Säleikön ja ulkoseinän väliset rakenteet ovat epätiiviitä, jonka vuoksi seinäpintaa ja säleikköä pitkin valuva
vesi voi päätyä rakenteisiin (Kuva 149). Ulkoilmasäleikön ympärillä on myös selkeästi kastuneita villapintoja.
Ulkoilmakammion tarkastusluukku on asennettu kierreportaiden taakse (Kuva 150). Asennustavan vuoksi
tarkastusluukun avaaminen ei onnistu.

Kuva 145. TK03:n säätökaaviossa koneelle on osoitettu virheellinen tunnus (TK01)

Kuva 146. TK03:n toimintaselostus
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Kuva 147. TK03 on vuonna 2006 asennettu ilmanvaihto-
kone, jossa on nykyaikaiset rakennusautomaatiokytken-
nät.

Kuva 148. TK03 ulkoilmasäleikön alareuna on alle 0,5
metrin korkeudella suhteessa alapuoliseen kattopintaan.

Kuva 149. Ulkoilmasäleikön ja ulkoseinärakenteen liitty-
mät ovat epätiiviitä.

Kuva 150. Ulkoilmakammion tarkastaminen ja puhdista-
minen on hankalaa, koska kierreportaiden kaide estää
luukun avaamisen.

Johtopäätökset
Koneen ulkoilmasäleikön alareunan korkeus on rakentamismääräyksien ohjeistuksia alempana, joka voi ai-
heuttaa lumen kulkeutumista tuloilmasuodattimiin.
Ulkoilmakammion puhdistusluukun asennustapa estää luukun avaamisen, jonka vuoksi kammion puhdista-
minen sisäkautta on mahdotonta.
Ulkoilmasäleikön ja seinärakenteen väliset epätiiviit liittymät voivat aiheuttaa ulkoilmasäleikön pinnalle tai
sen yläpuoliselle seinä osuudelle päätyvän veden kulkeutumisen rakenteisiin.
Muilta osin kone on nykyaikainen, eikä sen toiminta vaikuta sisäilman laatua heikentävästi.

Toimenpide-ehdotukset
Mikäli liikuntasalin tiloja otetaan käyttöön, suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

· Ulkoilmasäleikön rakenteiden korjaaminen suositusten mukaiseksi
· Ulkoilmakammion ja seinärakenteiden välisten liittymien tiivistäminen
· Ulkoilmakammion tarkastusluukun rakenteen korjaaminen luukun avaamisen mahdollistamiseksi
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5.1.6 IVK 30 - 44

Palvelualue: 3. kerroksen luokkatilat

Tutkimukset ja havainnot
 3. kerroksen ilmanvaihto on toteutettu vuonna 2006 asennetuilla Swegon Compact air -ilmankäsittelyko-
neilla (Kuva 151). Koneet on varustettu läsnäoloanturilla, joka toimintaselostuksen mukaan ohjaa koneen
pienestä ilmavirrasta normaalille ilmavirralle, jos anturi havaitsee tilassa liikettä. Paluu pienelle ilmavirralle
on viivästetty normaalivirtauksen keston mukaisesti, koneen käytyä normaalilla ilmavirralla alle 10 minuuttia,
paluu pienelle ilmavirralle tapahtuu viiden minuutin viiveellä. Jos kone käy yli kymmenen minuuttia, käy kone
normaalilla virtauksella 20 minuuttia tilan tyhjentymisen jälkeen. Koneiden maksimi-ilmavirta on 230 l/s, joka
riittää noin 38 henkilölle.

Koneen asennuksessa ei ole käytetty Swegon koneelle suunnittelemaa ulkoseinähuuvaa, vaan koneen jäte-
ja ulkoilma-aukkojen eteen on asennettu alaspäin taivutetuilla rimoilla varustettu peltisäleikkö (Kuva 152).
Jäteilman ulospuhallusaukko sijaitsee säleikössä raitisilma-aukon yläpuolella, jolloin alaspäin taivutetut rimat
ohjaavat ulospuhalluksen raitisilma-aukon eteen (Kuva 153).
Asennustavan oletettiin johtavan jäte- ja raitisilman osittaiseen sekoittumiseen säleikön ulkopinnan lähellä.
Sekoittuminen varmistettiin syöttämällä merkkiainekaasua koneen oven tiivisteen välistä, poistoilmapuhal-
timen välittömään läheisyyteen sen ollessa käynnissä, jolloin piennopeustuloilmalaitteen eteen sijoitettu
merkkiaineanalysaattori reagoi lähes välittömästi (Kuva 156).
Samassa yhteydessä tarkastettiin kyseisen koneen sisäosien puhtaus, jonka osalta ei havaittu puhdistustar-
vetta (Kuva 154).
Tutkimusten aikana luokkakohtaisilla koneilla varustettujen luokkien tarkastuksessa havaittiin koneen pois-
toilma-aukon päälle sijoitettu pahvilaatikko, joka tukki poistoilma-aukon osittain (Kuva 155).
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Kuva 151. Yleiskuva luokkakohtaisesta ilmanvaihtoko-
neesta. Läsnäoloanturi osoitettu punaisella nuolella.

Kuva 152.  Luokkakohtaisen koneen ulkosäleikkö.

Kuva 153. Lähikuva jäte- ja ulkoilma-aukon eteen asen-
netusta säleiköstä.

Kuva 154. Pistokokeessa tarkastetun koneen sisäpinnat
todettiin puhtaiksi.

Kuva 155. Tutkimuksissa havaittiin poistoilma-aukon
päälle sijoitettuja esineitä.

Kuva 156. Leikkauskuva luokkakohtaisesta koneesta. Pu-
naisella nuolella osoitettu merkkiaineen syöttökohta ko-
neen käynnissä ollessa.
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Johtopäätökset
Pistokokeessa tarkastettu luokkakohtainen kone todettiin sisäosiltaan hyvin puhtaaksi, myös koneiden
huolto on ollut säännöllistä.
Koneiden asennuksessa ei ole käytetty valmistajan suunnittelemaa ulkoseinähuuvaa. Jäte- ja ulkoilmaka-
navien eteen asennettu säleikkö aiheuttaa ilmavirtojen sekoittumista ja heikentää näin ollen ilmanvaihtoker-
rointa. Ulkoilman joukkoon kulkeutuvan jäteilman määrää ei näiden tutkimusten perusteella voitu selvittää.

Koneiden päälle sijoitettavat esineet voivat tukkia osittain poistoilma-aukon ja heikentää ilmanvaihtokoneen
toimintaa.

Toimenpide-ehdotukset
· ylimääräiset esineet poistetaan koneiden päältä
· jäteilma ja ulkoilma osittaisen sekoittumisen vaikutukset selvitetään tarkemmilla tutkimuksilla

5.1.7 Vallox ilmava 250 D-R ilmanvaihtokoneet tiloissa 232 ja 234

Palvelualue: tila 232 ja 234

Tutkimukset ja havainnot
Tutkimusten aikana tiloissa 232 ja 234 havaittiin Valloxin Ilmava 250 D-R ilmanvaihtokoneet. Koneet ovat
vuodelta 1998.
Tilassa 234 sijaitseva kone tarkastettiin myös sisältä, jonka yhteydessä havaittiin koneen olevan varustettu
kahdella perättäisellä ristivirtalämmönsiirtimellä. Lisäksi koneessa on nestekiertoinen neulalämmönsiirti-
mellä toteutettu tuloilman jälkilämmitys.
Koneen suodattimet olivat huoltotarran mukaan vaihdettu edellisen kerran elokuussa 2019. Tuloilman kar-
kea suodatin todettiin todella likaiseksi. Tuloilma suodatetaan kuitenkin vielä toiseen kertaan lämmönsiirri-
nosan jälkeen, ennen jälkilämmitystä.
Kone todettiin viemäröidyksi koneeseen päätyvän lumen ja veden takia
Koneet ovat varustettu ohjainyksiköiden perusteella hiilidioksidia ja suhteellista kosteutta mittaavilla antu-
reilla, joiden avulla ilmavirtausten ohjaaminen olisi mahdollista.
Luokkatilassa 232 sijaitsevan koneen edellinen huolto oli suoritettu 2/20.
Koneiden ulkoilmasäleikköjen sijaintia ei tutkimuksissa selvitetty.
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Kuva 157. koneiden sijainnit 2. kerroksen pohjakuvassa

Kuva 158. Koneet on ohjainyksiköiden perusteella varus-
tettu hiilidioksidi- ja ilmankosteusantureilla

Kuva 159. Tilassa 232 sijaitsevan koneen huolto oli suori-
tettu 2/20. Tilassa 234 sijaitsevan koneen huolto oli jää-
nyt tällöin tekemättä.

Kuva 160. Koneet ovat varustettu kahdella perättäisellä
ristivirta lämmönsiirtimellä ja nestekiertoisella jälkiläm-
mityksellä.

Kuva 161.  Tilassa 234 sijaitsevan koneen karkeasuodatin
oli käyttöikänsä päässä ja epätiiviisti asennettu.
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Johtopäätökset
Tilassa 234 sijaitsevan koneen suodattimet ovat käyttöikänsä lopussa. Epätiiviit ja käyttöikänsä päässä olevat
suodattimet likaavat koneen muita osia.
Koneet alkavat lähestyä teknisen käyttöikänsä loppua. Tutkimuksissa ei havaittu merkittäviä koneiden toi-
mintaan vaikuttavia puutteita.

Toimenpide-ehdotukset
· koneiden sisäosien puhdistus
· koneiden säännöllisestä huollosta huolehtiminen

5.2 Ilmanjako

Riskiarvio
· 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 Asumisterveysasetuksen toimenpideraja on 1150ppm suurempi ulkoilman hiilidioksidipitoi-
suutta

· 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.
· 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

Tutkimukset ja havainnot
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Ilman jakautumista ja ilmanvaihtojärjestelmän jako-osien puhtautta tutkittiin pistokoemaisesti aistinvarai-
sia menetelmiä käyttäen.

Aulatilojen tuloilma jaetaan alueelle syrjäyttävällä ilmanjakotavalla, jossa suuria ilmavirtoja tuodaan pie-
nellä nopeudella tilaan. Yksi aulatilan tuloilmapäätelaitteista sijaitsee auditorion viereisessä huoneessa,
joka on varustettu aulatilaan johtavalla siirtoilmasäleiköllä. Huonetta käytetään tällä hetkellä varastona
(Kuva 162).

Kansliatiloissa sijaitsevien WC-tilojen väliovessa ei ole suunnitelmien mukaista ovirakoa (Kuva 163).
Pistokokein toteutetussa ilmanvaihtojärjestelmän tulokanavistojen ja -päätelaitteiden tarkastelussa ei ha-
vaittu ilmanlaatua heikentäviä epäpuhtauksia tai mineraalivillakuitulähteitä (Kuva 164 ja Kuva 165).
Kansliatilojen kattoon asennettu kasettimallinen ilman jäähdytysyksikkö aiheuttaa laitteen läheisyydessä
vetohaittaa, jota on torjuttu estämällä ilmanvirtaus oleskeluvyöhykkeen suuntaan laitteen reunaan asenne-
tun paperin avulla (Kuva 167). Jäähdytysyksikön ilmansuodatin on pölyyntynyt ja myös suodattimen jälkei-
set osat ovat pölyyntyneitä (Kuva 166).

Auditorion alapuolinen tila toimii tilaan tuloilmaa jakavana ilmanvaihtokammiona (Kuva 168). Kammiosta
tuloilma johdetaan istuinrivistöjen jalkatilaan betoniin asennettujen putkien avulla. Kammion betonipinnat
ovat pääosin maalattuja, mutta kammiossa on myös pintoja, joiden pölynsidontakäsittely on puutteellista
(Kuva 169). Kammion pintojen puhdistaminen on haastavaa.
Luokkakohtaisilla koneilla varustetuissa tiloissa osa oppilaista istuu koneen tuloilmasäleikön välittömässä
läheisyydessä (Kuva 170).
Osa A-osan toisen kerroksen luokkatiloista on varustettu vain poistoilmapäätelaitteilla (Kuva 171 ja Kuva
172).
Tutkimuksissa ei muilta osin havaittu ilman jakautumista tai sisäilman laatua heikentäviä tekijöitä.
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Kuva 162. Aulatilan tilan tuloilmapäätelaitteen edustaa
käytetään varastona.

Kuva 163. 2. kerroksen kansliatiloissa sijaitsevien WC-ti-
lojen välioven ovirako on puutteellinen

Kuva 164. Päätelaitteiden pistokoemaisessa puhtauden
tarkastelussa ei havaittu puutteita. Lisäksi päätelaittei-
den äänenvaimennusmateriaalit todettiin pinnoitetusta
polyesterikuidusta valmistetuiksi.

Kuva 165. Myös tuloilmakanavistojen pinnat todettiin
pistokokein lähes pölyttömiksi.

Kuva 166. Kansliatilojen jäähdytysyksikön suodatin on
pölyyntynyt.

Kuva 167. Kansliatilojen jäähdytysyksikkö on ilmeisesti
aiheuttanut vetohaittaa lähialueelle. Tilannetta on kor-
jattu muuttamalla tuloilmavirtauksen suuntaan paperin
avulla.
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Kuva 168. Auditorion alapuolinen kammiotila. Kuva 169. Kammiotila on hankalasti puhdistettava. Ti-
lassa on osittain pinnoittamattomia betonipintoja, joista
voi irrota hienojakoista betonipölyä tuloilmavirtauk-
seen.

Kuva 170. Luokkakohtaisten ilmanvaihtokoneiden välit-
tömässä läheisyydessä istuvat voivat aistia vetohaittaa
erityisesti kovalla pakkasella.

Kuva 171. Luokkatilassa A224 on vain poistoilmanvaihto.
Tilassa ei myöskään ole korvausilmaventtiileitä.

Kuva 172. Osassa A-osan 2. kerroksen luokkatiloista on vain poistoilmapäätelaitteet (tila kuvassa punaisella
kehystettynä). Aiemmissa suunnitelmissa esitetyt korvausilmaventtiilit ovat poistuneet ilmeisesti ikkunoiden
vaihdon yhteydessä.
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Johtopäätökset
Aulatiloissa havaittu tavaroiden varastointi tuloilmapäätelaitteen välittömässä läheisyydessä voi irrottaa
varastoitavista tavaroista epäpuhtauksia, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun.
Tutkimusten aikana havaittiin wc-tilojen ovirakojen olevan osittain puutteellisia. Oviraot toimivat WC-tilo-
jen poistoilmavirtausten vaatimina korvausilmareitteinä. Puutteelliset oviraot voivat pienentää WC-tilojen
poistoilmalaitteiden virtauksia.

Jäähdytysyksikön aiheuttama viileä ilmavirtaus voi aiheuttaa vetohaittaa laitteen puhallusalueen läheisyy-
dessä. Jäähdytinlaitteistojen pinnat saattavat kondensoida. Kosteat pinnat ja niille kertynyt pöly voivat toi-
mia alustana mikrobeille, jonka vuoksi laitteiston puhtaudesta ja pölyttömyydestä huolehtiminen on tär-
keää.

Auditorion alapuolisen ilmanvaihtokammion pinnoilla on pölyä ja kammiossa on paljaita betonipintoja,
joista hienojakoisen pölyn irtoaminen on pienissä määrin mahdollista. Kammion pintojen pölykertymä on
muita kohteen tuloilmajärjestelmiä runsaampi. Kammion pintojen puhdistaminen on hankalaa.
Luokkakohtaisen ilmanvaihtokoneiden lähinnä ilmanvaihtolaitetta istuvat oppilaat voivat aistia vedon tun-
netta erityisesti kovien pakkasten aikana, jolloin tuloilmavirtauksen lämpötila hieman laskee. Koneen val-
mistajan suosittelema suojaetäisyys koneen tuloilman ulospuhalluksesta on 1 metri.

Osa A-osan 2. kerroksen luokkatiloista (tilat A224, 225, 230 ja 233) on varustettu vain poistoilmapäätelai-
teilla. Vanhoissa 1968 vuoden suunnitelmissa tilojen korvausilmareitteinä on käytetty ilmeisesti ikkunoiden
yläosissa olleita rakoventtiileitä. Nämä korvausilmareitit ovat poistuneet käytöstä ilmeisesti kiinteistön ul-
koikkunoiden uusimisen myötä. Poistoilmavirtauksen tarvitseman korvausilma kulkeutuu näihin tiloihin
käytävästä ja osin ulkoseinärakenteen lävitse.

Toimenpide-ehdotukset
· Mikäli ensimmäisen kerroksen tiloja otetaan käyttöön, aulatilassa sijaitsevasta varastohuoneesta

poistetaan varastoitavat tavarat tuloilmapäätelaitteen välittömästä läheisyydestä. Tavaroiden varas-
tointia tilassa vältetään.

· Kansliatilojen jäähdytysyksikön suodatinpinnat ja laitteen sisäpinnat puhdistetaan.
· Mikäli auditoriotiloja otetaan käyttöön, puhdistetaan auditorion alapuolisen kammiotilan pinnat

mahdollisuuksien mukaan. Paljaat betonipinnat käsitellään pölynsidonta-aineella.
· Luokkatilakohtaisten koneiden suojaetäisyyttä kasvatetaan, mikäli laitteen välittömässä läheisyy-

dessä oleskelevat henkilöt kokevat tuloilmavirtauksen aiheuttamaa vetohaittaa.
· Väistötilakäyttöön tulevissa, pelkällä poistoilmanvaihdolla varustetuissa tiloissa ilmanvaihtoa paran-

netaan esimerkiksi korvaamalla poistoilmanvaihtojärjestelmä tilakohtaisilla tulo-poistokoneilla.

6 SISÄILMANÄYTTEET JA MITTAUKSET

6.1 Lämpötila ja suhteellinen kosteus

Sisäilman lämpötilan ja suhteellisen kosteuden raja-arvoja on esitetty liitteenä olevassa ohjekortissa
(LIITE: Sisäilman lämpötila ja suhteellinen kosteus).

Tulokset
Alla olevissa taulukoissa esitetään tutkimusjakson aikaisia sisäilman lämpötiloja ja suhteellista kos-
teutta koskevat mittaustuloksoet eri mittauspisteissä.
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Kuva 173. Sisäilman lämpötila eri mittauspisteissä tutkimusjakson aikana

Kuva 174. Sisäilman suhteellinen kosteus eri mittauspisteissä tutkimusjakson aikana

Kuva 175. Ulkoilman lämpötila ja suhteellinen kosteus Artukaisen havaintoasemalla 17.8 – 1.9.2020. (Sääaseman ha-
vainnot sisältävät siis myös mittausajankohtaa edeltäneen viiden päivän säätiedot (17.8-21.8.)

Johtopäätökset
Mittausjaksoa edelsi hellejakso, jonka aikana päivälämpötilat kohosivat viikon ajan n. + 25 °C:n
tai sen yli, myös ulkoilman suhteellinen kosteus oli korkea aikavälillä 22.8-25.8 (Kuva 175).
Mittausta edeltäneen hellejakson takia rakenteisiin varastoitui auringon säteilystä peräisin olevaa
lämpöenergiaa, joka näkyy mittaustuloksissa erityisesti A-siiven 2. ja 3. kerroksen mittauspisteissä.
Ensimmäisessä kerroksessa keskempänä rakennusta sijaitsevaan kahvioon (B103) auringon säteily-
vaikutus on ollut muita mittauspisteitä huomattavasti pienempää, jonka vuoksi tilan sisälämpötila
on mittauksen alussa n. 1 – 2 °C:n verran muita tiloja alhaisempi.
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Erityisesti b-osassa idän puoleisella sivulla sijaitsevat luokkatilat (A221 ja A308) lämpenevät aurin-
gonsäteilyn vaikutuksesta.  Tilan A308 (luokkatila) sisälämpötila on myös itäseinustalla sijaitsevaa
A221 jatkuvasti hieman korkeampi. Korkeampi sisälämpötila voi johtua A308 tilan ilmanvaihtoko-
neen läsnäolokytkimen ohjauksesta, jolloin tilan ilmavaihto toimii läsnäolon ulkopuolella minimi-
ilmavirralla, jonka vuoksi ilmanvaihto ei kykene hallitsemaan auringon aiheuttamaa lämpökuormaa
yhtä tehokkaasti kuin tilassa A221 (opettajien huone), joka on ilmanvaihtokone TK02:n palvelualu-
eella. Lämpötilaeroa voi selittää myös tilojen toisistaan mahdollisesti poikkeava henkilöiden aiheut-
tama lämpökuorma tai sälekaihdinten käyttö, joka osaltaan vaikuttaa sisäilman lämpötilaan.
Tilan A216:n (työhuone) sisälämpötilan hallintaa helpottaa kanslia tilan katossa (A223) sijaitseva
jäähdytinyksikkö, jonka vuoksi arkiaamuisin tilan lämpötila tippui selkeästi muihin tiloihin verrat-
tuna.
Tilan B103 sisäilman lämpötilassa ei havaita vuorokauden sisäistä vaihtelua, vaan tilan lämpötila
alenee tasaisesti ulkolämpötilan keskimääräisen lämpötilan muutoksen mukaisesti +25 °C:sta, +23
°C:een.
Luokkatilan A308 sisälämpötila nousi mittausjakson aikana kahdesti yli S3-sisäilmaluokan kesäaikai-
sen sisälämpötilan tavoitearvon yläpuolelle (+ 27 °C), mutta ei ylittänyt asumisterveysasetuksen mu-
kaista toimenpiderajaa (+ 32 °C). Mittausjakson aikana ulkolämpötila oli päivittäin noin + 20 °C, joten
pitkään kestävien hellejaksojen aikana auringon säteilyvaikutukselle alttiiden tilojen lämpötilat to-
dennäköisesti nousevat selvästi yli S3-sisäilmaluokan sisälämpötilan tavoitearvon yläpuolelle.
Hellejaksojen aiheuttamaa korkeaa sisälämpötilaa ylläpitävät ilmastointijärjestelmien lämmöntal-
teenotot, joita ei ainakaan koneiden toimintaselostusten mukaan kytketä pois toiminnasta kesäai-
kana.

Toimenpide-ehdotukset:
Rakenteisiin varautuvaa lämpöenergiaa ja siten myös sisälämpötilaa voitaisiin alentaa tehok-
kaalla yötuuletuksella, joka on mahdollista ainakin luokkakohtaisten koneiden nykyisten ohjausjär-
jestelmien avulla.

6.2 Paine-eromittaukset

Rakennusvaipan yli vaikuttavan paine-eron raja-arvoja sekä mittausmenetelmä on esitetty liitteenä
olevassa ohjekortissa (LIITE: Paine-ero).

Tulokset
Sisäilman ja ulkoilman välistä, eli rakennusvaipan ylitse olevaa paine-eroa mitattiin tutkimusjakson
aikana neljästä eri pisteestä. Alla olevissa taulukossa esitetään tutkimusjakson aikaiset mittaustu-
lokset eri mittauspisteissä.
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Kuva 176. Rakennusvaipan yli vaikuttava paine-ero eri mittauspisteissä tutkimusjakson aikana.

Kuva 177. Tuulen suunta ja nopeus Artukaisen sääasemalla mittausjakson aikana.

Johtopäätökset
Paine-eromittaukset kohdistuivat seuraavien tuloilmakoneiden alueelle:
TK01 (Paine1/B105 ruokailutila)
TK21 (Paine2/B216, työhuone ja Paine3/A221 opett.h)
Luokkakohtainen kone (IVK 30 – 44) (Paine4/A304)
Mittausten aikana tuulen nopeus oli korkeimmillaan noin 7 m/s ja tuulen suunta oli pääsääntöisesti
pohjoinen tai etelä. Tuulella ei ollut merkittävää vaikutusta mittaustuloksiin, sillä mitatut paine-erot
eivät merkittävästi vaihdelleet eri tuuliolosuhteissa.
Kaikissa mittauspisteissä käytönaikainen (n. klo. 7-17) paine-ero on riittävän lähellä neutraalia (mit-
taustulokset +1… -4 Pa). Yöaikana ja viikonloppuisin koneiden tuloilmavirrat pienevät tai sulkeutu-
vat, jolloin huippuimurien, eli likaisten tilojen poistoilmavirrat muuttavat paine-eron enemmän ali-
paineiseksi. Mittausjakson aikana ilmavaihtojärjestelmään tehtiin ilmeisesti ilmavirtoja tasapainot-
tavia huoltotoimia, sillä mittausjaksoon osuneiden viikonloppujen välillä on havaittavissa pieni muu-
tos rakennusvaipan paine-eroissa, erityisesti mittauspisteessä paine4/A304.
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Vaikka rakennus on öisin ja viikonloppuisiin huomattavasti käytönaikaista tilaa alipaineisempi, ei ali-
paine ylitä Asumisterveysasetuksen 545/2015 soveltamisohjeen raja-arvoa (15 Pa). Käyttöajan ul-
kopuolinen alipaine lisää kuitenkin korvausilmavirtoja rakennuksen ulkoseinärakenteen ja ikku-
naliittyminen lävitse, joissa havaittujen mikrobivaurioiden aiheuttamat aineenvaihduntatuotteet ja
hajut kulkeutuvat ilmavirtojen mukana sisätiloihin ja voivat näin ollen heikentää sisäilman laatua.

Toimenpide-ehdotukset
Rakenteissa todettujen mikrobivaurioiden vaikutusta sisäilmaan vähennetään muuttamalla rakennuksen pai-
nesuhteita mahdollisuuksien mukaan ylipaineisiksi ulkoilmaan nähden.

6.3 Hiilidioksidipitoisuus

Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden raja-arvoja sekä mittausmenetelmä on esitetty liitteenä olevassa
ohjekortissa (LIITE: Sisäilman hiilidioksidipitoisuus).

Tulokset
Sisäilman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin tutkimusjakson aikana neljästä eri pisteestä. Alla olevissa
taulukossa esitetään tutkimusjakson aikaiset mittaustulokset eri mittauspisteissä.

Kuva 178 Sisäilman hiilidioksidipitoisuudet eri mittauspisteissä

Johtopäätökset
Kiinteistön tilakohtaiset sisäilman hiilidioksidipitoisuudet pysyvät luokkatilaa A308 ja työhuonetta
A216 lukuun ottamatta kohtuullisen alhaisina.  Luokkatilassa A308 sisäilmanhiilidioksidipitoisuus
käy hetkellisesti lähellä Sisäilmastoluokituksen S3-luokan raja-arvoa (hiilidioksidipitoisuuslisä <800
ppm). Tutkimuksen aikana tilaa käyttäneiden henkilöiden lukumäärästä ei ole tarkkaa tietoa, jonka
vuoksi ko. tilojen ilmanvaihdon riittävyyttä ei voida mittaustulosten perusteella päätellä.
Luokkatilassa A308 havaittu, muita mittauspisteitä korkeampi, hiilidioksidipitoisuus voi johtua luok-
kakohtaisissa koneissa todetusta osittaisesta jäteilman takaisin virtauksesta tai puutteellisesta
huuhteluvaikutuksesta.
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7 ALTISTUMISOLOSUHDEARVIO

7.1 Arvioinnin pääperiaatteet

Altistumisolosuhteen arviointi perustuu Työterveyslaitoksen laatimiin pääperiaatteisiin, joita soveltaen arvi-
oidaan, kuinka todennäköisesti tilassa tai rakennuksessa voi altistua rakennuksesta tai rakenteista peräisin
olevien epäpuhtauksien aiheuttamalle olosuhdepoikkeamalle. Työterveyslaitoksen ohjeen mukaan arviointi
suoritetaan neljän peruskriteerin perusteella:

1. Mikrobivaurioiden laajuus rakenteessa
2. Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot
3. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun
4. Rakennuksesta peräisin olevat muut sisäilman epäpuhtaudet

Tavanomaisesta poikkeavan olosuhteen todennäköisyyttä arvioidaan neljäportaisella asteikolla ja arviointi
tehdään merkittävimmän sisäilman laatuun vaikuttavan epäpuhtauslähteen mukaan. Kaikkien pääperiaattei-
den ei tarvitse täyttyä, mutta kaikki tekijät vaikuttavat lopulliseen tulkintaan vallitsevasta altistumisolosuh-
teesta. Eri tekijöitä on tarkasteltava arvioinnissa samanaikaisesti.

Alla on kuvattu tässä altistumisolosuhdearvioinnissa sovellettujen eri altistumisolosuhdetasojen arvioinnin
pääperiaatteita:

1. Haitallinen altistumisolosuhde EPÄTODENNÄKÖINEN
1.1. Rakennuksessa ei ole todettu mikrobivaurioituneita rakenteita.
1.2. Epäpuhtauslähteistä ei ole ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutiloihin.
1.3. Tilan akustiikkamateriaaleissa tai ilmanvaihtojärjestelmässä ei ole mineraalivillakuitulähteitä,

joista voi irrota kuituja sisäilmaan.
1.4. Käytössä olevat rakennusmateriaalit ja kalusteet ovat M1-luokiteltuja.
1.5. Sisäilman laatu vastaa tilan käyttötarkoitukselle asetettuja viite- ja ohjearvoja.

2. Haitallinen altistumisolosuhde MAHDOLLINEN
2.1. Rakenteessa on helposti rajattavia ja korjattavia mikrobivaurioita, vauriokorjaukset ovat alle 1

m2.
2.2. Epäpuhtauslähteistä on todettu ilmavuotoreittejä työ- tai oleskelutilojen sisäilmaan.
2.3. Tiloissa ja tai ilmanvaihtojärjestelmässä on mineraalivillakuitulähteitä, joista voi irrota kuituja si-

säilmaan.
2.4. Betonilattiarakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu paikalli-

sia pinnoitevaurioita (emissiopäästöt).
2.5. Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät.
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3. Haitallinen altistumisolosuhde TODENNÄKÖINEN

3.1. Rakenteissa on laaja-alaisia mikrobivaurioita, korjauslaajuus on merkittävä ja se koskee koko ra-
kennusosaa tai suurta osaa siitä (esim. alapohjarakenne).

3.2. Vaurioituneista rakenteista tai epäpuhtaammasta tilasta on säännöllisiä ja useita ilmavuotoreit-
tejä työ- tai oleskelutilan sisäilmaan.

3.3. Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja sisäil-
man epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.

3.4. Betonilattiarakenteessa on todettu poikkeavaa kosteutta, jonka seurauksena on todettu laajoja
pinnoitevaurioita (emissiopäästöt).

3.5. Rakenteessa on käytetty kreosoottia, epäpuhtauslähteestä on ilmayhteys sisäilmaan ja työ- tai
oleskelutilojen sisäilmassa on kreosoottiin viittaava haju.

3.6. Sisäilman radonpitoisuudet ylittävät Suomen rakentamismääräyskokoelmassa esitetyt ohjearvot
ja säteilyasetuksen toimenpiderajan.

4. Haitallinen altistumisolosuhde ERITTÄIN TODENNÄKÖINEN

4.1. Rakennuksessa on useita eri rakenteita, joissa on todettu laaja-alaisia mikrobivaurioita ja raken-
teiden korjauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa (esim. julkisivu, alapohja).

4.2. Ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä ovat säännöllisiä ja niitä on useita. Tilat ovat merkittävästi
alipaineisia tai rakenteen ilmanpitävyys on erittäin riskialtis.

4.3. Sisäilman laatu ei täytä Ympäristöministeriön asetus uuden rakennuksen sisäilmastosta ja ilman-
vaihdosta 1009/2017:n ja sen soveltamisoppaiden minimivaatimuksia.

4.4. Tilan käyttötarkoituksen perusteella asetetut sisäilman laadun viite- ja ohjearvot ylittyvät ja sisäil-
man epäpuhtauslähde on todettu ja paikallistettu.

4.5. Rakenteessa on todettu kreosoottia ja siitä on ilmayhteys sisäilmaan. Lisäksi sisäilmassa on to-
dettu viitearvoja suurempia pitoisuuksia PAH-yhdisteitä.

7.2 Altistumisolosuhteiden arviointi

Tässä luvussa tutkimusalueen eri tilat ovat jaettu eri taulukoihin niiden altistumisen todennäköisyyden pe-
rusteella. Tilan vieressä on esitetty selitys, jonka perusteella kyseiseen todennäköisyyteen on päädytty. Tau-
lukoita on tarkoitus lukea rinnakkain pohjakuvan (paikannuskuva) kanssa, johon on merkitty eri tilat eri vä-
reillä altistumisen todennäköisyyden mukaan.

2.    Haitallinen altistumisolosuhde MAHDOLLINEN

Vaikutusalue, Tilat Syy

Auditorio B100
Viitteet paikallisista mikrobivauriosta ulkoseinärakenteissa. Paikallisia vaurioita lattia-
päällysteessä ja seinäpinnoitteissa. Mahdollinen altistuminen viereisten tilojen
kautta. Ilmanvaihto lieventää altistumisolosuhdetta.

A101 porrashuone Mahdollinen altistuminen viereisten tilojen kautta. Kuitulähteet alakaton yläpuolella.
Sisäänkäynnin ympäristössä havaittu kosteutta.

IV-konehuone Maanvastaisen seinän vierustoilla havaittu viitteitä kosteusvaurioista päällystemate-
riaaleissa. Tiloissa avonaisia kuitulähteitä.

2. kerroksen ope-
tustilat

Ikkunarakenteiden koteloinneissa helposti rajattavia mikrobivaurioita eristeiden ala-
osissa. Vaurioista ilmayhteys sisäilmaan. Ei havaittuja vaurioita kerroksen ulkoseinä-
rakenteissa. Ilmayhteys ulkoseinän eristekerroksesta sisäilmaan ikkunaliittymien
kautta systemaattista. Paikallinen päällystevaurio käytävällä. Mahdollinen altistumi-
nen ilmavuotojen kautta liikuntasaumarakenteista, joissa vaurioita.
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3. krs opetustilat

Ikkunarakenteiden koteloinneissa helposti rajattavia mikrobivaurioita eristeiden ala-
osissa. Vaurioista ilmayhteys sisäilmaan. Ei havaittuja vaurioita kerroksen ulkoseinä-
rakenteissa. Ilmayhteys ulkoseinän eristekerroksesta sisäilmaan ikkunaliittymien
kautta systemaattista.  Mahdollinen altistuminen ilmavuotojen kautta liikuntasauma-
rakenteista, joissa vaurioita.

3.    Haitallinen altistumisolosuhde TODENNÄKÖINEN

Vaikutusalue, Tilat Syy

Tilat A103, A104,
A102, A119, A110

Todettuja mikrobivaurioita ulkoseinärakenteissa, ikkunarakenteissa sekä sokkelira-
kenteissa. Ilmavuodot rakenteista sisäilmaan. Huomattavat määrät avonaisia kuitu-
pintoja, joiden kautta altistumisolosuhde mahdollinen. Viereisten tilojen kautta altis-
tuminen mahdollista.

WC-tilat + siivous-
komero A112 lou-
naissiivessä

Todettuja mikrobivaurioita ulkoseinärakenteissa tilan A112 vieressä. Ilmavuodot ikku-
narakenteesta sisätiloihin. Altistuminen viereisten tilojen kautta mahdollista. Kuitu-
lähteitä alapohjien yläpuolella.

Keittiötilat
Mahdollinen altistuminen viereisten tilojen kautta. Ikkunarakanteiden kautta ulkosei-
nien eristekerroksista sisätiloihin kulkeutuvat ilmavuodot ja mahdolliset vauriot eris-
tekerroksissa. Keittiötiloissa sijaitsevat erillispoistot tehostavat alipaineisuutta.

WC-tilat ja siivous-
komero A115,
A106 A105

Kosteusvaurio sisäänkäynnin kulmassa. Ulkoseinissä mahdollisia mikrobivaurioita.
Kosteutta välipohjarakenteessa. Altistuminen viereisten tilojen kautta mahdollista.
Kuitulähteitä alakattojen yläpuolella.

4.    Haitallinen altistumisolosuhde ERITTÄIN TODENNÄKÖINEN

Vaikutusalue, Tilat Syy

Liikuntasali B107,
liikuntavälineva-
rasto B108

Laaja-alaiset mikrobivauriot liikuntasalin välipohjarakenteissa. Mikrobivauriot liikun-
tasalin ikkunarakenteissa. Mikrobivauriot seinärakenteissa ja selkeät ilmavuodot si-
säilmaan. Mikrobivauriot liikuntasaumarakenteissa ja ilmavuodot sisäilmaan. Mikro-
biperäinen haju sisätiloissa.

Lukusali B104,
kahvio B103, ruo-
kala B105

Mikrobivauriot välipohjarakenteessa. Mikrobivauriot liikuntasaumarakenteissa. Mik-
robivauriot ruokalan ikkunalinjalla. Ilmavuodot vaurioituneiden rakennekerrosten
kautta sisäilmaan systemaattisia. Mikrobiperäinen haju sisäilmassa ko. tiloissa.

Porrashuone A100 Ilmavuotoreitit kellariosan rakenteiden kautta sisäilmaan. Vahva mikrobiperäinen
haju porrashuoneessa.

7.3 Ohjeiden soveltamiseen liittyvät täydentävät tulkinnat

Alla on kuvattu ohjeiden tulkinnanvaraisuuteen liittyvät linjaukset tätä altistumisolosuhteen arviointia tehtä-
essä.

Mikrobivaurion määrittely
Mikrobivaurioksi on tavanomaisesta poikkeavaa altistumisolosudetta arvioidessa katsottu sellainen mikro-
bien esiintyminen rakenteessa tai sen pinnalla, mikä ei nykytiedon mukaan ole tavanomaista. Tavanomaisesti
mikrobeja voi esiintyä esimerkiksi ulkovaipan ulko-osissa mistä on ilmayhteys ulkoilmaan, alapohjan maa-
täytöissä, ryömintätilan pinnoilla sekä joissakin muissa käsittelemättömissä tai käsitellyissä rakennusmateri-
aaleissa (esim. kevytsora, hiekkatäytöt, kutterinlastut jne.). Edellä kuvatuissa tapauksissa mikrobien esiinty-
misen vaikutusta haitallisen altistumisolosuhteen muodostumiseen on arvioitu ensisijaisesti mikrobilajiston
ja -määrän sekä ilmavuotoreittien tai -riskien perusteella. Myös edellä kuvatut tavanomaiset mikrobilähteet
voivat toimia sisäilman epäpuhtauslähteenä, mikä on huomioitu altistumisriskiä arvioitaessa.



FCG Finnish Consulting Group Oy Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 108
(113)

28.9.2020

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

Y-tunnus 1940671-3
Kotipaikka Helsinki

Sisätiloissa tai sisäpinnoilla havaitut mikrobiesiintymät on tulkittu vaurioksi, vaikka kyse olisikin edellä kuva-
tuista lähteistä. Tavanomaisia yksittäisiä huonekasveja ei ole tulkittu vaurioksi tai mikrobilähteeksi altistu-
misolosuhdetta arvioitaessa, ellei siihen ole ollut erityistä syytä.

Mikrobivaurioksi on katsottu myös sellainen jatkuva tai usein toistuva ei-tavanomainen olosuhde rakenteen
sisällä tai pinnalla, mikä voi mahdollistaa mikrobien kasvulle suotuisat olosuhteet. Myös näkyvä kasvusto tai
kosteusvaurio on katsottu mikrobivaurioksi.

Mikrobivaurioiden laajuus rakenteessa
Vaurioiden laajuutta ja korjattavuutta on arvioitu lähinnä vaurion koon mukaan. Mikäli vaurion koko on tila-
tai vaikutusaluekohtaisesti arvioiden yli 1 m2, on vaurio poikkeuksetta katsottu laaja-alaiseksi. Vaurioiden
laajuus on arvioitu näkyvien vaurioiden, jatkuvien tai toistuvien vaurio-olosuhteiden (mikrobien kasvuolo-
suhteet) sekä tutkittujen mikrobinäytteiden perusteella. Lisäksi on pyritty huomioimaan näytteiden edusta-
vuus koko rakenteen kuntoa arvioitaessa. Nykyohjeistuksen mukaan tutkimuksia tehtäessä näytteet on tyy-
pillisesti otettu todennäköisimmin vaurioituneilta kohdilta, mikä on huomioitu vauriolaajuutta arvioitaessa.

Mikäli mikrobivaurioiden laajuus on tila- tai vaikutusaluekohtaisesti yli 1 m2, on haitallinen altistumisolo-
suhde pääsääntöisesti arvioitu todennäköiseksi, elleivät muut tekijät erityisesti poissulje vaurioiden haital-
lista vaikutusta. Tällaisia lieventäviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi rakenteiden ilmatiiviyden parantaminen,
joka on tehty kyseisten vaurioiden terveydellisten haittavaikutusten estämiseksi, ja kun toteutuksen laadun-
varmistus on luotettavasti dokumentoitu.

Mikrobivaurioitumisaste ja lajisto on otettu huomioon ilmayhteyden merkittävyyttä arvioitaessa.

Ilmayhteys epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen paine-erot
Ilmayhteyttä epäpuhtauslähteestä ja rakennuksen paine-eroja on tarkasteltu niiden yhteisvaikutuksen pe-
rusteella. Lisäksi on tarkasteltu molempien tekijöiden vaikutusta erikseen.

Mikäli rakenteessa on havaittu epäpuhtauslähde, josta on ilmayhteys sisäilmaan, on haitallinen altistumis-
olosuhde pääsääntöisesti katsottu todennäköiseksi tai erittäin todennäköiseksi riippuen epäpuhtausläh-
teestä, sen voimakkuudesta (vaurioaste, lajisto) ja vaurion koosta (suppea, laaja). Arviointiin vaikuttaa lisäksi
rakennuksen paine-erot, jotka voivat lisätä epäpuhtauksien kulkeutumisriskiä tai kyseisestä tekijästä johtu-
vaa altistumisaluetta. Etenkään ulkovaipan yli vaikuttavaa paine-eroa ei ole huomioitu altistumisolosuhdetta
lieventävästi, sillä tuulenpaineen hetkittäinen vaikutus voi muuttaa paine-eroja riskialttiimpaan suuntaan.

Altistumisolosuhdetta arvioitaessa rakenteissa on lähtökohtaisesti katsottu esiintyvän vähäisiä tai yksittäisiä
ilmavuotopaikkoja, jotka ovat uusillekin rakennuksille tavanomaisia. Ilmavuotojen esiintyminen on tilakoh-
taisesti katsottu epätodennäköiseksi vain siinä tapauksessa, että ilmanpitävyys on tutkimusten yhteydessä
koestettu tai mikäli ilmanpitävyyttä on erikseen korjattu ja korjaustyön laadunvarmistus on luotettavasti do-
kumentoitu.

Ilmayhteyttä ja epäpuhtauksien leviämisriskiä arvioitaessa ei ole otettu huomioon sitä, miten herkästi epä-
puhtauksia irtoaa vaurioituneesta rakenteesta.

Edellä mainitun lisäksi ilmavuotoreittien laajuuden ja systemaattisuuden on katsottu vaikuttavan altistumis-
olosuhteen arviointiin lähinnä altistumisaluerajauksissa sekä altistumisriskin arviointiin erittäin vähäisen vau-
riolaajuuden ja eri vaurioasteiden tapauksissa.
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Edellä kuvatun lisäksi vallitsevien paine-erojen vaikutus on huomioitu epäpuhtauksien leviämisessä raken-
nuksen sisäilmassa tilojen välillä, ja näin ollen se vaikuttaa lähinnä aluerajauksiin eri tilojen altistumisolosuh-
detta arvioitaessa. Poikkeavan paine-eron ei yksinään katsota vaikuttavan altistumisriskiin, vaan merkitse-
vämpää on ilmayhteys / ilmanpitävyysvaatimus epäpuhtauslähteestä.

Etenkään ulkovaipan yli vaikuttavaa paine-eroa ei ole huomioitu altistumisolosuhdetta lieventävästi, sillä tuu-
lenpaineen hetkittäinen vaikutus voi muuttaa paine-eroja riskialttiimpaan suuntaan.

Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun
Ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan on katsottu vaikuttavan altistumistason arviointiin lähinnä siltä osin, kuin
se vaikuttaa muiden vaurioiden tai epäpuhtauksien aiheuttamaan altistumisolosuhteeseen.

Lisäksi on huomioitu mahdollisesti ilmanvaihtojärjestelmästä peräisin olevat epäpuhtaudet tai ilmanvaihdon
välityksellä tai vaikutuksesta tapahtuva epäpuhtauksien leviäminen, mikä voi vaikuttaa altistumisalueisiin.

Rakennuksesta peräisin olevat muut sisäilman epäpuhtaudet
Mikäli sisäilmassa esiintyy radonia yli säteilyasetuksessa esitetyn toimenpiderajan, on haitallinen altistumis-
olosuhde arvioitu todennäköiseksi. Haitallinen altistumisolosuhde on arvioitu erittäin todennäköiseksi, mikäli
samassa tilassa tai vaikutusalueella on lisäksi havaittu mikrobeja, asbestia tai kreosoottia, jotka voivat toimia
sisäilman epäpuhtauslähteenä.

Mikäli tilan tai rakennuksen sisäilmassa on havaittu asbestikuituja tai kreosoottia (tai sen hajua ja kreosoottia
rakenteiden sisällä), on haitallinen altistumisolosuhde poikkeuksetta arvioitu erittäin todennäköiseksi.

Mikäli tiloissa on havaittu tilan käyttötarkoitukseen verraten poikkeuksellisen paljon muita epäpuhtauksia,
kuten esimerkiksi pölyä, mineraalivillakuituja, VOC-yhdisteitä tai poikkeavia hajuja, on haitallinen altistumis-
olosuhde pääsääntöisesti arvioitu todennäköiseksi. Viimeksi mainittujen epäpuhtauksien merkittävyyttä al-
tistumisolosuhteeseen on kuitenkin arvioitu yhdessä muiden arviointikriteerien kanssa.

Muiden kuin mikrobiperäisten epäpuhtauksien tai vaurioiden laajuus ja niiden merkittävyys altistumisolo-
suhteeseen on arvioitu tapaus- ja altistekohtaisesti. Muiden mahdollisten epäpuhtauslähteiden merkittä-
vyyttä on arvioitu ensisijaisesti perustuen siihen, kuinka helposti tai todennäköisesti epäpuhtauksia pääsee
leviämään sisäilmaan.  Tietyissä altisteissa tai epäpuhtauslähteissä pienialainenkin epäpuhtauslähde voi ai-
heuttaa terveydellisesti merkittävän altistumisriskin.

Mikäli muut rakennuksesta peräisin olevat sisäilman epäpuhtaudet johtuvat rakenteiden vaurioitumisesta,
on altistumisolosuhdetta tällaisissa tapauksissa arvioitu sen perusteella, ylittääkö vaurio tai epäpuhtauspitoi-
suus sisäilmassa toimenpide- tai korjaustarpeen voimassa olevaan lainsäädäntöön peilaten. Tässä yhteydessä
on lisäksi huomioitu muut kriteerit riskiä vähentävästi tai lisäävästi.

Altistumisolosuhdetason määrittely
Edellä kuvatun lisäksi on altistumisolosuhdetasoa määriteltäessä tehty seuraavia linjauksia ja tulkintoja oh-
jeistuksesta:

Haitallinen altistumisolosuhde on pääsääntöisesti katsottu mahdolliseksi vain niissä tapauksissa, missä
seuraavat ehdot täyttyvät:
· Mikrobivauriolaajuus on korkeintaan vähäinen ja
· Ilmayhteyttä epäpuhtauslähteistä ei todennetusti ole tai epäpuhtauslähteistä on vähäisiä ilmavuo-

toreittejä, mutta rakennuksen ilmavirtaukset sisätilaan ovat epätodennäköisiä paine-erojen ja il-
manvaihdon toiminnan ansiosta ja

· sisäilmassa ei esiinny poikkeavia hajuja ja
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· muita merkittäviä sisäilman epäpuhtauslähteitä ei ole todettu tai niiden vaikutus on tapauskohtai-
sesti todettu vähäiseksi ja

· asumisterveysasetuksessa tarkoitettu toimenpideraja tai siihen verrattavissa oleva korjausvelvoite
ei täyty.

TAI
· Mikrobivauriolaajuus rakenteiden sisällä on vähäistä suurempi ja
· Mikrobivaurioiden haitallinen vaikutus rakennuksen sisäilman terveellisyyteen on aiemmin estetty

soveltuvin korjausmenetelmin ja
· Korjaustyön toteutus ja laadunvarmistus on luotettavasti dokumentoitu ja
· Korjaustyöhankkeessa on määritelty korjauksille käyttöikä, jota ei ole arviointihetkellä ylitetty tai

jos on ylitetty, niin sen jälkeen on erillisin tutkimuksin todettu korjausten edelleen toimivan suun-
nitellusti ja

· Epäpuhtauslähteistä ei todennetusti ole arviointihetkellä ilmavuotoreittejä ja
· Sisäilmassa ei esiinny poikkeavia hajuja ja
· Kaikki muut arviointikriteerit tukevat hyvien sisäilmasto-olosuhteiden ylläpitoa ja
· asumisterveysasetuksessa tarkoitettu toimenpideraja tai siihen verrattavissa oleva korjausvelvoite

ei täyty.

Haitallinen altistumisolosuhde on pääsääntöisesti katsottu todennäköiseksi, jos
· Rakenteissa esiintyvien mikrobivaurioiden laajuus on vähäistä suurempi ja
· Epäpuhtauslähteistä on vähäisiä tai systemaattisia ilmavuotoreittejä sisäilmaan ja
· sisäilmassa voi esiintyä muita epäpuhtauslähteitä, ei kuitenkaan radonia, kreosoottia (tai sen ha-

jua) tai asbestikuitulähteitä.
TAI
· Mikrobivauriolaajuus on vähäinen ja
· Epäpuhtauslähteistä on systemaattisia tai tilakohtaisesti vähäistä suurempia ilmavuotoreittejä tai
· Paine-erot lisäävät epäpuhtauksien leviämisriskiä tai ilmanvaihdon toiminta ei tue hyvien sisäil-

masto-olosuhteiden säilymistä.
· Sisäilmassa voi esiintyä muita epäpuhtauslähteitä, ei kuitenkaan radonia, kreosoottia (tai sen ha-

jua) tai asbestikuitulähteitä.
TAI
· Mikäli sisäilmasta mitatut radonpitoisuudet ylittävät toimenpiderajan
TAI
· Asumisterveysasetuksessa tarkoitettu toimenpideraja tai siihen verrattavissa oleva korjaus- tai

kunnossapitovelvoite täyttyy edellä kuvattujen tai muiden epäpuhtauslähteiden vuoksi.

Haitallinen altistumisolosuhde on pääsääntöisesti katsottu erittäin todennäköiseksi, jos
· Sisäilmassa esiintyy asbestikuituja, kreosoottia (tai sen hajua sisäilmassa ja kreosoottia rakentei-

den sisällä) tai
· Sisäilmassa esiintyy aiemmissa kohdissa esitetyn lisäksi radonia tai
· Rakenteissa havaitut mikrobivauriot ovat laaja-alaisia ja merkittäviä ja niistä on systemaattisia il-

mayhteyksiä sisäilmaan tai
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· Rakenteissa havaitut mikrobivauriot ovat laaja-alaisia ja merkittäviä ja ilmanvaihdon toiminta tai
paine-erot voivat mahdollistaa epäpuhtauksien leviämisen sisäilmaan ja rakennuksessa tai tilassa
on muita merkittäviä sisäilman epäpuhtauslähteitä.

· Asumisterveysasetuksessa tarkoitettu toimenpideraja tai siihen verrattavissa oleva korjaus- tai
kunnossapitovelvoite täyttyy edellä kuvattujen tai muiden epäpuhtauslähteiden vuoksi.
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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.



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. Rakennusmateriaalinäytteenotto suoraviljelyanalyysiä varten (FCG Oy).



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: 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: 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. Merk-
kiaineen kulkeutumista rakenteiden läpi havainnoidaan merkkiaineanalysaattorin avulla.

Tulosten tulkinta
Paikannuskuvissa esitetään merkkiainekaasun syöttöpaikka, tutkimushetkellä tutkittavan rakenteen yli vaikuttava
paine-ero sekä mahdolliset vuotopaikat. Paikannuskuvassa käytetään alla olevassa kuvassa määritettyjä merkintöjä.
Vuotohavainnot on jaettu eri kategorioihin niiden vuototyypin perusteella

· pistemäiset vuodot
· viivamaiset vuodot
· tasomaiset vuodot.

Tämän lisäksi vuotoja arvioidaan niiden merkittävyyden perusteella. Merkittävyyttä arvioitaessa huomioidaan vuotyy-
pin lisäksi paine-ero, jossa vuotoja havaittiin sekä merkkiaineanalysaattorin herkkyysasetus vuotohetkellä. Merkittä-
vyydet arvioidaan seuraavasti

· vähäinen/merkityksetön vuoto
· lievä/kohtalainen vuoto
· merkittävä vuoto.

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. Kuitulaskeumanäytteenotto (FCG 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).


