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A-Insinöörit Suunnittelu Oy 
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Yhteenveto 

Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää kiinteistönkokonaisuuden kuntoa ja korjattavuutta tulevaisuuden tarvesel-

vitykselle ja peruskorjaukselle. Työssä tutkittiin rakenteiden toteutustapaa, kuntoa sekä arvioitiin mahdollisia si-

säilman laatuun vaikuttavia haittatekijöitä.  

Rakennuksessa suoritettiin rakenneavauksia, joista selvitettiin rakenteiden toteutustapaa ja kuntoa. Raken-

neavauksista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyyseihin. Sisäilmaolosuhteita (sisäilman hiilidioksidipitoisuus, 

lämpötila, suhteellinen kosteus, radonpitoisuus) seurattiin yksittäisissä tiloissa ja rakennuksen sisätilojen ja ulkoil-

man painesuhteita seurattiin jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Tasopinnoille laskeutuvat pölyn mineraalikuitupitoi-

suuksia selvitettiin ns. geeliteippimenetelmällä ja pölyn koostumusta tutkittiin yhdessä tutkimuspisteessä. Tutki-

musten yhteydessä viemärit videokuvattiin, putkistot röntgenkuvattiin sekä suoritettiin sähköjärjestelmien määrä-

aikaistarkastus. Rakennukseen suoritettiin haitta-ainetutkimus ja kuntoarvio, jossa arvioitiin rakenteiden, sähkö-

järjestelmien ja LVI-laitteiden kuntoa.  

Kosteus- ja sisäilmateknisen tutkimuksen tutkimustulokset:  

Rakennuksen ulkopuolisessa kosteudenhallinnassa esiintyy puutteita, minkä johdosta julkisivurakenteisiin aiheu-

tuu paikallisesti merkittävää ulkopuolista kosteusrasitusta. Alkuperäinen asbestia sisältävä vesikate sekä alus-

kate ovat elinkaarensa päässä. 

Tutkimusten perusteella rakennuksen alapohja- yläpohja- ja ulkoseinärakenteissa esiintyy ainakin paikallisia kos-

teus- ja mikrobivaurioita, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Vaurioiden laajuutta tulee selvittää lisätutkimuk-

sin.  

Rakennuksessa kosteusteknisesti riskialttiina rakenteena voidaan pitää Monitoimisalin alapohjarakennetta, jossa 

maaperän kosteus pääsee nousemaan kapillaarisesti betonilaattaan ja betonilaattaa vasten olevaan lämmöneris-

teeseen ja puukoolauksiin voi muodostua mikrobivaurioita. Muut alapohjarakenteet ovat rakennusfysikaalisesti 

toimivia rakenteita eikä alapohjarakenteissa havaittu poikkeavaa kosteutta kuin vain kellarikerroksen yksittäisissä 

pisteissä.  

Sisäilman laatuun vaikuttavia haittatekijöitä ovat myös merkittävät rakenteista tapahtuvat ilmavuodot sekä tilojen 

pinnoille laskeutuvat mineraalivillakuidut. Erityisesti yläpohjarakenteiden epätiiviiden höyrynsulkumuovien/ raken-

neliittymien kautta tapahtuvista ilmavuodoista on aiheutunut rakenteiden sisäpinnoille selviä ilmavuotojälkiä/tum-

mentumia. Havaintojen perusteella ilmavuotoja voi tapahtua myös höyrynsuluttomista ulkoseinärakenteiden ylä-

osista sekä alapohjan alapuolisesta täyttömaasta alapohjassa esiintyvien epätiiviiden rakenneliittymien ja hal-

keamien kautta.  

Ulkoseinärakenteiden lämmöneristeissä esiintyy paikallisia mikrobivaurioita sadevesisyöksytorvien kohdilla, kah-

viossa vesikaton vuotokohdassa sekä monitoimisalin päätyulkoseinällä. Myös yläpohjarakenteissa (YP1) esiintyy 

paikallisia kosteus- ja mikrobivaurioita.  

Ilmanvaihtokoneet ovat elinkaarensa lopussa ja niiden vaihtaminen saattaa vaatia IV-konehuoneiden täydellisen 

uusimisen. 

Jatkotoimenpidesuositukset: 

Tutkimustulosten perusteella rakennuksessa esiintyy kosteusteknisesti riskialttiita rakenteita sekä rakenteenosia, 

joiden tekninen käyttöikä on lopussa sekä rakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka tulee ottaa peruskor-

jauksessa huomioon. Teknisen käyttöikänsä päässä olevat rakenteet ja rakenneosat, rakennuksen ulkopuolisen 

kosteudenhallinnan puutteet sekä sisäilman laatuun vaikuttavat haittatekijät suositellaan korjattavaksi kokonais-

valtaisesti peruskorjauksen yhteydessä ja korjaukset vaativat erillistä korjaussuunnittelua. 
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Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus 

1 Yleistä 

1.1 Tilaaja 

Kirkkonummen kunta 
Ervastintie 2 
02401 Kirkkonummi  
 
Kiinteistöhuolto insinööri Benny Vilander toimi tilaajan yhteyshenkilönä. 

1.2 Työn sisältö 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kiinteistökokonaisuuden kuntoa ja korjattavuutta tule-

vaisuuden tarveselvitykselle ja peruskorjaukselle. Tutkimuksessa on selvitetty myös raken-

nuksessa mahdollisesti esiintyviä kosteus- ja mikrobivaurioita sekä muita sisäilma laatuun 

vaikuttavia haittatekijöitä, jotka tulisi ottaa huomioon mahdollisessa rakennuksen peruskor-

jaushankkeessa. Kohteen rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus on suoritettu tarjouksen 

Liitteenä 1 olleen tutkimussuunnitelman mukaisesti. Tutkimussuunnitelmaa tarkennettiin koh-

teeseen tehdyn arviointikäynnin jälkeen. Tarkennettu tutkimussuunnitelma 23.1.2019 hyväk-

sytettiin asiakkaalla. 

Tutkimus sisältää ehdotuksia korjaustoimenpiteistä. Korjaustoimenpiteitä varten on tehtävä 

erillinen korjaussuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin korjaukseen laajuudet sekä sovel-

tuvat korjausmenetelmät. 

1.3 Työn tekijät 

Rakennusterveysasiantuntija Saija Korpi ja sisäilmatutkija Petriikka Karttunen tekivät kohtee-

seen arviointikäynnin 16.1.2019. Käynnillä kierrettiin tilat läpi ja tarkennettiin tutkimussuunni-

telmaa.   

Tarkempia tutkimuksia kohteessa on tehty 4.2.2019 – 8.3.2019.  

Sisäilma-rakenne ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen teki rakennusterveysasiantuntija 

Terttu Rönkä.  

Olosuhde-, paine-ero- ja radonpitoisuusmittaukset suoritti DI Marko Björkroth.  

Kevennetyn kuntoarvioin tekivät ins. Antti Toivonen (rakenne), DI Marko Björkroth (LVIA) ja 

DI Taito Kyyhkynen (sähkö). 

Tilaajan toimesta suoritettiin viemärikuvaus, jonka teki Wilo Nordic, Risto Pitkänen.  

Tämän tutkimuksen yhteydessä tehtiin myös erillinen sähköasennusten määräaikaistarkas-

tus, jonka suoritti Kai Grundström Techniplan Oy:ltä. Erillinen raportti. 
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1.4 Kohde ja lähtötiedot 

Kohde on vuonna 1983 rakennettu osittain 2. kerroksinen kiinteistö, joka toimii nuorisotalona. 

Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiili/levyrakenteiset. Kantavina rakenteina monitoimisalissa 1.08, tuoli-

varastossa 1.09, kahviossa 1.12 ja eteisessä/ sisääntuloaulassa 1.13 toimivat puupilarit ja 

liimapuupalkit. Alapohja on maanvarainen betonilaatta. Vesikate on asbestisementtikuitule-

vyä. Rakennuksessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. 

Rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on monitoimisali, sisääntuloaula, wc-tilat, kahvio 

sekä toimisto- ja kokoushuoneita. Kellarikerroksessa on autotalli, sauna, pesu- ja sosiaalitilat, 

musiikkitila, varastoja ja lämmönjakohuone. Kellarikerroksessa on myös väestönsuoja. Ilmas-

tointikonehuone sijaitsee toisessa kerroksessa.  

Perustiedot on kerätty tilaajan toimittamista asiakirjoista. 

Kohde   Gesterbyn nuorisotalo 

Osoite   Hevoshaansilta 4, Kirkkonummi  

Pääasiallinen rakennusmateriaali  Tiili, betoni, puu 

Rakennusvuosi   1983 

Kerrosala  772 m2 

Kokonaistilavuus   3443 m3 

Kerrosluku  2 kerrosta + IV-konehuone 

 
Ilmanvaihtojärjestelmät: Koneellinen tulo-poisto-ilmanvaihtojärjestelmä 
 

 Kuva 1. 

Ilmakuva tutkimuksen kohteena olevasta rakennuksesta. (lähde: Google maps) 
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Kuva 2. Julkisivu etelään.  Kuva 3. Julkisivu pohjoiseen. 

 

 

 
Kuva 4. Yleiskuva liikuntasalista  Kuva 5. Yleiskuva liikuntasalin vieressä olevasta 

kahviosta.  

1.5 Käytettävissä olleet piirustukset 

‐ Käytettävissä oli projektipankki Sokopro:ssa olevat tiedot 1/2019. 

▪ ark-, lvi- ja sähkökuvat 

1.6 Käytettävissä olleet asiakirjat 

Aiemmin tehdyt selvitykset: 

1. Työpaikkaselvitys, Diacor, 26.4.2012. 

2. Työpaikkaselvitysraportti, Terveystalo, 11.5.2016. 

 

Tämän tutkimuksen yhteydessä tehdyt erilliset selvitykset ja tutkimukset: 

 

3. Viemärikuvaus raportti 19.-21.2.2019, Wilo Nordic 

4. LVV-kuntotutkimus (röntgenkuvaus), 18.3.2019, LC yhtiöt.  

5. Asbesti- ja haitta-ainekartoitus, 5.4.2019, A-Insinöörit. 

6. Kuntoarvio, A-Insinöörit, 18.4.2019 
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2 Tutkimusmenetelmät ja yleistä työn suorituksesta 

Kaikki tilat tarkastettiin aistinvaraisesti. Rakenteiden toteutustapaa ja kuntoa tutkittiin raken-

neavauksin. Rakenneavauksista otettiin materiaalinäytteitä mikrobianalyyseihin. Rakenteiden 

ilmatiiveyttä tutkittiin rakenneavauksista ja merkkisavukokeiden avulla.  

Mineraalivillakuitujen esiintymistä tutkittiin ns. geeliteippimenetelmällä kahden viikon aikana 

tasopinnoille laskeutuneesta pölystä. Yhdessä näytteenottopisteessä tutkittiin pölyn koostu-

musta.  

Olosuhdemittauksissa selvitettiin rakennuksen painesuhteita ulkoilman nähden (ks. Liite 6). 

Työhuoneiden lämpötilaa, suhteellista kosteutta ja sisäilman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin 

jatkuvatoimisilla mittalaitteilla. Radonpitoisuutta mitattiin tallentavalla mittarilla.  

Tutkimusmenetelmät ja analyysit: 

• Rakenneavaukset, mikrobimateriaalinäytteitä - 13 kpl 

• Pinnoille laskeutuvan pölyn mineraalivillakuidut - 1 tutkimuspiste 

• Pinnoille laskeutuneen pölyn koostumus - 1 tutkimuspiste 

• Rakenteiden pintakosteuskartoitus 

• Rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaukset  

2.1 Tutkimusmenetelmät, annetut viitearvot ja analyysilaboratorio 

Tutkimus- ja näytteenottomenetelmän, viitearvot ja tutkimuslaboratoriot on annettu Taulu-

kossa 1. 

Taulukko 1. Tutkimus- ja näytteenottomenetelmät, viitearvot ja tutkimuslaboratoriot. 

Tutkimus Näytteenottomenetelmä Viitearvot Käytetty ana-
lyysilaborato-
rio 

Pinnoille laskeutuvan pölyn 
mineraalikuidut  

 

 

Geeliteippinäyte, pölyn 2 viikon 
laskeuma-aika 

Selvitetään, esiintyykö tasopin-
noille laskeutuvassa pölyssä poik-
keavia pitoisuuksia mineraalivilla-
kuituja. 

Synteettiset epäorgaaniset kuidut 
eivät todennäköisesti aiheuta ongel-
mia, jos kuitupitoisuudet säännölli-
sesti siivotuilla pinnoilla (pöydät 
ym.) ovat alle 0,2 kuitua/cm2.  

Jos viitearvo ylittyy, tulee selvittää 
kuitulähteet ja ryhtyä toimenpiteisiin 
kuitukertymän pienentämiseksi. 

Työterveyslaitos 

Pinnoilla laskeutuneen pölyn 
koostumus/ laatu 

 

 

Pyyhintänäyte. Pölynäyte otetaan 
tasopinnoilta Minigrip-pussiin.  

Tutkimusmenetelmällä voidaan 
selvittää sisältääkö tasopinnoille 
laskeutunut pöly poikkeavia pitoi-
suuksia esim. teolliset mineraali-
kuituja (vuorivilla, lasivilla, lasi-
kuidut, keraamiset kuidut), kiviai-
nespölyä, siitepölyä, rakennusma-
teriaalipölyä, metallihiukkasia, as-
bestikuituja ja homeitiöitä 

Ei ole olemassa viranomaisten aset-
tamia viitearvoja muiden kuin as-
bestin osalta.  

 

Pinnoille laskeutuneessa pölyssä ei 
saa esiintyä asbestikuituja. 

Työterveyslaitos 

Materiaalien mikrobit  Suoraviljelymenetelmä Suoraviljelymenetelmän tulokset il-
moitetaan käyttäen + -asteikkoa 
seuraavasti: 

- = ei mikrobeja  

+ = 1-19 pesäkettä (niukasti mikro-
beja)  

Työterveyslaitos 
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++ = 20-49 pesäkettä (kohtalaisesti 
mikrobeja)  

+++ = 50-199 pesäkettä (runsaasti 
mikrobeja)  

++++ ≥ 200 pesäkkettä (erittäin run-
saasti mikrobeja)  

Yllä mainittua asteikkoa käytetään 
sekä mikrobien kokonaismäärän 
että tunnistettujen mikrobien mää-
rän arvioimiseen. Jos homeiden ja 
hiivojen ja aktinomykeettien koko-
naismäärät ovat pieniä (-/+/++), las-
ketaan ja ilmoitetaan kosteusvauri-

oindikaattorien pesäkemäärä.  

Rakennusmateriaalissa voidaan kat-
soa esiintyvän mikrobikasvustoa, 
kun suoraviljelyllä materiaalinäyt-
teessä havaitaan elinkykyisiä sieni-
itiöitä ja/tai aktinomykeettejä run-
saasti (+++/++++).  

Suoraviljelyn tulokset voivat viitata 
mikrobikasvustoon silloin, kun mik-
robeja on kohtalaisesti tai niukasti, 
mutta lajistossa on kosteusvaurioin-
dikaattoreita. (Asumisterveysasetuk-
sen soveltamisohje, Valvira, 8/2016) 

Sisäilman hiilidioksidipitoi-
suus 

Sisäilman seurantamittaus suori-
tettiin jatkuvatoimisten mittalaittei-
den (Tinytag ja Trotec) avulla. 
Käytetyn mittalaitteen mittaustark-
kuus on ± 50 ppm. 

 

Ilmanvaihto ei ole terveydensuojelu-
lain edellyttämällä tasolla, jos sisäil-
man hiilidioksidipitoisuus ylittää ar-
von 1 500 ppm. Tyydyttävänä hiilidi-
oksidipitoisuutena sisäilmassa voi-
daan pitää arvoa  
1 200 ppm.  

Sisäilmastoluokitus 2008:n mukaan 
hiilidioksidipitoisuuden tavoitearvot 
ovat eri sisäilmastoluokissa seuraa-
vat: 

S1 alle 750 ppm 

S2 alle 900 ppm 

S3 alle 1200 ppm 

 

Sisäilman lämpötila ja suh-
teellinen kosteus 

 Suomen rakennusmääräyskokoel-
man mukaan rakennuksen käyttöai-
kana ei oleskeluvyöhykkeen lämpö-
tila saa olla korkeampi kuin 25 °C. 

 

Rakennuksen painesuhtei-
den seurantamittaus 

Tutkittujen tilojen painesuhteita ul-
koilmaan nähden tutkittiin Tinytag-
paine-eromittarilla.  

Rakennuksen ja ulkoilman välillä 
mitattuihin painesuhteisiin vaikut-
tavat rakennuksen ilmanvaihtojär-
jestelmä, rakennuksen sisälle läm-
pötilaeroista muodostuva paine-
ero (savupiippuvaikutus) ja tutki-
mushetkellä vallinneet tuuliolosuh-
teet. 

 

Asumisterveysoppaan mukaan tilo-
jen, joissa on koneellinen tulo- ja 
poistoilmanvaihto, olisi suositeltavaa 
olla 0…-2 Pascalia (Pa) alipaineinen 
ulkoilmaan nähden.  

Rakentamismääräyskokoelma D2 
mukaan rakennus suunnitellaan 
yleensä ulkoilmaan nähden hieman 
alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä 
kosteusvaurioilta rakenteissa sekä 
mikrobien aiheuttamilta terveyshai-
toilta. Alipaine ei kuitenkaan saa 
yleensä olla suurempi kuin 30 Pa. 
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Rakenteen suhteellinen kos-
teus 

Vaisala HM40- ja HMP40S-anturi Jos rakenteen suhteellinen kosteus 
on yli 85%RH, on kosteuden syy 
selvitettävä 

 

 

Homekasvun rajana pidetään raken-
teen suhteellista kosteutta RH 75% 

Asumisterveys-
asetuksen so-
veltamisohje, 
Valvira 8/2016 

 

Ympäristöopas 
2016, Ympäris-
töministeriö 

Pintakosteus Gann Hydromate UNI2 -mittari Betoni: 

< 80 kuiva 

80-110 kostea 

yli 110 märkä 

 

Radon  Sisäilman hetkellisen radonpitoi-
suuden määrittämisessä käytettiin 
Ilmasti Oy:n analogista ilma-ra-
donmittaria. Radonpitoisuutta mi-
tattiin myös Corentium Plus pitoi-
suusloggerilla.  

Työpaikoilla radonpitoisuus ei saa 
säännöllisessä työssä ylittää arvoa 
300 becquereliä kuutiometrissä 
(Bq/m³). 

Säteilyturvakes-
kus, Säteilylaki 
14 § 

3 Alapohjarakenteet ja maanvastainen seinä 

Rakennuksessa on maanvarainen betonilaatta, jonka alla on styrox-eriste, lukuun ottamatta 

monitoimisalin aluetta. Monitoimisalin alueella maanvaraisen betonilaatan päällä on puukoo-

lattu lattiarakenne, jossa on lämmöneristeenä mineraalivilla. Maanvaraisen betonilaatan alla 

on hienojakoista hiekkaa.  

3.1 Sijainti 

 

 

AP2 

AP1 

AP1 

Kellarikerros 

1. kerros 

MS1 
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3.2 Alapohjarakenteiden rakenne 

Kohteessa tehtyjen havaintojen ja rakennepiirustusten perusteella maanvarainen alapohjara-

kenne (AP1) on yleisesti seuraava ylhäältä alaspäin mentäessä: 

- Lattiapinnoite 

- Teräsbetoni, 80 mm 

- Sitkeä suojapaperi 

- Solumuovi 50 mm, reuna-alueilla 100 mm 

- Hieno hiekka 

Lattiapinnoitteena on käytetty muovimattoa, muovilaattaa ja maalia. Kosteissa tiloissa on ke-

raaminen laatta. 

Kohteessa tehtyjen rakenneavausten perusteella monitoimisalin maanvarainen alapohjara-

kenne (AP2) on seuraava ylhäältä alaspäin mentäessä: 

- Muovilaatta (ei ole kuulunut alkuperäiseen rakenteeseen) 

- Lastulevy (ei ole kuulunut alkuperäiseen rakenteeseen) 

- Puulattia 26 mm 

- Mineraalivilla n. 150 mm + koolaukset 100 mm +korotuspuut  

- Teräsbetoni, 80 mm 

- Sitkeä suojapaperi  

- Hieno hiekka 

 

 

3.3 Maanvastaisten seinien rakenne 

Rakennepiirustusten perusteella maanvastaisten seinien (MS1) rakenne kellarikerroksessa 

on seuraava sisältä ulospäin katsottuna:  

- Betoni, 180-300 mm 

- Kosteuseristys  

- Styrox eristys, 50/100 mm 

 

 

3.4 Havainnot 

Maanvarainen alapohjarakenne yleisesti 

Rakennuksen alapohja on maanvarainen betonilaatta. Lattiaan porattujen reikien kautta to-

dettiin maanvaraisen betonilaatan alla olevan styrox-eriste ja hienoa hiekkaa. Alapohjan po-

raukset tehtiin ensimmäisen kerroksen kokoushuoneeseen 1.22 ja kellarikerroksen musiikki-

huone/kuntosali huoneeseen 0.03 sekä autotalli/moottoritilaan 0.16. 

Ensimmäisen kerroksen betonilaatassa on painumiseen viittaavia halkeamia aulassa 1.13 ja 

käytävällä 1.18. Halkeama/ liikuntasauma sijaitsee 1. kerroksen maanvaraisen alapohjalaa-

tan ja kellarikerroksen katon (1. kerroksen ja kellarikerroksen välinen välipohja) saumakoh-

dassa. Lattiapinnoitteet ovat revenneet halkeamien kohdalta.  
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Kellarikerroksen autotalli/moottoritilan alapohjassa on myös halkeamia. Kuntosalin 0.03 lat-

tian halkeamia ei voitu luotettavasti tarkastaa painavien mattojen takia. Merkkisavulla todet-

tuna ilmaa virtaa alapohjan halkeamista sisätiloihin päin. Paine-eromittausten (Liite 6) perus-

teella rakennus on lievästi alipaineinen.  

 

 

 
Kuva 6. Ensimmäisessä kerroksessa betonilaatan alla on 

styrox-eriste ja hienoa hiekkaa. 

 Kuva 7. Kellarikerroksessa betonilaatan alla on styrox-
eriste ja hienoa hiekkaa. 

 

 

 
Kuva 8. Ensimmäisen kerroksen aulan lattiassa esiintyy hal-

keama, joka sijaitsee 1. kerroksen maanvaraisen 
alapohjalaatan ja kellarikerroksen katon liittymäkoh-
dassa. 

 Kuva 9. Ensimmäisen kerroksen käytävän lattiassa esiin-
tyy halkeama, joka sijaitsee 1. kerroksen maan-
varaisen alapohjalaatan ja kellarikerroksen katon 
liittymäkohdassa. 
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Kuva 10. Muovilaatat ovat revenneet halkeaman/ liikunta-

sauman kohdalla. 

 Kuva 11. lattiassa esiintyy halkeama, joka sijaitsee 1. ker-
roksen maanvaraisen alapohjalaatan ja kellari-
kerroksen katon liittymäkohdassa. 

 

 

 
Kuva 12. Autotallin lattiassa on halkeamia.   Kuva 13. Autotallin lattiassa on halkeamia. 

 

Monitoimisalin lattia (AP2) 

Monitoimisalin lattiaan tehtiin kaksi rakenneavausta. Rakenneavaus (RAK1) tehtiin etelän 

puoleiselle sivulle kohtaan, jossa rakennuksen ulkopuolella oleva syöksytorvi kastelee sokke-

lirakennetta. Rakenneavaus (RAK2) tehtiin pohjoisen puoleiselle sivulle, jossa maanpinta on 

selvästi ulkopuolista maanpintaa korkeammalla. 

Monitoimisalin alapohjarakenteena on maanvarainen betonilaatta, jonka päällä on puukoo-

lattu lattiarakenne, jossa on lämmöneristeenä mineraalivilla ja höyrynsulkuna muovi. Alkupe-

räisen puulattian päälle on myöhemmin asennettu lastulevy ja muovilaatat. Betonilaattaan 

poratusta reiästä todettiin, että betonilaatan alla on suojapaperi ja hienoa hiekkaa. Rakennuk-

sessa ei havaintojen mukaan ole ryömintätilaa. Rakenneavauskohdissa ei todettu maaperän 

painumista tai onkaloita.  

Rakenneavauksessa RAK1 puukoolatun lattian höyrynsulkumuovi ei ulotu ulkoseinälinjalle 

asti. Höyrynsulkumuovi loppuu noin 200 mm ennen ulkoseinää. Pohjoisen puoleisella julkisi-

vulla puukoolatun lattian höyrynsulkumuovi ulottuu ulkoseinälle asti, mutta muovia ei ole tei-

pattu kiinni rakenteeseen.  
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Rakenneavauksessa RAK 1 alapohjan betonilaatassa esiintyy poikkeavaa kosteutta pinta-

kosteudenilmaisimen perusteella ja liimapuupilarin alapäässä oleva metallinen panta on ruos-

teessa ja lämmöneristeet ovat kosteusvaurioituneet. Pohjoisen puoleisessa rakenneavaus-

kohdassa (RAK2) poikkeavaa kosteutta ei todettu.  

 

 

 
Kuva 14. Monitoimisalin lattian rakenneavauskohta RAK1. 

Vanhan ponttilaudoituksen päälle on asennettu 
lastulevytys ja vinyylilaatat. 

 Kuva 15.  Rakenneavaus RAK1. Monitoimisalin lattian höy-
rynsukumuovi ei ulotu ulkoseinään asti. Muovin 
ja ulkoseinän välissä on n. 200 mm rako. 

 

 

 

Kuva 16. Rakenneavaus RAK1suoritettiin liimapuupilarin ja 
ulkoseinärakenteen liittymään. 

 Kuva 17. Rakenneavaus RAK1. Alapohjan betonilaatassa 
esiintyy poikkeavaa kosteutta pintakosteudenil-
maisimella ja liimapuupilarin alapäässä oleva 
metallinen panta on ruosteessa.   
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Kuva 18. Monitoimisalin lattian rakenneavaus RAK2.  Kuva 19. Lattian höyrynsulkumuovi ulottuu ulkoseinälin-
jalle asti, mutta muovia ei ole teipattu rakenteisiin 
(RAK2).  

 

 

 
Kuva 20. Monitoimisalin lattiaa avattuna (RAK2). Lattiaan 

poratun reiän kautta todettiin betonilaatan alla ole-
van sitkeä suojapaperi ja hienoa hiekkaa (RAK2). 

 Kuva 21.  Alapohjan betonilaatan päällä on jonkin verran 
sahanpurua ja rakennusjätteitä. Ulkoseinää vas-
ten näkyy styrox-eriste. 

 

Alapohjassa olevat talotekniikan tarkastuskaivot 

Väestönsuojan etuhuoneen 0.04 lattiassa on tarkastuskaivoja, joiden tarkastusluukut ovat 

epätiiviitä ja ruosteisia. Kaivoissa on roskia ja rakennusaikaista muottilautaa. Väestönsuojan 

0.22 lattiassa on venttiilikaivo, jossa viemäröinnin sulkuventtiili on havaintojen mukaan äsket-

täin korjattu. Venttiilikaivon pohjalla on vettä.  
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Kuva 22. Kellarikerroksen alapohjan tarkastuskaivojen luukut 

eivät ole tiiviitä.  

 Kuva 23. Kaivon pohjalla on hiekkaa (ei betonipohjaa), ra-
kennusjätteitä ja kaivossa on muottilaudoituksia.  

 

 

 
Kuva 24. Tarkastusluukkujen kannet ovat paikoin ruosteisia.  Kuva 25. Väestönsuojan venttiilikaivon pohjalla on vettä. 

3.5 Rakenteiden kosteusmittaukset 

3.5.1 Havainnot 

Alapohjan kosteushavainnot 

Siivouskomeron 1.07 lattiakaivon ympärillä esiintyy poikkeavaa kosteutta pintakosteudenil-

maisimella. Henkilökunnalta saadun tiedon mukaan lattiakaivo ei toimi kunnolla ja vettä tulvii 

lattialle. Lattiakaivossa ei ole kiristysrengasta, joten vettä on päässyt kaivon läheisyydessä 

muovimaton alle, minkä johdosta lattiapinnoite sekä sen alapuoliset liima- ja tasoiteaineet 

ovat kosteusvaurioituneet.  
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Kuva 26. Siivouskomeron lattiakaivon on tulvinut ja vettä on 

päässyt muovimaton alle.  

 Kuva 27. Siivouskomeron lattiassa esiintyy poikkeavaa 
kosteutta lattiakaivon ympärillä.  

Henkilökunnalta saadun tiedon mukaan kellarikerroksen sosiaalitilan 0.11 pyykinpesukoneen 

poistoputken lattiakaivo vetää huonosti. Lattiakaivossa on kiristysrengas eikä lattiakaivon ym-

pärillä havaittu poikkeavaa kosteutta pintakosteudenilmaisimella. 

Kellarikerroksessa poikkeavaa kosteutta havaittiin pintakosteudenilmaisimella sosiaalitilan 

0.11 lattiassa lähellä maanpaineseinää. Poikkeavaa kosteutta todettiin porareikämittauksella 

WC:n 0.09 lattiassa lähellä maanpaineseinää.  

Kellarikerroksen suihku- ja saunatilojen lattioissa on keraaminen laatta. Lattioissa ei havaittu 

poikkeavaa kosteutta pintakosteudenilmaisimella. 

 

 

 
Kuva 28. Pyykinpesukoneen vieressä oleva lattiakaivo.  Kuva 29. Lattiakaivon ympärillä ei esiinny poikkeavaa kos-

teutta.  
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Kuva 30. Henkilökunnan sosiaalitilan 0.11 alapohjassa lä-

hellä maanpaineseinää esiintyy paikallisella alu-
eella poikkeavaa kosteutta.  

 Kuva 31. Henkilökunnan sosiaalitilan 0.11 alapohjassa lä-
hellä maanpaineseinää esiintyy paikallisella alu-
eella poikkeavaa kosteutta. 

 

 

 
Kuva 32. WC:n 0.09 alapohjassa esiintyy poikkeavaa kos-

teutta lähellä maanpaineseinää porareikämittauk-
sella todettuna.  

 Kuva 33. Alapohjan kosteutta mitattiin porareikämittauk-
sella lähellä maanpaineseinää.  

 

 

 
Kuva 34. Kellarikerroksen suihkutilojen lattiassa on keraa-

minen laatoitus. 

 Kuva 35. Suihkutilan lattiat ovat kuivia pintakosteu-
denilmaisimella todettuna. 
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Pintailmaisimella todettuna ensimmäisen kerroksen monitoimisalin alapohjan betonilaatassa 

esiintyy poikkeavaa kostetta etelän puoleisessa rakenneavauskohdassa (RAK1). Pohjoisen 

puoleisessa rakenneavauskohdassa (RAK2) poikkeavaa kosteutta ei todettu. 

 

 

 
Kuva 36. Monitoimisalin lattian rakenneavauskohta RAK1. 

Betonilaatassa poikkeavaa kosteutta pintakosteu-
denilmaisimella.  

 Kuva 37. Monitoimisalin lattian rakenneavauskohdassa 
RAK1 todettiin poikkeavaa kosteutta. 

 

 

 
Kuva 38. Monitoimisalin lattian rakenneavauskohta RAK2. 

Betonilaatta oli kuiva.  

 Kuva 39. Monitoimisalin lattian rakenneavauskohta RAK2 
on kuiva. 

3.5.2 Pintakosteusmittaukset  

Betonisen alapohjan kosteus kartoitettiin pintakosteudenilmaisimella.  

- Pintakosteudenilmaisimella poikkeavaa kosteutta todettiin pienillä alueilla ensimmäisen 

kerroksen siivouskomeron 1.07 sekä kellarikerroksen henkilökunnan sosiaalitilan 0.11 

alapohjassa. 

- Pintakosteudenilmaisimella poikkeavaa kosteutta todettiin monitoimisalin maanvarai-

sessa betonilaatassa rakenneavauskohdassa (RAK1).  

- Kellarikerroksen maanvastaisissa seinissä ei havaittu pintailmaisimella poikkeavaa kos-

teutta.  

Pintakosteusmittausten tulokset on esitetty tarkemmin Liitteessä 1 olevissa pohjapiirustuk-

sissa. 
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3.5.3 Suhteellisen kosteuden mittaukset 

Viiltomittaus 

Lattiapinnoitteen ja alapohjan betonirakenteen välisen ilma- ja liimatilan suhteellista kosteutta 

tutkittiin viiltomittausten avulla ensimmäisen kerroksen kokoushuoneissa 1.22 ja 1.21 sekä 

kellarikerroksen henkilökunnan sosiaalitilassa 0.11. Henkilökunnan sosiaalitilassa muovi-

matto irtosi helposti alustasta kosteusmittausta tehdessä. 

- Lattiapinnoitteen alta mitattu suhteellinen kosteus vaihteli kokoushuoneissa välillä 

53,3…58,1 % RH, lämpötilan ollessa välillä 21,3…23,5°C. 

- Henkilökunnan sosiaalitilassa 0.11 lattiapinnoitteen alla suhteellinen kosteus oli 86.1 % 

RH, lämpötilan ollessa 18.1°C.  

Viiltomittauksilla poikkeavaa kosteutta todettiin kellarikerroksessa henkilökunnan sosiaalitilan 

alapohjassa. 

Viiltomittausten tulokset on esitetty tarkemmin Liitteissä 1 ja 2b. 

Porareikämittaus 

Betonisen alapohjan suhteellista kosteutta mitattiin porareikämittausten avulla kellarikerrok-

sen pukuhuoneessa 0.19 ja WC:ssä 0.09 sekä ensimmäisen kerroksen kokoushuoneessa 

1.22.  

- Betonisen alapohjan suhteellinen kosteus oli ensimmäisen kerroksen kokoushuoneessa 

55,4 % RH, lämpötilan ollessa 22,1 °C. 

- Betonisen alapohjan suhteellinen kosteus oli kellarikerroksen pukuhuoneessa 63,0 % 

RH, lämpötilan ollessa väillä 19,5 °C. 

- Kellarikerroksen WC:ssä 0.09 betonisen alapohjan suhteellinen kosteus oli 84,5 % RH, 

lämpötilan ollessa 17,3°C. 

Porareikämittauksilla poikkeavaa kosteutta todettiin kellarikerroksen WC:n alapohjassa. 

Porareikämittausten tulokset on esitetty tarkemmin Liitteissä 1 ja 2a. 

3.6 Mikrobimääritykset 

Monitoimisalin lattiarakenteeseen tehtiin kaksi rakenneavausta (RAK1 ja RAK2). Lattian mi-

neraalivillasta otettiin 2 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin (näytteet AP1 ja AP2). Analyysi-

tulosten perusteella: 

- Yhdessä alapohjan näytteessä (1/2) on viite vauriosta 

- Yhdessä alapohjan näytteessä (1/2) on vahva viite vauriosta 

Analyysitulokset on esitetty Taulukossa 2. 

Taulukko 2. Materiaalinäytteiden mikrobimääritysten tulokset. 

Näyte Tila Materiaali Analyysitulos 

AP1 Monitoimisali,  
Rakenneavauskohta RAK1 

alapohjan villa vahva viite vauriosta 
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AP2 Monitoimisali,  
Rakenneavauskohta RAK2 

alapohjan villa viite vauriosta 

Alapohjan lämmöneristeessä todettiin kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja (kuten Aspergillus 

versicolor, Chaetomium, Scopulariopsis) sekä Cladosporium- ja Penicillium-hometta.  

Analyysitulokset on esitetty tarkemmin Liitteissä 1 ja 3. 

3.7 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteiden arviointi 

Monitoimisalin alapohjarakennetta voidaan pitää kosteusteknisesti riskialttiina rakenteena, 

koska maaperän kosteus pääsee nousemaan kapillaarisesti betonilaattaan ja betonilaattaa 

vasten olevaan lämmöneristeeseen ja puukoolauksiin voi muodostua mikrobivaurioita. Moni-

toimisalin alapohjarakenteen rakenneavauskohdissa ei todettu ryömintätilaa, maaperän pai-

numista tai onkaloita. Maanvaraisen betonilaatan päällä puukoolattu lattiarakenne, jossa on 

lämmöneristeenä mineraalivilla.  

Monitoimisalin alapohjarakenteissa esiintyy paikallisesti poikkeavaa kosteutta ja mineraalivil-

laeristeessä esiintyy paikoin selviä viitteitä mikrobivaurioista. Monitoimisalin lattian höyrynsul-

kumuovia ei ole liitetty ilmatiiviisti ulkoseinän höyrynsulkumuoviin, joten alapohjan eristeestä 

voi sekoittua ilmaa ja mahdollisia epäpuhtauksia liikuntasalin sisäilmaan.  

Muun rakennuksen alueella alapohjat ovat pääosin kuivia ja rakennusfysikaalisesti toimivia 

rakenteita. Kellarikerroksessa alapohjassa todettiin pienillä alueilla poikkeavaa kosteutta 

WC:ssä ja henkilökunnan sosiaalitilassa lähellä maanpaineseinää. Kosteus nousee todennä-

köisesti maaperästä (hieno hiekka) alapohjan reuna-alueella lähellä maanpaineseinää. 

Maanpaineseinät olivat kuivia. 1. kerroksen siivouskomerossa lattiakaivo on tulvinut tukosten 

vuoksi. Vettä on päässyt siivouskomeron muovimaton alle vaurioittaen mattoa. 

Ensimmäisen kerroksen aulan ja käytävän lattioissa sekä kellarikerroksen autotallin lattiassa 

on halkeamia ja rakoja. 1. kerroksen alapohjan halkeama (avoin rakenneliittymä) sijoittuu 

maanvaraisen alapohjan betonilaatan ja kellarikerroksen maanvaraisen ulkoseinän liittymä-

kohtaan, jossa maanvarainen betonilaatta on hiukan painunut. Kellarikerroksen ja 1. kerrok-

sen alapohjassa olevien halkeamien kautta voi sekoittua ilmaa ja mahdollisia epäpuhtauksia 

sisäilmaan päin.  

Väestönsuojan ja etuhuoneen alapohjassa olevissa talotekniikan tarkastuskaivoissa on or-

gaanista materiaalia ja vettä. Tarkastusluukut ovat epätiiviitä ja ruosteessa.  

Jatkotoimenpiteinä suositellaan seuraavaa: 

- Uusitaan monitoimisalin alapohjarakenne rakennusfysikaalisesti toimivaksi raken-

teeksi, mikä voi vaatia koko alapohjarakenteen purkamista.  

- Kaikki muovimatto- ja vinyylilaattapinnoitteet poistetaan niiden ulkonäköön ja tek-

niseen käyttöikään perustuen. Lattiapinnoitteiden alapuoliset liima- ja tasoiteai-

neet poistetaan puhtaalle betonipinnalle. Kellarikerroksessa tiiviit mattopinnoitteet 

suositellaan korvattavaksi hyvin vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla.  

- Väestönsuojan tekniikan tarkastuskaivoissa olevat orgaaniset materiaalit ja 

hiekka sekä vesi tulee poistaa. Syvennysten tarkastusluukut tulee uusia tiiviisiin 

luukuihin. 

- Siivouskomeron lattia tulee kuivata, lattiakaivo uusia ja muovimatto vaihtaa.  

Lisätutkimustarpeita:  
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- Monitoimisalin alapohjan maanvaraisen betonilaatan kosteutta ja mineraalivilla-

lämmöneristeen mikrobiologista kuntoa voidaan tutkia vielä laajemmin mikrobi-

vaurioiden laajuuden selvittämiseksi korjaussuunnittelun lähtötiedoksi. Lisätutki-

muksilla saadaan parempi kuva lattian vaurioasteesta.   

4 Ulkoseinärakenteet 

Rakennuksen ulkoseinät pääosin ovat puurunkoisia ja julkisivuverhouksena on tiili. Päätysei-

nät ovat monitoimisalissa tiilirakenteinen (tiili-villa-tiili). Julkisivutiilen takana on tuuletusväli ja 

tuuletusraot alimman tiilirivin kohdalla. Sokkelin ja alajuoksun välissä on kapillaarisen kosteu-

den nousun katkaiseva bitumikermi. Sokkelin lämmöneristeenä on styrox. Piirustusten mu-

kaan sokkelissa on kaksinkertainen kosteuseristys.  

4.1 Sijainti 

 

 

 

 

 

 

4.2 Rakenne 

Rakennepiirustusten perusteella kellarikerroksen ulkoseinärakenne (US1) on seuraava si-

sältä ulospäin mentäessä:  

1. kerros 

Kellarikerros 

US1 

US3 

US4 
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- Betoni 150 mm (väestönsuojassa 400 mm) 

- Mineraalivilla 140 mm 

- Tuulensuojalevy 4 mm 

- Ilmarako 15 mm 

- Kalkkihiekkatiili 85 mm 

 

 

 

Piirustusten mukaan betonisokkelin lämmöneristeenä on styrox ja ulkopuolella on kaksinker-

tainen kosteuseritys. 

Rakennepiirustusten ja kohteessa tehtyjen rakenneavausten perusteella 1. kerroksen ulko-

seinärakenteet (US3) ovat yleisesti seuraavat sisältä ulospäin mentäessä: 

- Sisäverhouspanelointi 

- Kipsilevy 13 mm 

- Höyrynsulkumuovi 

- Mineraalivilla 150 mm + kolaukset 100 + 50 mm 

- Tuulensuojalevy 4 mm 

- Ilmarako noin 20 mm 

- Kalkkihiekkatiili 85 mm  

 

Kahviossa tehtyjen rakenneavausten perusteella ulkoseinärakenne (US3) on ikkunoiden ylä-

puolisella osuudella seuraava sisältä ulospäin mentäessä:  

- Kipsilevy 13 mm 

- Mineraalivilla 150 mm + koolaukset 100 + 50 mm 

- Tuulensuojalevy 4 mm 

- Ilmarako noin 20 mm 

- Julkisivupanelointi 

 

Lautaverhoiltuja ikkunoiden yläpuolisia osuuksia esiintyy ns. liikuntasalisiivessä (monitoimisali 

1.08, kahvio 1.12 ja aula 1.12).  

Rakennepiirustusten ja kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella monitoimisalin länsipää-

dyn tiilirakenteinen ulkoseinä (US4) on rakenteeltaan seuraava sisältä ulospäin mentäessä: 

- Kalkkihiekkatiili 130 mm 

- Mineraalivilla 150 mm 

- Tuulensuojalevy 4 mm 

- Pieni ilmarako noin 10 mm 

- Kalkkihiekkatiili 85 mm  
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4.3 Havainnot 

 

 

 

Kuva 40. Julkisivu etelään.  Kuva 41. Julkisivu länteen. 

 

 

 
Kuva 42. Julkisivu itään.  Kuva 43. Julkisivu pohjoiseen. 

4.3.1 Ulkoseinän alaosat 

Monitoimisalin levyrakenteisen ulkoseinän alaosaan tehtiin rakenneavaus (RAK3) etelän puo-

leiselle julkisivulle. Avaus tehtiin kohtaan, jossa ulkopuolella sijaitsee sadeveden syöksytorvi 

ja roiskevesi kastelee julkisivun tiiliverhousta ja sokkelia.  

Rakenneavauksesta tehtyjen havaintojen perusteella tuulensuojalevyn sisäpinnassa esiintyy 

selviä kosteusvauriojälkiä ja lämmöneristeessä on tummentumia, jotka viittaavat rakenteen 

kautta tapahtuviin ilmavuotoihin. Ulkoseinän höyrynsulku päättyy epätiiviisti alapohja- ja puu-

pilarirakenteeseen. Betonisokkelin ja alajuoksun välissä on kapillaarikatkona bitumikermi ja 

sokkelin lämmöneristeenä styrox.  
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Kuva 44. Rakenneavaus RAK3 tehtiin kohtaan, jossa ulko-
puolella sijaitsee syöksytorvi. 

 Kuva 45. Ulkoseinän rakenneavaus RAK3. Seinässä on 
höyrynsulkumuovi ja lämmöneristeenä mineraali-
villa. Höyrynsulkumuovia ei ole toteutettu tiiviisti 
alapohja- tai puupilarirakenteisiin.  

 

 

 

Kuva 46. Rakenneavaus RAK3. Tuulensuojalevyn sisäpin-
nassa on kosteusjälkiä. 

 Kuva 47. Rakenneavaus RAK3. Ulkoseinän lämmöneri-
teissä on rakenteen kautta tapahtuviin ilmavuo-
toihin liittyviä tummentumia. Lämmöneristeestä 
otettiin mikrobimateriaalinäyte US3. Läm-
möneristeessä esiintyy mikrobiepäpuhtauksia.  

 

 

 
Kuva 48. Betonisokkelin ja alajuoksupuun välissä on bitumi-

kermi, mikä estää kosteuden nousun sokkelista 
puurakenteisiin. 

 Kuva 49. Sokkelin lämmöneristeenä on styrox.  
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Monitoimisalin tiilirakenteisen päätyseinän alaosaan tehtiin rakenneavaus (RAK4). Tuulen-

suojalevyssä on tummia, mikrobikasvustoon viittaavia pilkkuja ja ulkoseinän lämmöneris-

teessä esiintyy ilmavuotojen aiheuttamaa tummentumaa. Tuulensuojalevyn ja julkisivutiilen 

välissä oleva tuuletusrako on paikoin ummessa laastipurseista. Monitoimisalin päätyseinän 

sisäverhoustiilistä osa on irti seinän alaosassa.  

 

 

 
Kuva 50. Monitoimisalin päätyseinä on tiilirakenteinen.  Kuva 51. Monitoimisalin päätyseinään tehtiin raken-

neavaus RAK4. 

 

 

 
Kuva 52. Rakenneavaus RAK4. Päätyseinän tuulensuoja-

levyn sisäpinnassa on tummia, mikrobivaurioon 
viittaavia pilkkuja ja lämmöneristeessä on tum-
mentumaa. Lämmöneristeestä ja tuulensuojale-
vystä otettiin mikrobimateriaalinäytteet US1 ja 
US2. Materiaaleissa esiintyy kosteusvaurioon 
viittaavia mikrobeja.  

 Kuva 53. Osa sisäverhoustiilistä on irti seinän alaosassa. 

Kokoushuoneen 1.22 ulkoseinän alaosaan tehtiin rakenneavaus (RAK5). Avaus tehtiin koh-

taan, jossa ulkopuolella sijaitsee syöksytorvi ja roiskevesi kastelee sokkelia. Ulkoseinen tuu-

lensuojalevyssä ja puurungossa ei havaittu kosteusvauriojälkiä. Mineraalivillassa havaittiin 

vähän tummentumaa, joka on mahdollisesti seurausta rakenteen läpi tapahtuvista ilmavuo-

doista. Ulkoseinässä on höyrynsulkumuovi, jota ei ole teipattu kiinni rakenteisiin.  
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Kuva 54. Kokoushuoneen 1.22 ulkoseinään tehtiin raken-
neavaus RAK5. 

 Kuva 55. Rakenneavaus tehtiin kohtaan, jossa ulkopuo-
lella sijaitsee syöksytorvi.  

 

 

 
Kuva 56. Ulkoseinän lämmöneristeestä ja tuulensuojalevystä 

otettiin mikrobimateriaalinäytteet US4 ja US5. Mate-
riaaleissa esiintyy kosteusvaurioindikaattorimikro-
beja. 

 Kuva 57. Puurakenteet ovat hyväkuntoiset. 

4.3.2 Ulkoseinän yläosat 

Monitoimisalissa 1.08, kahviossa 1.12 ja aulassa 1.12 ikkunoiden yläpuolella on julkisivuver-

houksena puupanelointi.  

Kahvion ulkoseinään tehtiin rakenneavaus ikkunoiden yläpuolelle (RAK6). Avaus tehtiin koh-

taan, jossa ulkoseinän sisäpinnan kipsilevyssä sekä yläpohjan akustolevyssä esiintyy veden 

valumajälkiä. Ulkoseinän sisäkuoren kipsilevy on ratkennut liimapuupalkin alapuolelta (kuva 

63). 

Ulkoseinässä ikkunoiden yläpuolella ei ole höyrynsulkua. Ikkunoiden yläpuolella olevissa tuu-

lensuojalevyissä on havaittavissa veden valumajälkiä ja lämmöneristeet ovat tummuneet ra-

kenteiden kautta tapahtuvien ilmavuotojen johdosta.   



 
 28 (55) 

 
 

 

 

 
 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Gesterbyn nuorisotalo 

SISÄILMA-, RAKENNE- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 
 

 

 

 
Kuva 58. Monitoimisalin ikkunoiden yläpuolella on julkisivu-

verhouksena puupanelointi. 

 Kuva 59. Ikkunoiden yläpuolella on julkisivuverhouksena 
puupanelointi aulassa. 

 

 

 

Kuva 60. Kahviossa ikkunoiden yläpuolella on julkisivuver-
houksena puupanelointi. 

 Kuva 61. Kahviossa ulkoseinän sisäpuolen kipsilevyssä on 
vedenvalumajälkiä. 

 

 

 
Kuva 62. Kahviossa yläpohjan akustolevyissä on vedenvalu-

majälkiä liimapuupalkin vieressä. 

 Kuva 63. Ulkoseinän kipsilevy on ratkennut liimapuupalkin 
alta.  
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Kuva 64. Ulkoseinää avattiin kahviossa kohdasta, jossa oli 

kosteuteen viittaavia jälkiä. 

 Kuva 65. Ulkoseinän rakenneavauskohta RAK6. 

 

 

 
Kuva 66. Kahvion ulkoseinästä puuttuu höyrynsulkumuovi ik-

kunoiden yläpuolelta. 

 Kuva 67. Ulkoseinän lämmöneristeet ovat tummuneet ja 
tuulensuojalevyn sisäpinnassa esiintyy vesivuo-
tojen aiheuttamia vauriojälkiä. Ulkoseinän läm-
möneristeestä otettiin mikrobimateriaalinäyte 
US6. Lämmöneristeessä esiintyy mikrobivaurio. 
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Ulkoseinän ja ristikkorakenteisen yläpohjan (YP2) liitoskohdan tiiveyttä tarkasteltiin huo-

neessa 1.15. Yläpohjan musta höyrynsulkumuovi ja ulkoseinän kirkas höyrynsulkumuovi li-

mittyvät päällekkäin, liitoskohtaa ei ole teipattu ilmatiiviiksi.  

 

 

 
Kuva 68. Ristikkorakenteisen yläpohjan (YP2) höyrynsulku-

muovi limittyy ulkoseinän höyrynsulkumuovin 
kanssa.  

 Kuva 69. Höyrynsulkumuoveja ei ole teipattu toisiinsa. 

Ristikkorakenteisen yläpohjan (YP2) tarkastamista varten tehtiin eteishallin 1.02 yläosaan 

seinään tarkastusluukku (RAK7). Havaintojen mukaan lämpimän eteishallin ja kylmän ullakon 

välisestä seinästä puuttuu höyrynsulkumuovi (HAV2). 

 

 

 
Kuva 70. Eteishallin yläosan seinään tehtiin rakenneavaus 

RAK7. 

 Kuva 71. Lämpimän eteishallin ja kylmän ullakon väli-
sestä seinästä puuttuu höyrynsulkumuovi 
(HAV2). 

4.3.3 Ulkoseinien ulkopinnat ja liikuntasaumat 

Idän puoleisen sisääntulokatoksen pellityksen ylösnosto ei ole tiivis ja vettä on valunut tiilijul-

kisivulle. Pohjoisen puolen sisäänkäynnin lipan räystäskouru viettää ulkoseinään päin ja vesi 

on kastellut tiilijulkisivua. Syöksytorvet johtavat sadevedet suoraan sokkelin viereen ja roiske-

vedet kastelevat julkisivua tai sokkelia. Pohjoisen puoleisella julkisivulla tiiliverhouksessa ha-

vaittiin myös likaa. 
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Tiiliverhouksen liikuntasaumat on saumattu elastisella massalla. Saumauksissa havaittiin hal-

keilua. 

 

 

 
Kuva 72. Ulkoseinässä kosteusjälkiä sisääntulokatoksen koh-

dalla.  

 Kuva 73. Ulkoseinässä kosteusjälkiä sisääntulokatoksen 
kohdalla. 

 

 

 
Kuva 74. Tiiliverhouksen liikuntasaumoissa on halkeilua.  Kuva 75. Tiiliverhoilussa on likaa. 

4.3.4 Ulkoseinien sisäpinnat 

Ulkoseinän alaosat ovat huoneiden sisäpuolella verhoiltu puupaneelilla. Monitoimisalin puu-

paneeleissa on käytöstä johtuvaa kulumista. Autotallin ulkoseinien sisäkuori on maalattua 

betonia ja seinien sisäpuolella on käytöstä johtuvaa likaa. Ilmanvaihtokonehuoneen seinä- ja 

kattopinnat ovat pinnoittamatonta mineraalivillaa. 
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Kuva 76. Ulkoseinän alaosat on verhoiltu puupaneelilla.  Kuva 77. Monitoimisalin puupaneeleissa on käytöstä 

johtuvaa kulumista. 

 

 

 

Kuva 78. Autotallin seinissä on likatahroja.   Kuva 79. Ilmanvaihtokonehuoneen seinä ja katto ovat 
mineraalivillaa. 

4.3.5 Ikkunat 

Ikkunat ovat alkuperäisiä 3-lasisia puuikkunoita, joissa sisäpuolen lasi on lämpölasia. Ikkunoi-

den maalipinnoissa on kulumista ja eteläjulkisivulla puuosissa esiintyy maalipintojen irtoilua.  

Ikkunoiden vesipeltien kaltevuus ulospäin on pieni ja vesipeltien liittymät tiilijulkisivuun on tii-

vistämättä.  
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Kuva 80. Ikkunoiden maalipinnat ovat kuluneet.  Kuva 81. Ikkunoiden puuosissa maalipinnat ovat kulu-

neet. 

 

 

 

Kuva 82. Vesipeltien kaltevuus ulospäin on pieni.  Kuva 83. Vesipeltien kaltevuus ulospäin on pieni. 

4.3.6 Katokset ja lipat 

Katokset ovat puurakenteisia ja katteena on asbestisementtipoimulevy. Pääsisäänkäynnin 

katoksen tolppien palkkikengät ovat osittain irti. Osassa tolppia on halkeilua ja alaosissa on 

kosteusrasitusta. Katoksissa ei ole erillisiä lumiesteitä. Katosten puuosissa esiintyy paikoin 

lahovaurioita.  
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Kuva 84. Pääsisäänkäynnin edessä on puurakenteinen 
katos. 

 Kuva 85. Puutolppien palkkikengät ovat osittain irti.  

 

 

 
Kuva 86. Puutolppien alaosissa on kosteusvaurioita.  Kuva 87. Sisäänkäynnin katoksessa on lahovaurioita. 

Katoksista puuttuu lumiesteet. 

4.4 Kosteusmittaukset 

4.4.1 Pintakosteusmittaukset 

Pintakosteudenilmaisimen perusteella maanvastaisissa seinärakenteissa ei havaittu poikkea-

vaa kosteutta.  

4.4.2 Suhteellisen kosteuden mittaukset 

Kellarikerroksen pukuhuoneen ulkoseinän alaosan suhteellinen kosteus oli 39,5 % RH, läm-

pötilan ollessa 17,1 °C. 

 



 
 35 (55) 

 
 

 

 

 
 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Gesterbyn nuorisotalo 

SISÄILMA-, RAKENNE- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 
 

4.5 Mikrobinäytteet 

Rakennuksen ulkoseinärakenteisin tehtiin 4 rakenneavausta rakenteiden toteutustavan ja 

kunnon määrittämiseksi. Ulkoseinien lämmöneristeistä otettiin 6 materiaalinäytettä mikrobi-

analyysiin (näytteet US1, US2, US3, US4, US5, US6). Analyysitulokset on esitetty Taulu-

kossa 3. 

Analyysitulosten perusteella: 

- Ulkoseinän neljässä näytteessä (4/6) on vahva viite vauriosta 

- Ulkoseinän kahdessa näytteessä (2/6) on heikko viite vauriosta 

Taulukko 3. Materiaalinäytteiden mikrobimääritysten tulokset 

Näyte Tila Materiaali Analyysitulos 

US1 Monitoimisali, 
avaus RAK4 

Tiilirakenteinen päätyulkoseinä, 
lämmöneriste alaosasta 

vahva viite vauriosta 

US2 Monitoimisali, 
avaus RAK4 

Tiilirakenteinen päätyulkoseinä, 
tuulensuojalevy alaosasta 

heikko viite vauriosta 

US3 Monitoimisali, 
avaus RAK3 

Levyrakenteinen ulkoseinä, läm-
möneriste seinän alaosasta 

vahva viite vauriosta 

US4 Kokoushuone 
1.22, avaus RAK5 

Levyrakenteinen ulkoseinä, tuu-
lensuojalevy seinän alaosasta 

heikko viite vauriosta 

US5 Kokoushuone 
1.22, avaus RAK5 

Levyrakenteinen ulkoseinä, läm-
möneriste alaosasta 

viittaa vaurioon 

US6 Kahvio 1.12, 
avaus RAK6 

Levyrakenteinen ulkoseinä, ikku-
nan yläpuolelta, lämmöneriste 

vahva viite vauriosta 

Ulkoseinän lämmöneristeessä ja tuulensuojalevyssä on kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja 

(Aspergillus penicillioides, Aspergillus restrictus, Aureobasidium, Chaetomium, Engyodon-

tium, Scopulariopsis, Sphaeropsidales, Ulociadium) sekä Cladosporium- ja Penicillium-ho-

metta. Analyysitulokset on esitetty tarkemmin Liitteessä 1 ja 3. 

4.6 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteiden arviointi  

Julkisivuissa esiintyy kosteusvauriojälkiä kohdissa, jossa sadevedenpoisto ei toimi asianmu-

kaisesti. Sadevedet ohjautuvat suoraan syöksytorvista sokkeleiden viereen ja roiskevedet 

kastelevat paikallisesti ulkoseinää. Myös sisääntulokatosten kohdilla sadevedet kastelevat 

paikallisesti julkisivun tiiliverhousta. Julkisivutiilen taustalla oleva tuuletus on monin paikoin 

pieni ja täynnä laastipurseita, mikä heikentää seinän tuulettuvuutta. 

Syöksytorvien kohdilla ulkoseinän lämmöneristeissä ja tuulensuojalevyissä esiintyy paikoin 

mikrobivaurioita. Lisäksi monitoimisalin tiilirakenteisessa päätyulkoseinässä ulkoseinän tuu-

lensuojalevyssä ja lämmöneristeissä esiintyy mikrobivaurioita. Päätyseinän tiilisisäkuoressa 

on epätiiveyskohtia ja irronneita tiiliä. 

Sokkelirakenteisen ja alajuoksun välissä on kapillaarisen kosteudennousun katkaiseva bitu-

mikermi, sokkelin lämmöneristeenä on styrox ja piirustusten mukaan sokkelissa on ulkopuoli-

nen kosteuseristys. Sokkelirakenteissa ei havaittu korjausta vaativia vaurioita.  
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Kahviossa ikkunoiden yläpuolella ulkoseinän sisäpuolen kipsilevyssä ja mikrobivaurioita läm-

möneristeissä esiintyy kosteusjälkiä. Kahviossa ulkoseinän yläosaan on päässyt kosteutta 

vesikaton vuotojen seurauksena. (ks. Luku 6.3). Kahviossa ikkunoiden yläpuolelta puuttuu 

höyrynsulkumuovi, mikä mahdollistaa sisäilman kosteuden kulkeutumisen rakenteeseen ja 

tiivistymisen ulkoseinän kylmiin pintoihin tai lämmöneristeeseen erityisesti talviaikaan. On 

mahdollista, että ikkunoiden yläpuolella olevilta ulkopuolelta puupaneloitujen ulkoseinien 

osuuksilta, puuttuu höyrynsulkumuovi kokonaan. 

Ulkoseinissä on pääosin höyrynsulkumuovit, mutta muoveja ei ole liitetty ilmatiiviisti rakentei-

siin. Höyrynsulkumuovia ei myöskään todettu lämpimän sisääntuloaulan ja kylmän ullakkoti-

lan välisessä seinässä. Höyrynsuluttomista tai epätiiviistä rakenteista voi tapahtua ilmavuo-

toja sisäilmaan päin rakennuksen ollessa ulkoilmaan nähden alipaineinen. 

Julkisivun tiiliverhouksen liikuntasaumojen elastisissa kittauksissa on lievää halkeilua ja hau-

rastumista. Sadevesi voi päästä liikuntasaumojen kautta rakenteisiin. Ikkunoiden vesipeltien 

kaltevuus ulospäin on pieni, joten kosteutta on voinut päästä ulkoseinään ikkunapellitysten 

kautta.  

Kellarikerroksen betoniset maanpaineseinät ja ulkoseinän alaosat olivat kuivia.  

Sisääntulokatosten puurakenteissa esiintyy lahovauriota. Katoksista puuttuu lumiesteet, mikä 

on turvallisuusriski. Puutolppien alaosissa on kosteusvaurioita ja palkkikengät ovat osittain 

irti.  

Jatkotoimenpiteinä suositellaan seuraavaa: 

o Ulkoseinien mikrobivaurioituneet tuulensuojalevyt ja lämmöneristeet suositellaan 

uusittavaksi kohdista, joissa ulkoseinän tiiliverhouksessa on havaittavissa kos-

teusvauriojälkiä tai lämmöneristeissä esiintyy mikrobivaurioita. Rakenteiden 

purku tulee ulottaa noin puoli metriä vauriokohtien reuna-alueita kauemmaksi.  

o Ulkoseinien höyrynsulkumuovien tiiveyttä suositellaan parannettavaksi. Ulkosei-

närakenteiden höyrynsulkumuovien tiivistäminen alapohja- ja välipohjarakentei-

siin ja muovien limittäminen yläpohjarakenteiden höyrynsulkumuoveihin vaatii 

sisäverhouslevyjen purkamista sisäpuolelta.  

Samassa yhteydessä höyrynsulkumuovit lisätään kohtiin, joissa sitä ei ole. Höy-

rynsulkumuovi puuttuu ainakin kahvion ikkunoiden yläpuolelta kohdasta, jossa 

julkisivuverhouksena on käytetty puupanelointia. Höyrynsulkumuovia suositellaan 

lisättäväksi myös lämpimän eteishallin ja kylmän ullakon väliseen seinään. 

o Kahviossa ikkunoiden yläpuolelta suositellaan uusittavaksi kastuneet sisäpuolen 

kipsilevyt ja mikrobivaurioituneet lämmöneristeet.  

o Monitoimisalin tiilirakenteisen päätyulkoseinän liittymien tiiveyttä tulee parantaa 

esim. rakenteen ylitasoituksella, rakenteen kautta tapahtuvien ilmavuotojen estä-

miseksi. Tiilirakenteisen ulkoseinän korjauslaajuuden määrittäminen vaatii lisätut-

kimuksia. 

o Julkisivun elastiset saumaukset tulee uusia, jotta sadevesi ei pääse rakenteisiin. 

o Ikkunoiden vesipellitykset tulee uusia ikkunoiden uusinnan yhteydessä ja pellitys-

ten kaltevuudet tulee korjata seinästä poispäin viettäväksi ja liittymät julkisivuun 

tulee tiivistää vedenpitäviksi.  



 
 37 (55) 

 
 

 

 

 
 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Gesterbyn nuorisotalo 

SISÄILMA-, RAKENNE- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 
 

o Autotallin seinät tulee puhdistaa ja maalata. Julkisivun tiiliverhouksessa oleva lika 

tulee puhdistaa.  

o Ilmanvaihtokonehuoneen seinien ja katon mineraalivillapinnat tulee käsitellä pö-

lynsidonta-aineella tai mineraalivillaeristeet poistetaan ilmanvaihtokoneen uusin-

nan yhteydessä.  

o Sisääntulokatokset tulee kunnostaa ja niihin suositellaan lumiesteitä.  

Lisätutkimustarpeita:  

o Monitoimisalin tiilirakenteisen päätyulkoseinän mikrobiologinen kunto tulee tar-

kastaa useammasta avauskohdasta, jotta oikea korjauslaajuus saadaan arvioi-

tua. 

o Puurakenteisten ulkoseinien mikrobiologista kuntoa ja höyrynsulkumuovien esiin-

tymistä ja tiiveyttä suositellaan selvitettäväksi laajemmin ennen peruskorjausta.  

5 Väliseinät 

5.1 Rakenne 

Väliseinät ovat pääosin kalkkihiekkatiiltä, jonka paksuus on 85 mm ja kantavissa väliseinissä 

paksuus on 130 mm. Monitoimisalin ja siivouskomeron 1.07 väliseen seinään tehtiin raken-

neavaus (RAK8). Rakenne on seuraava liikuntasalin puolelta lukien: 

- Tiili 

- Mineraalivilla + puurunko 150 mm 

- Kipsilevy 

5.2 Havainnot 

Askarteluhuoneen 1.15 katon akustiikkalevyjen pinnalla on pölyjälkiä. Akustiikkalevy irrotettiin 

Havaintojen mukaan tiiliseinän ja yläpohjan liitoskohtaa ei ole tiivistetty elastisella massalla, 

vaan tiiliseinän ja yläpohjan välissä on rako (HAV 3).  

 

 

 
Kuva 88. Akustiikkalevyjen pinnalla on ilmavirtaukseen 

viittaavia pölyjälkiä. Akustiikkalevy irrotettiin as-
karteluhuoneen ja WC:n 1.24 välisen seinän 
kohdalta. 

 Kuva 89. Tiiliväliseinän ja yläpohjan liitoskohtaa ei ole 
tiivistetty ja niiden välissä on rako. 
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Liikuntasalin ja siivouskomeron väliseen seinään tehtiin rakenneavaus (RAK7). Väliseinässä 

on puuta, villaa ja tiiltä. Väliseinässä ei havaittu kosteusjälkiä eikä tiilessä pintailmaisimelle 

kosteutta. 

 

 

 
Kuva 90. Siivouskomeron ja monitoimisalin väliseinän 

tehtiin rakenneavaus (RAK8).  

 Kuva 91. Väliseinän rakenteet olivat kuivia.  

5.3 Kosteusmittaukset 

Tiilirakenteisen väliseinän alaosan suhteellista kosteutta selvittiin porareikämittausten avulla 

kokoushuoneessa 1.22.  

- Tiilirakenteisen väliseinän suhteellinen kosteus oli 33,1 % RH, lämpötilan ollessa 23,5 °C. 

Tiilirakenteinen väliseinä oli kuiva. 

Porareikämittauksen tulos on esitetty tarkemmin Liitteissä 1 ja 2a. 

5.4 Johtopäätökset ja toimenpidesuositukset 

Siivouskomeron ja monitoimisalin välinen seinä oli kuiva. Kokoushuoneen tiiliseinän alaosa 

oli kuiva.  

Askarteluhuoneen ja WC:n välisen tiiliseinän yläosan ja yläpohjan liitoskohtaa ei ole tiivistetty 

elastisella massalla ja rakenteiden liitoskohdassa on rako. Raon kautta ilmaa virtaa eri tilojen 

välillä, mikä aiheuttaa akustolevyihin pölyjälkiä. 

Jatkotoimenpiteinä suositellaan seuraavaa: 

o Tiiliväliseinien ja yläpohjan liitoskohdat tulee tiivistää.  

o Tiiliväliseinien ja yläpohjan liitoskohtien rakennetta ja tiiveyttä tulee tarkastella laa-

jemmin rakennuksessa ennen korjaustoimien suunnittelua.  
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6 Yläpohja- ja vesikattorakenteet 

Rakennuksessa on kahdenlaista yläpohjarakennetta. Ristikkorakenteista yläpohjaa on ko-

koushuoneen 1.22, toimistohuoneen 1.23, TV-huoneen 1.14 ja askarteluhuoneen 1.15 koh-

dalla. Ristikkorakenteisen yläpohjan kantavana rakenteen toimii naulalevyristikot. 

Vesikaton suuntaista yläpohjaa on monitoimisalin 1.08, pukeutumishuoneen/tuolivaraston 

1.09, kahvion 1.12 ja sisääntuloaulan 1.13 kohdalla. Katon suuntaisen yläpohjan kantavana 

rakenteena on liimapuupalkit. 

Piirustusten mukaan myös kokoushuoneen 1.21 kohdalla yläpohjan kantavana rakenteena 

on liimapuupalkit.  

Kahvion kohdalla liimapuupalkkien korkeus on piirustusten mukaan 4050 mm. Liikuntasalin 

liimapuupalkkien korkeus vaihtelee välillä 500 – 1000 mm. Kokoushuoneen 1.21 kohdalla 

liimapuupalkkien korkeus on 315 mm. 

6.1 Sijainti 

 

6.2 Rakenne 

Rakennepiirustusten ja kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella vesikaton suuntainen ylä-

pohjarakenne (YP1) on seuraava ylhäältä alaspäin mentäessä: 

 

- Asbestipoimulevy ”tuplavartti” 

- Vesikaton alusrakenne 

- Vesikaton aluskate ”panssarikate” 

- Tuuletusväli, noin 80 mm 

- Kovavilla, 70 mm 

- Mineraalivilla, 100 mm  

- Mineraalivilla, 100 mm  

- Höyrynsulkumuovi (musta) 

- Kipsilevyn kiinnityslaudat, 22 * 100 mm  

- Kipsilevy, 13 mm 

- Akustolevyvilla, 30 mm 

YP1 
YP2 
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Katon kantavana rakenteen on liimapuupalkit.  

Rakennepiirustusten ja kohteessa tehtyjen havaintojen perusteella ristikkorakenteisen harja-

katon yläpohja (YP2) on seuraava ylhäältä alaspäin mentäessä:  

- Asbestipoimulevy ”tuplavartti” 

- Vesikaton alusrakenne 

- Vesikaton aluskate ”panssarikate” 

- Tuulettuva ullakkotila 

- Mineraalivilla, noin 400 mm 

- Höyrynsulkumuovi 

- Kipsilevy, 13 mm 

Harjakaton kantavana rakenteen toimii naulalevyristikot. 

6.3 Havainnot 

6.3.1 Vesikatteen suuntainen yläpohja (YP1) 

Aulan 1.13 ja monitoimisalin katoissa olevissa akustolevyissä havaittiin selviä tummentumia, 

jotka viittaavat rakenteiden kautta tapahtuviin ilmavuotoihin ja yläpohjan höyrynsulkumuovien 

epätiiveyteen. Tummentumia esiintyy erityisesti liimapuupalkkien ja yläpohjan liitoskohdassa 

sekä yläpohjan ja seinärakenteiden liittymäkohdissa. Lisäksi aulan 1.13 katossa selviä tum-

mentumia esiintyy jakorasioiden peitelevyjen ympärillä, mikä viittaa höyrynsulkumuovien epä-

tiiveyteen rasioiden kohdilla.  

 

 

 

Kuva 92. Ilmavirtauksiin viittaavia jälkiä aulassa liimapuupal-
kin vieressä ja jakorasioiden peitelevyjen ympärillä. 

 Kuva 93. Aulan akustiikkalevyssä on ilmavirtauksiin viittaa-
via pölyjälkiä. 
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Kuva 94. Monitoimisalin yläpohjan ja ulkoseinän liitoskoh-
dassa on ilmavuotoihin liittyviä tummentumia. 

 Kuva 95. Monitoimisalin yläpohjan ja liimapuupalkin liitos-
kohdassa on ilmavuotoihin liittyviä tummentumia. 

 

 

Kahvion 1.12 katossa olevassa liimapuupalkissa ja liimapuupalkin viereisissä akustiikkale-

vyissä esiintyy vesivuotojälkiä. Kahviossa, vesivuotojälkien kohdille, yläpohjaan tehtiin raken-

neavaus vesikatteeseen asti rakenteen ja sen kunnon selvittämiseksi (RAK9). Raken-

neavauksesta tehtyjen havaintojen perusteella höyrynsulkumuovi on asennettu liimapuupalk-

kien väliin, heti sisäpuolisen kipsilevyn yläpuolelle. Yläpohjan höyrynsulkua ei ole liitetty liima-

puupalkin kylkeen ilmatiiviisti teipillä eikä puristusliitoksella. Yläpohjan lämmöneristeessä on 

rakenteen ilmavuotoihin viittaavaa tummentumaa.  

Lämmöneristeen yläpinnan ja vesikaton aluskatteen välissä on noin 80 mm tuuletusrako, joka 

tuulettuu räystäällä olevien rakojen kautta. Aluskate ulottuu ulkoseinälinjan ohi räystäälle asti. 

Räystään läheisyydessä kartonkipohjaisessa aluskatteessa esiintyy homepilkutusta. 

 

 

 
Kuva 96. Kahvion akustiikkalevyissä ja liimapuupalkissa 

esiintyy kosteusvauriojälkiä.  

 Kuva 97. Kahvion akustiikkalevyissä on kosteusvauriojäl-
kiä ulkoseinän ja yläpohjan liitoskohdassa. 

 

 

 

Kuva 98. Yläpojan rakennetta avattiin kahviossa. Raken-
neavaus (RAK9) tehtiin samalle kohtaa kuin ulkosei-
nän avaus. Yläpohjassa on musta höyrynsulku-
muovi. 

 Kuva 99. Yläpohjan rakennetta. Lämmöneristeissä on il-
mavuotoihin liittyviä tummentumaa.  
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Kuva 100. Höyrynsulkumuovia ei ole liitetty ilmatiiviisti liima-

puupalkin kylkeen.  

 Kuva 101. Yläpohjan, ulkoseinän ja liimapuupalkin liitos-
kohta. 

 

 

 
Kuva 102. Yläpohja avattiin sisäpuolelta vesikatteeseen asti 

(RAK9). Yläpohjassa on akustiikkalevy, höyrynsul-
kumuovi, lämmöneriste, tuuletusväli, aluskate ja ve-
sikate.  

 Kuva 103. Lämmöneristeen ja aluskatteen välissä on tuule-
tusväli (noin 80 mm). 

 

 

 

Kuva 104. Lämmöneristeen ja aluskatteen välissä on tuule-
tusväli. 

 Kuva 105. Aluskate ulottuu ulkoseinälinjan ohi räystäälle 
asti. Aluskatteessa esiintyy homepilkutusta. 
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6.3.2 Ristikkorakenteinen yläpohja (YP2) 

Ristikkorakenteisen yläpohjan tarkastamista varten tehtiin eteishallin 1.02 yläosaan seinään 

tarkastusluukku (RAK7). Vesikatteena on asbestipoimulevy ja aluskatteena panssarialuskate. 

Aluskatteessa havaittiin repeymiä.  

Ristikkorakenteisen yläpohjan lämmöneristeenä on mineraalivilla ja höyrynsulkuna on muovi. 

Lämmöneristeitä ei ole asennettu tasaisesti. Yläpohja tuulettuu räystäällä olevien rakojen 

kautta. Ristikkorakenteisen yläpohjan ullakkotilassa oli aistinvaraisesti havaittu merkittäviä 

sisäilman laatuun vaikuttavia vaurioita.  

 

 

 
Kuva 106. Vesikatteen aluskatteena on panssarikate.   Kuva 107. Aluskatteessa on repeytymiä. 

 

 

 
Kuva 108. Yläpohjan lämmöneristeet on asennettu epäta-

saisesti.  

 Kuva 109. Ristikkorakenteisessa yläpohjassa on höy-
rynsulkuna muovi.  

Käytävän 1.18 alasketun katon yläpuolta havaittiin, että ristikkorakenteisen (YP2) yläpohjan 

höyrynsulkumuovia ei ole liitetty ilmatiiviisti ilmanvaihtokonehuoneen seinä- ja/tai välipohjan 

rakenteisiin (HAV4). Höyrynsulkumuovi on teippaamatta rakenteisiin tai höyrynsulkumuovi on 

repeytynyt. Käytävän 1.18 kohdalla yläpohjan eristetilasta on ilmayhteys sisätiloihin päin. Ylä-

pohjan mineraalivillassa on ilmavirtauksiin viittaavaa tummentumaa. Käytävällä on myös epä-

tiiviitä sähkörasioita yläpohjaan. 
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Kuva 110. Yläpohjaa tarkasteltiin alaslasketun katon yläpuo-

lelta käytävän 1.18 kohdalta. 

 Kuva 111. Käytävällä 1.18 yläpohjan höyrynsulkumuovi 
ei liity ilmatiiviisti ilmanvaihtokonehuoneen 
seinä- ja välipohjarakenteisiin. Mineraalivil-
lassa on ilmavirtauksiin viittaavaa tummentu-
maa. (HAV 4) 

 

 

 

Kuva 112. Yläpohjan höyrynsulkumuovi ei liity ilmatiiviisti il-
manvaihtokonehuoneen seinärakenteisiin. 

 Kuva 113. Käytävällä on myös epätiiviitä sähkörasioita 
yläpohjaan. 

6.3.3 Vesikatot ja sadevedenpoisto järjestelmä 

Rakennuksessa on ulkopuolinen sadevedenpoistojärjestelmä. Vedet laskevat suoraan syök-

sytorvista sokkelin viereen ja imeytyvät maahan. Roiskevedet kastelevat sokkelia ja ulkosei-

nää. 

Pohjoisen puoleisen sisäänkäynnin lipan räystäskouru kallistuu ulkoseinää kohti ja sadevesi 

kastelee paikallisesti ulkoseinän tiiliverhousta. Idän puoleisen sisääntulokatoksen pellitys ei 

ole tiivis ja vettä valuu ulkoseinän tiiliverhoukselle. Sadevedet tippuvat katoksen lipalta sokke-

lin viereen.  

Rakennuksen kaakkoiskulmalla sadevesi valuu räystäskourusta suoraan sokkelin viereen. 
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Kuva 114. Sadevedet ohjautuvat syöksytorvista suoraan 

sokkelin viereen. 

 Kuva 115. Roiskevedet kastelevat sokkelia ja ulkosei-
nää. 

 

 

 

Kuva 116. Pohjoisen puoleisen sisäänkäynnin räystäskouru 
kallistuu ulkoseinään päin.  

 Kuva 117. Räystäskourusta vettä valuu ulkoseinän tiili-
verhoukselle. 

 

 

 

Kuva 118. Idän puoleisen sisäänkäynnin katos.   Kuva 119. Kosteusjälkiä julkisivun tiiliverhouksessa. 
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Kuva 120. Lipan sadevedet tippuvat sokkelin viereen.   Kuva 121. Kaakkoiskulmalla sadevesi valu räystäs-

kourusta suoraan sokkelin viereen.  

 

 

 
Kuva 122. Kaakkoiskulmalla sadevesi valu räystäskourusta 

suoraan sokkelin viereen. 

 Kuva 123. Kaakkoiskulmalla sadevesi valu räystäs-
kourusta suoraan sokkelin viereen. Sokke-
lissa on kasvustoa.  

 

Saadun tiedon mukaan vesikaton asbestipoimulevy on hauras, eikä kestä kävelyä. Materiaa-

lin elinkaari on lopussa (asennettu v1988) ja kate on uusittava. Tutkimushetkellä vesikatolla 

oli lunta. Vesikatteen, läpivientien ja pellitysten kuntoa ei voitu tarkemmin tarkastella tämän 

tutkimuksen yhteydessä.    

 

Sivuseinillä on leveät räystäät. Yläpohja tuulettuu leveiden räystäiden aluslaudoituksessa ole-

vien rakojen kautta. Räystäillä havaittiin jääpuikkoja erityisesti vesikaton suuntaisen yläpoh-

jan kohdalla. Tuuletuksen toimivuus tulee varmistaa, kun katemateriaali uusitaan.  

Päädyissä räystäät ovat lyhyet, joten viistosade kastelee päädyn tiiliverhousta.  
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Kuva 124. Päädyissä räystäät ovat lyhyet.   Kuva 125. Sivuseinillä on leveät räystäät. Yläpohja tuu-

lettuu aluslaudoituksen rakojen kautta. 

 

 

 

Kuva 126. Räystäillä on jääpuikkoja.  Kuva 127. Räystäillä on jääpuikkoja. 

 

 

 
Kuva 128. Räystäillä on jääpuikkoja.   Kuva 129. Räystäillä on jääpuikkoja. 
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6.4 Mikrobinäytteet 

Rakennuksen vesikattorakenteeseen tehtiin 2 rakenneavausta. Yläpohjarakenteiden läm-

möneristeistä otettiin 4 materiaalinäytettä mikrobianalyysiin. 

Analyysitulosten perusteella: 

- Yläpohjan kahdessa näytteessä (2/4) on vahva viite vauriosta 

- Yläpohjan yhdessä näytteessä (1/4) on viite vauriosta 

- Yläpohjan yhdessä näytteessä (1/4) ei ole viitettä vauriosta 

Analyysitulokset on esitetty Taulukossa 4. 

Taulukko 4. Materiaalinäytteiden mikrobimääritysten tulokset 

Näyte Tila Materiaali Analyysitulos 

YP1 Ristikkorakenteinen ylä-
pohja 

Yläpohjan läm-
möneriste 

ei viitettä vauriosta 

YP2 Kahvio, yläpohja, kastunut 
kohta 

kipsilevy viittaa vaurioon 

YP3 Kahvio, yläpohja, kastunut 
kohta 

Yläpohjan läm-
möneriste 

vahva viite variosta 

YP4 Kahvio, yläpohja, kastunut 
kohta 

Yläpohjan läm-
möneriste 

vahva viite vauriosta 

Kahvion yläpohjan lämmöneristeissä ja kipsilevyssä on kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja 

(Aspergillus versicolor, Aspergillus niger,  Aspergillus penicillioides, Aspergillus fumigatus, 

Aureobasidium, Fusarium, Mucor, Rhizopus, Sporobolomyces, Sphaeropsidales, Ulocladium) 

sekä Cladosporium- hometta ja sädesientä (Streptomyces).  

Ristikkorakenteisen yläpohjan lämmöneristeen mikrobisto oli tavanomainen. Analyysitulokset 

on esitetty tarkemmin Liitteissä 1 ja 3. 

6.4.1 Katon akustiikkalevyt 

Katon akustiikkalevyt on päällystetty lasikuitukankaalla, levyjen reunat ovat pinnoittamatonta 

mineraalivillaa. Akustolevyissä on ilmavirtauksiin viittaavaa tummentumaa rakenteiden liitos-

kohdissa sekä poisto- ja tuloilmaventtiilien kohdalla. Pöly on mahdollisesti huonepölyä, joka 

on ilmavirtauksen vaikutuksesta muodostanut likarenkaan venttiilien ympärille. Pölystä ei 

otettu näytteitä. Autotallin akustiikkalevyt ovat osittain rikkoutuneet.  

Aulan akustiikkalevyssä on likajälkiä IV-konehuoneen alapuolella. Akustiikalevy irrotettiin ja 

todettiin, että IV-konehuoneen välipohjan kipsilevy on kuiva, eikä kohdassa ole vesivuotoa 

(RAK 10).  



 
 49 (55) 

 
 

 

 

 
 
A-Insinöörit Suunnittelu Oy 

Gesterbyn nuorisotalo 

SISÄILMA-, RAKENNE- JA KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 
 

 

 

 

Kuva 130. Akustiikkalevyissä on ilmavirtauksiin viittaavaa 
tummentumaa.  

 Kuva 131. Kahviossa tuloilmanventtiilien kohdalla 
akustiikkalevyissä on tuloilman aiheutta-
maa likaantumista. 

 

 

 

Kuva 132. Akustiikkalevyt on pinnoitettu lasikuitukankaalla 
ja reunat ovat pinnoittamatonta villa.  

 Kuva 133. Autotallin akustiikkalevyt ovat rikkoontuneet. 

 

 

 

Kuva 134. Akustiikkalevyssä on likajälki IV-konehuoneen 
kohdalla. 

 Kuva 135. IV-konehuoneen välipohjan kipsilevyissä ei 
ole kosteuteen viittaavaa jälkeä (RAK10).  
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6.5 Johtopäätökset ja jatkotoimenpiteiden arviointi  

Vesikaton suuntaisen yläpohjan (YP1) höyrynsulkumuovi ei ole höyry- eikä ilmatiivis. Havain-

tojen perusteella yläpohjan YP1 höyrynsulkumuovi on asennettu liimapuupalkkien väliin eikä 

höyrynsulkumuovia ole liitetty liimapuupalkin kylkeen ilmatiiviisti. Yläpohjan akustolevyissä 

esiintyy merkittäviä ilmavuotoihin viittaavia tummentumia rakenteiden liitoskohdissa sekä 

mm. jakorasioiden kohdilla.  

Kahvion katon akustiikkalevyssä on vesivuotojälkiä ja yläpohjan lämmöneristeissä mikrobi-

vauriota kastuneella kohdalla. Kahvion katon vesivuotojäljet sijoittavat samalle linjalla, missä 

korkea monitoimisalin seinä liittyy matalamman osan vesikattoon. Vesivuotojäljet voivat joh-

tua mm. katon pellitysten ja läpivientien vuodoista tai vesikatteen murtuman aiheuttamasta 

vesivuodosta.  

Ristikkorakenteisessa yläpohjassa (YP2) on höyrynsulkumuovi. Höyrynsukumuovia ei ole 

teipattu ulkoseinän höyrynsulkumuoviin. Höyrynsulkumuovia ei myöskään ole liitetty ilmatii-

viisti IV-konehuoneen välipohja- ja seinärakenteisiin. Ristikkorakenteisesta yläpohjasta on 

ilmayhteys sisätiloihin epätiiviin höyrynsulun liitoskohtien kautta käytävän kohdalla. Yläpoh-

jasta voi kantautua mm. mineraalikuituja sisäilmaan ilmavirtausten mukana.    

Alkuperäinen vesikate on hauras, joten katolla ei voi työturvallisesti työskennellä. Vesikat-

teena on asbestipoimulevy, joka haitta-aineselvityksen mukaan sisältää asbestia. Aluskat-

teessa on repeymiä. Alkuperäinen vesikate ja aluskate ovat elinkaarensa päässä.   

Mineraalivillaisten akustolevyjen reunat ovat pinnoittamatta. Akustolevyistä voi ilmavirtausten 

mukana irrota mineraalikuituja sisäilmaan. Akustolevyt ovat osittain rikkoutuneet. Räystäällä 

havaitut jääpuikot viittaavat yläpohjan lämpövuotoihin. 

Katon sadevedenpoistojärjestelmä ei toimi tarkoituksenmukaisesti. Sadevedet eivät ohjaudu 

hallitusti sadevedenpoistojärjestelmään. Roiskevedet lisäävät ulkoseinärakenteen kosteusra-

situsta ja maahan imeytyvä vesi mahdollistaa kosteuden kapillaarisen siirtymisen sokkelira-

kenteeseen. 

Jatkotoimenpiteinä suositellaan seuraavaa: 

o Alkuperäiset vesikatteet, aluskatteet ja vesipellitykset uusitaan koko rakennuksen 

alueella. Vesikate tulee poistaa asbestityönä.  

o Räystäskourut ja syöksytorvet uusitaan.  

o Vesikaton suuntaiseen yläpohjaan (YP1), jossa höyrynsulku on asennettu epätii-

viisti liimapuupalkkien väliin, tulee asentaa ilmatiivis höyrynsulku. Korjaukset suo-

ritetaan erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.  

o Ristikkorakenteisen yläpohjan höyrynsulkumuovi tulee liittää tiiviisti IV-konehuo-

neen rakenteisiin sekä ulkoseinärakenteisiin. 

o Kahviossa yläpohjan lämmöneristeet tulee uusia kastuneelta kohdalta.  

o Katon mineraalivillaiset akustiikkalevyt suositellaan uusittavaksi pölyämättömiin 

materiaaleihin. 

 

 Lisätutkimustarpeita:  

o Yläpohjan mikrobiologinen kunto tulee selvittää laajemmin ennen peruskorjausta.   
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7 Sisäilmatutkimukset 

7.1 Tilojen tasopinnoille laskeutuvat mineraalikuidut 

Tilojen tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia tutkittiin 

yhdestä huonetilasta. Näytteet tutkittiin valomikroskoopilla Työterveyslaitoksen laboratori-

ossa.  

Teolliset mineraalikuidut voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita sekä 

äänenkäytön ongelmia. Sisäilman mineraalikuitujen ei tiedetä aiheuttavan pysyviä terveys-

haittoja. 

Analyysitulosten perusteella toimistohuoneen 1.23 tasopinnan mineraalikuitu pitoisuus on 

kohonnut 1,14 kuitua/cm2 ja ylittää Työterveyslaitoksen viitearvon (0,2 kuitua/cm2).  

Mineraalikuitujen lähteenä voi olla lasikuitukankaalla päällystetyt mineraalivillaiset akustole-

vyt, joiden reunat on pinnoittamatta. Suosittelemme uusimaan akustolevyt pölyämättömiin 

materiaaleihin.  

Kuituja voi kantautua myös yläpohjasta tai ilmanvaihtojärjestelmästä. Mineraalivillaa on ylei-

sesti käytetty ilmanvaihtojärjestelmän ääni-, palo- ja lämmöneristeissä. Mineraalivilla lähteet 

tulee joko pinnoittaa tai poistaa. Ulkovaipan höyrynsulut tulee tehdä tiiviiksi, jotta mineraalivil-

lakuituja ei kantaudu sisäilmaan. 

Mineraalikuiduille altistumista voidaan vähentää tehostamalla pintojen siivousta.  

Analyysitulokset on esitetty Liitteissä 1 ja 4. 

7.2 Pinnoille laskeutuneen pölyn koostumus 

Tasopinnoille laskeutuneen pölynkoostumus selvitettiin yhden näytteen avulla. 

Toimistohuoneen 1.23 tasopinnoilla esiintyy tavanomaista huonepölyä. Tavanomainen pöly 

koostuu tekstiili- ja paperikuiduista sekä hilsehiukkasista. 

Analyysitulokset on esitetty liitteissä 1 ja 5. 

7.3 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ilmanäyte 

Kiinteistössä ei havaittu poikkeavaa kemiallista hajua, joten haihtuvien orgaanisten yhdistei-

den (VOC) ilmanäytettä ei otettu. 

8 Altistumisen arviointi 

8.1 Yleistä altistumisen arvioinnista  

Yleistä altistumisolosuhteen arvioinnista ja altistumisarvioinnin osa-alueet 

”Altistumisolosuhteiden arviointi perustuu teknisen kokonaisuuden hallintaan, jossa otetaan 

huomioon rakennus- ja talotekniikan sekä rakennuksesta peräisin olevien epäpuhtauslähtei-

den vaikutus sisäilmaston laatuun. Rakenteissa, pintamateriaaleissa ja talotekniikassa voi 

olla poikkeavia sisäympäristön epäpuhtauslähteitä. Altistumisolosuhteiden arvioinnissa tulee 
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huomioida mm. päästölähteiden laajuus, voimakkuus, sijainti ja ilmayhteys sisäilmaan sekä 

muut epäpuhtauksien leviämiseen vaikuttavat tekijät kuten ilmanvaihto, paine-erot, mahdolli-

sesti toiminta tiloissa ja ulkoilmaolosuhteet (esim. tuuli, hiukkaslähteet)”. 

Tehtäessä kohteen lopullista altistumisolosuhteen todennäköisyyden määritystä, lähtökohtai-

sesti painoarvoa annetaan enemmän rakenteellisten tutkimusten ja materiaalinäytteiden tu-

loksille, kuin suoraan sisäilmasta mitatuille tuloksille. Lähteen /1/ perusteella sisäilmasta teh-

dyt tulokset eivät yleensä voi laskea rakennus- ja taloteknisten havaintojen perusteella tehtyä 

arviota altistumisolosuhteista, mutta kohonneina pitoisuuksina sisäilmasta tehdyt mittaustu-

lokset voivat nostaa altistumisolosuhdearvioita haitallisemmaksi ja tarvittavien toimenpiteiden 

kiireellisyyttä. 

1. Rakenteissa olevien mikrobivaurioiden laajuus (onko mikrobivaurio paikallinen; esiin-

tyykö laaja-alaisia mikrobivaurioita yhdessä rakenteessa, esim. alapohjarakenteessa; 

vai esiintyykö laaja-alaisia mikrobivaurioita useassa eri rakenteessa, esim. julkisivut 

ja alapohja).  

2. Ilmayhteys ja ilmavuotoreitit epäpuhtauslähteestä sisäilmaan sekä rakennuksen 

paine-erot (merkkiainekokeet ja painesuhdemittaukset) 

3. Ilmanvaihtojärjestelmän vaikutus sisäilman laatuun  

4. Rakennuksesta peräisin olevat sisäilman epäpuhtaudet, joita voivat olla mm. mine-

raalivillakuidut ja materiaaliemissiot  

Arvioitaessa lopullista altistumisen todennäköisyyttä, käytössä on neliportainen asteikko /1/:  

- Tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen 

- Tavanomaisesta poikkeava olosuhde on mahdollinen 

- Tavanomaisesta poikkeava olosuhde on todennäköinen 

- Tavanomaisesta poikkeava olosuhde on erittäin todennäköinen 

Lähde /1/: Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Työterveyslaitos. ISBN 

978-952-261-608-1 Helsinki 2016. 

8.2 Altistumisen arviointi 

Tutkimustulosten perusteella Gesterby:n nuorisotalossa tavanomaisesta poikkeava olosuhde 

todennäköistä, koska 

- Monitoimisalin alapohjarakenteen materiaaleissa esiintyy ainakin paikallisesti mikrobivau-

rioita.   

- Ulkoseinissä ja yläpohjassa esiintyy paikallisesti mikrobivaurioita.  

- Rakenteet eivät ole ilmatiiviitä ja rakennus on lievästi alipaineinen, joten rakenteista ta-

pahtuu ilmavuotoja sisäilmaan päin. Rakennuksen ollessa alipaineinen ulkoilmaan näh-

den, voivat rakenteissa olevat epäpuhtaudet sekoittua tilojen sisäilmaan epätiiveyskoh-

tien kautta.  

- Tasopinnoilla todettiin viitearvon ylittävä pitoisuus teollisia mineraalikuituja, jotka voivat 

aiheuttaa ärsytystyyppisiä oireita tilojen käyttäjille.  
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9 Johtopäätökset 

Tutkimustulosten perusteella alapohja- yläpohja- ja ulkoseinärakenteissa esiintyy ainakin pai-

kallisia kosteus- ja mikrobivaurioita, jotka voivat heikentää sisäilman laatua. Vaurioiden laa-

juutta tulee selvittää lisätutkimuksin.  

Monitoimisalissa maanvaraisen betonilaatan päällä on puukoolattu lattiarakenne, jonka läm-

möneristeessä on kosteuteen viittaavia mikrobeja. Suosittelemme uusimaan monitoimisalin 

lattian erillisen korjaussuunnitelman mukaan. Muualla rakennuksessa alapohjat ovat pääosin 

kuivia. Alapohjarakenteissa esiintyy paikoin halkeamia ja epätiiviitä rakenneliittymiä, joiden 

kautta voi sekoittua ilmaa rakennuksen alapuolisesta täyttömaasta.  

Kellarikerroksen betoniset maanpaineseinät ja ulkoseinän alaosat olivat kuivia. Ulkoseinän 

tuulensuojalevyssä ja lämmöneristeissä esiintyy paikallisesti kosteus- ja mikrobivaurioita koh-

dissa, joissa sadevedenpoisto ei toimi asianmukaisesti. Monitoimisalin tiilirakenteisessa pää-

tyseinässä on mikrobivaurioita. Päätyseinän tiilisisäkuoressa on epätiiveyskohtia ja irronneita 

tiiliä. Kahviossa kosteutta on päässyt ulkoseinän yläosaan ikkunoiden yläpuolelle vesikaton 

vuotojen seurauksena ja aiheuttanut materiaaleihin mikrobivaurioita. Kahviossa ikkunoiden 

yläpuolelta puuttuu höyrynsukumuovi. Rakennuksen ulkovaipan höyrynsulut tulee liittää ra-

kenteisiin ilmatiiviisti. 

Vesikaton suuntaisen yläpohjan (YP1) höyrynsulkumuovi on asennettu liimapuupalkkien vä-

liin. Höyrynsulkumuovia ei ole teipattu liimapuupalkkeihin, joten yläpohja ei ole höyry- eikä 

ilmatiivis. Ristikkorakenteisessa yläpohjassa on höyrynsulkumuovi, mutta muovia ei ole tei-

pattu tiiviisti rakenteisiin. Alkuperäinen asbestia sisältävä vesikate sekä aluskate ovat elinkaa-

rensa päässä. Katon sadevedenpoistojärjestelmä ei toimi asianmukaisesti. Kahvion yläpoh-

jan on paikallisesti kastunut, mikä voi johtua mm. katon pellitysten, läpivientien tai vesikatteen 

vesivuodosta. Kahviossa yläpohjan lämmöneristeissä mikrobivauriota kohdassa, joka on kas-

tunut kattovuotojen seurauksena. Mineraalivillaisissa akustolevyissä on ilmavirtauksiin viittaa-

vavia pölyjälki ja tasopinnoilla esiintyy mineraalikuituja. Tasopinnoilla on tavanomaista huone-

pölyä. 

Rakennuksen radonpitoisuusmittauksissa ei havaittu toimenpiteitä vaativia pitoisuuksia. Läm-

pöpatteriverkosto on epätasapainossa. Ilmanvaihto on riittävä CO2-pitoisuusmittausten pe-

rusteella. Paine-erot olivat tavanomaisella tasolla, eivätkä vaadi toimenpiteitä. 

10 Yhteenveto jatkotoimenpidesuosituksista  

Sisäilman laatuun vaikuttavat haittatekijät suositellaan korjattavaksi kokonaisvaltaisesti pe-

ruskorjauksen yhteydessä ja korjaukset vaativat erillistä korjaussuunnittelua.  

10.1 Alapohjarakenteet 

Uusitaan monitoimisalin alapohjarakenne rakennusfysikaalisesti toimivaksi rakenteeksi, mikä 

voi vaatia koko alapohjarakenteen purkamista.  

Kaikki muovimatto- ja vinyylilaattapinnoitteet poistetaan niiden ulkonäköön ja tekniseen käyt-

töikään perustuen. Lattiapinnoitteiden alapuoliset liima- ja tasoiteaineet poistetaan puhtaalle 

betonipinnalle. Kellarikerroksessa tiiviit muovimattopinnoitteet suositellaan korvattavaksi hy-

vin vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla. Tiivis pintakerros, kuten muovimatto, saattaa estää 

kosteuden haihtumista ja altistaa rakenteita kosteusvaurioille. Rakenteen toimivuus tulee var-

mistaa, kun rakenteita uusitaan.  
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Väestönsuojan tekniikan tarkastuskaivoissa olevat orgaaniset materiaalit ja hiekka sekä vesi 

tulee poistaa. Syvennysten tarkastusluukut tulee uusia tiiviisiin luukuihin. 

Kellarissa sijaitsevan siivouskomeron lattia tulee kuivata, lattiakaivo uusia ja muovimatto 

vaihtaa.  

Lisätutkimustarpeita:  

o Monitoimisalin alapohjan maanvaraisen betonilaatan kosteutta ja mineraalivilla-

lämmöneristeen mikrobiologista kuntoa voidaan tutkia vielä laajemmin mikrobi-

vaurioiden laajuuden selvittämiseksi korjaussuunnittelun lähtötiedoksi. Lisätutki-

muksilla saadaan parempi kuva lattian vaurioasteesta.   

10.2 Ulkoseinärakenteet 

Ulkoseinien mikrobivaurioituneet tuulensuojalevyt ja lämmöneristeet suositellaan uusittavaksi 

kohdista, joissa ulkoseinän tiiliverhouksessa on havaittavissa kosteusvauriojälkiä tai läm-

möneristeissä esiintyy mikrobivaurioita. Rakenteiden purku tulee ulottaa noin puoli metriä 

vauriokohtien reuna-alueita kauemmaksi.  

Ulkoseinien höyrynsulkumuovien tiiveyttä suositellaan parannettavaksi. Ulkoseinärakenteiden 

höyrynsulkumuovien tiivistäminen alapohja- ja välipohjarakenteisiin ja muovien limittäminen 

yläpohjarakenteiden höyrynsulkumuoveihin vaatii sisäverhouslevyjen purkamista sisäpuo-

lelta.  

Samassa yhteydessä höyrynsulkumuovit lisätään kohtiin, joissa sitä ei ole. Höyrynsulkumuovi 

puuttuu ainakin kahvion ikkunoiden yläpuolelta kohdasta, jossa julkisivuverhouksena on käy-

tetty puupanelointia. Höyrynsulkumuovia suositellaan lisättäväksi myös lämpimän eteishallin 

ja kylmän ullakon väliseen seinään. 

Kahviossa 1.12 ikkunoiden yläpuolelta suositellaan uusittavaksi kastuneet sisäpuolen kipsile-

vyt ja mikrobivaurioituneet lämmöneristeet.  

Monitoimisalin tiilirakenteisen päätyulkoseinän liittymien tiiveyttä tulee parantaa esim. raken-

teen ylitasoituksella, rakenteen kautta tapahtuvien ilmavuotojen estämiseksi. Tiilirakenteisen 

ulkoseinän korjauslaajuuden määrittäminen vaatii lisätutkimuksia. 

Julkisivun elastiset saumaukset tulee uusia, jotta sadevesi ei pääse rakenteisiin. 

Ikkunoiden vesipellitykset tulee uusia ja pellitysten kaltevuudet tulee korjata seinästä poispäin 

viettäväksi ja liittymät julkisivuun tulee tiivistää vedenpitäviksi.  

Autotallin seinät tulee puhdistaa ja maalata. Julkisivun tiiliverhouksessa oleva lika tulee puh-

distaa.  

Ilmanvaihtokonehuoneen seinien ja katon mineraalivillapinnat tulee käsitellä pölynsidonta-

aineella tai mineraalivillaeristeet poistetaan ilmanvaihtokoneen uusinnan yhteydessä.  

Sisääntulokatokset tulee kunnostaa ja niihin suositellaan lumiesteitä.  

Lisätutkimustarpeita:  

o Monitoimisalin tiilirakenteisen päätyulkoseinän mikrobiologinen kunto tulee tar-

kastaa useammasta avauskohdasta, jotta oikea korjauslaajuus saadaan arvioi-

tua. 
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o Puurakenteisten ulkoseinien mikrobiologista kuntoa ja höyrynsulkumuovien esiin-

tymistä ja tiiveyttä suositellaan selvitettäväksi laajemmin ennen peruskorjausta.  

10.3 Vesikatot ja yläpohjarakenteet 

Alkuperäiset vesikatteet, aluskatteet ja vesipellitykset uusitaan koko rakennuksen alueella. 

Vesikate tulee poistaa asbestityönä.  

Räystäskourut ja syöksytorvet uusitaan.  

Vesikaton suuntaiseen yläpohjaan (YP1), jossa höyrynsulku on asennettu epätiiviisti liima-

puupalkkien väliin, tulee asentaa ilmatiivis höyrynsulku. Korjaukset suoritetaan erillisen kor-

jaussuunnitelman mukaisesti.  

Ristikkorakenteisen yläpohjan höyrynsulkumuovi tulee liittää tiiviisti IV-konehuoneen rakentei-

siin sekä ulkoseinärakenteisiin. 

Kahviossa yläpohjan lämmöneristeet tulee uusia kastuneelta kohdalta.  

Katon mineraalivillaiset akustiikkalevyt suositellaan uusittavaksi pölyämättömiin materiaalei-

hin. 

Lisätutkimustarpeita:  

o Yläpohjan mikrobiologinen kunto tulee selvittää laajemmin ennen peruskorjausta.   

 

Yleistä kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkamisesta 
Kosteusvaurioituneiden rakenteiden purkutöissä syntyvien epäpuhtauksien leviäminen muihin 

tiloihin tulee estää riittävällä suojauksella (purkutyöalueen osastointi muoviseinin ja alipaineis-

tus) sekä huolehdittava työntekijöiden suojauksesta.  

Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purkutöissä on huomioitava työturvallisuus-

lain 738/2002 sekä Valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 205/2009 sään-

nöstöt. Korjaustöistä on laadittu ohje Ratu-kortti 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden 

rakenteiden purku. Menetelmät. 

Vastaamme mielellämme lausuntoa koskeviin kysymyksiin. Pidämme myös mielellämme pa-

lautetilaisuuden, jossa kerromme tehdyistä selvityksistä ja tutkimusten tuloksista.  
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Likaa julkisivutiilissä

Kosteusvauriojälkiä
julkisivutiilissä

Vettä VSS:n
venttiilikaivossa

Orgaanista materiaalia
tarkastuskaivoissa

K3: 85%RH/17C°

K1: 63%RH/ 20C°

K2:39 %RH/17C°

VM3: 86%RH/18C°
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Materiaalien mikrobit, ulkoseinät, heikko viite/viite vauriosta

US

US

Materiaalien mikrobi, ulkoseinät, vahva viite vauriosta

Merkkien selitykset: Gesterby:n nuorisotalo, Kirkkonummi

Rakenteessa poikkeavaa kosteutta pintakosteudenilmaisimella (mittalaitteen antama
lukuarvo yli 80)

AP

AP Materiaalien mikrobit, lattiapinnoitteet, heikko viite/viite vauriosta

Materiaalien mikrobi, lattiapinnoitteet, vahva viite vauriosta

Rakenteen suhteellisen kosteuden mittaus viiltomittauksena lattiapinnoitteen alla tai
porareikämittauksena rakenteesta, kosteus ei ylittänyt kriittistä kosteutta (RH alle 80 %)

Rakenteen suhteellisen kosteuden mittaus viiltomittauksena lattiapinnoitteen alla tai
porareikämittauksena rakenteesta, poikkeavaa kosteutta (RH yli 80 %)

Materiaalien mikrobit, ulkoseinät, ei viitettä vauriostaUS

Materiaalien mikrobit, lattiapinnoitteet, ei viitettä vauriostaAP

YP

YP Materiaalien mikrobit, yläpohjarakenteet, heikko viite/viite vauriosta

Materiaalien mikrobi, yläpohjarakenteet, vahva viite vauriosta

Materiaalien mikrobit, yläpohjarakenteet, ei viitettä vauriostaYP

Alapohjarakenteen porauspiste

Yläpohjarakenteen alapinnassa havaittavissa kosteusvauriojälkiä

Maanvaraisessa betonilaatassa halkeamia

RAK X Rakenneavauspiste

Havaintokohta

x%RH / xC°

Kuitunäyte tasopinnaltaPK

x%RH / xC°

PP Pölynkoostumus

HAV X
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Mittaaja: Antti Toivonen
Aloituspäivä: 14.2.2019 Gestergyn nuorisotalo

Mittalaiteet: Vaisala HM40S

mittauspiste
nro tila rakenne materiaali

19.2. Sisäilma 25,0 23,5 5,3

19.2. K1 Pukuhuone Alapohja Betoni 47 63 19,5 10,6
19.2. K2 Pukuhuone seinän alareuna Betoni 38 39,5 17,1 5,8

19.2. K3 Kellarin WC Alapohja Betoni 33 84,5 17,3 12,5
19.2. K4 Kokoushuone 1 Alapohja Betoni 45 55,4 22,1 10,8

19.2. K5 Kokoushuone 1 väliseinä, alareuna tiili 43 33,1 23,5 7,0

KOSTEUSMITTAUSTULOSTEN TULKITA SISÄTILOISSA
Normaali kosteus < 65,0

Normaalia korkeampi kosteus 65,0
Korkea kosteus 80,0

Lisäykset:
Mittauspisteet porattu , puhdistettu ja tiivistetty 14.2.2019. Mittaukset suoritettu 19.2.2019

absoluuttinen
kosteus

g/m3

suhteellinen
kosteus
Rh %

päiväys

mittaus-
syvyys

mm

anturi lämpötila
°C
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© A-Insinöörit Suunnittelu Oy Espoon kaupunki, Mankkaan koulu

Mittaaja: Terttu Rönkä
Aloituspäivä: 4.2.2019 Gestergyn nuorisotalo

Mittalaiteet: Vaisala HM40

mittauspiste
nro tila rakenne materiaali

4.2. Sisäilma 15,1 24,1 3,3

4.2. VM1 Kokoushuone 1.22 Alapohja Betoni 2 58,1 23,5 12,3
4.2. VM2 kokoushuone 1.21 Alapohja Betoni 2 53,3 21,3 9,9
4.2. VM3 HK-sos tila 0.11 Alapohja Betoni 2 86,3 18,0 13,3

KOSTEUSMITTAUSTULOSTEN TULKITA SISÄTILOISSA
Normaali kosteus < 65,0
Normaalia korkeampi kosteus 65,0
Korkea kosteus 80,0

Lisäykset:
lattiapinnoitteen alapuolinen kosteus viiltomittauksella

absoluuttinen
kosteus

g/m3

suhteellinen
kosteus
Rh %

p
ä
iv

ä
y
s

mittaus-
syvyys

mm

anturi lämpötila
°C













Petriikka Karttunen
Bertel Jungin aukio 9
02600 ESPOO

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus teippinäytteessä

Analyysin kuvaus: 
Käsittelijä(t): 
Asiakasviite: 

Analysointimenetelmä
Geeliteipille kerätystä laskeumanäytteestä laskettiin valomikroskooppia käyttäen yli 20 µm pitkien 
teollisten mineraalikuitujen määrä pinta-alayksikköä kohti.

Työterveyslaitoksen käyttämä viitearvo teollisten mineraalikuitujen kahden viikon laskeumalle on 
0,2 kuitua/cm². Jos tämä arvo työtiloissa ylittyy, tulee arvioida lisäselvitysten tai toimenpiteiden 
tarve kuitukertymän pienentämiseksi. Mahdollisia toimenpiteitä voivat olla rikkoontuneiden tai 
pinnoittamattomien kuitumateriaalien korjaaminen tai poistaminen, ilmanvaihtokanavien 
puhdistaminen ja siivouksen tehostaminen. Analyysitulosten tulkinnassa tulee huomioida otettujen 
näytteiden lukumäärä ja viitearvon ylittyminen niissä. Analyysituloksia arvioidaan aina rinnakkain 
rakennus- ja taloteknisten havaintojen sekä käyttäjätietojen kanssa.

Toimistorakennusten tuloilmakanavien pinnoilla teollisten mineraalikuitujen keskimääräinen 
pitoisuus on Työterveyslaitoksen tutkimus- ja palvelumittausaineistossa ollut 10-30 kuitua/cm².

Lisätietoja tulosten tulkinnasta antaa Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen 
osoitteessa http://urn.fi/URN:ISBN%20978-952-261-608-1%20(PDF).

Asuintiloissa teollisten mineraalikuitujen toimenpideraja kahden viikon aikana pinnoille 
laskeutuneessa pölyssä on 0,2 kuitua/cm² (STM:n asetus 545/2015). Jos analyysin tulokseksi 
saadaan tämä arvo tai se ylittyy, tulee ryhtyä terveydensuojelulain mukaisiin toimenpiteisiin 
terveyshaitan selvittämiseksi ja tarvittaessa sen poistamiseksi tai rajoittamiseksi.

Teollisten mineraalikuitujen määritys valomikroskoopilla
Kanlaya  Le
Gesterbyn nuorisotalo

Työterveyslaitos

PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

26.2.2019
Tilaus: 390655
ANALYYSIVASTAUS
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Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman kirjallisen 
luvan perusteella.

Työympäristölaboratoriot

Esa Vanhala
tutkija
Helsinki

Kanlaya  Le
laboratoriomestari
Helsinki

Tulokset

Mittauskohde Tulos Yksikkö
1. huone 1.23 1,4 kpl/cm²

CK19-00752
Mittauspaikka: 
Näytteenottoaika: 
Aine: 

Gesterbyn nuorisotalo
19.2.2019
teolliset mineraalikuidut (>20 µm)

Työterveyslaitos

PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

TYÖTERVEYSLAITOS

26.2.2019
Tilaus: 390655
ANALYYSIVASTAUS
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Terttu Rönkä
Bertel Jungin aukio 9
02600 ESPOO

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Pölyn koostumus

Analyysin kuvaus:
Reima KämppiKäsittelijä(t):

Analysointimenetelmä

Muovipussiin pyyhintämenetelmällä kerätty pölynäyte tai edustava osa siitä suodatettiin 
tislatulla vedellä kalvosuodattimelle, joka päällystettiin kullalla ja analysoitiin 
elektronimikroskoopilla ja siihen liitetyllä energiadispersiivisellä spektrometrillä (EDS). 
Suodattimelta tutkittiin seuraavien hiukkastyyppien esiintyminen näytteessä: tavanomainen 
huonepöly, karkea ulkoilmapöly, teolliset mineraalikuidut, rakennusmateriaalipöly, puupöly, 
metallipöly ja homeitiöt (ilman lajimääritystä). Analyysiin voitiin analysoijan harkinnan mukaan 
sisällyttää myös muita hiukkastyyppejä, mikäli kyseisiä hiukkasia esiintyi enemmän kuin 
vähäisiä määriä ja/tai niillä voi olla vaikutusta ilmanvaihtojärjestelmän toimintaan tai tilojen 
käyttäjien terveyteen. Hiukkastyypit tunnistettiin hiukkasten ulkomuodon ja/tai 
alkuainekoostumuksen perusteella.  Menetelmä ei sovellu sellaisten orgaanisten hiukkasten 
analysointiin, joilla ei ole tunnusomaista muotoa.

Pintapölynäytteen analyysituloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät hiukkastyypit siltä osin 
kun näytteen koostumus poikkeaa tavanomaisen huonepölyn koostumuksesta. 
Tuloilmakanavanäytteen tuloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät hiukkastyypit. Kunkin 
hiukkastyypin osuus näytteessä on arvioitu silmämääräisesti kolmiportaisella asteikolla (sisältää 
vähäisiä määriä/sisältää/sisältää runsaasti), poikkeuksena teolliset mineraalikuidut joiden osuus 
on arvioitu painoprosentteina.

Pölyn koostumuksen määritys elektronimikroskoopilla

Työterveyslaitos

PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

12.2.2019
Tilaus: 389958
ANALYYSIVASTAUS

1 (2)



Tämän lausunnon osittainen julkaiseminen on sallittu vain Työterveyslaitoksen antaman 
kirjallisen luvan perusteella.

Työympäristön kehittämispalvelut

Esa Vanhala
tutkija
Helsinki

Reima Kämppi
erikoismittaushygieenikko
Helsinki

Tulosten tarkastelu
Vertailunäyte on lasikuitukankaalla päällystettyä lasivillaa. Sen sisältämiä kuituja ei havaittu 
pölynäytteessä. 

Gesterby nuorisotalo Kirkkonummi
AE19-00040
Mittauspaikka:
Näytteenottoaika:

Mittauskohde 1: toimistohuone 1.23

Näyte sisältää tavanomaista huonepölyä.

Tavanomainen huonepöly koostuu lähinnä tekstiili- ja paperikuiduista sekä hilsehiukkasista.

Tulokset

Työterveyslaitos

PL 40, 00032 TYÖTERVEYSLAITOS, puh. 030 4741, Y-tunnus 0220266-9, www.ttl.fi, etunimi.sukunimi@ttl.fi

TYÖTERVEYSLAITOS
Tilaus: 389958
ANALYYSIVASTAUS

2 (2)
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12.3.2019

A-Insinöörit Oy
p. 0207 911 888, www.ains.fi

Y-tunnus 2922537-7

Gesterbyn nuorisotalon olosuhde-, paine-ero- ja radonpitoi-
suusmittaukset

1 Tausta ja tavoitteet
Gesterbyn nuorisotalon helmi- ja maaliskuussa 2019 toteutetut olosuhde-, paine-ero ja radonpitoisuus-
mittaukset liittyvät rakennuksen sisäilma-, rakenne- ja kosteusteknisiin kuntotutkimuksiin. Rakenteiden
ja taloteknisten järjestelmien kunto ja korjaustarpeet on esitetty erillisessä kuntoarvioraportissa.

Kohderakennus on vuonna 1983 rakennettu 2-kerroksinen rakennus, jossa on koneellinen tulo- ja pois-
toilmanvaihto.

Olosuhde- ja paine-eromittausten tavoitteena oli arvioida ilmanvaihdon riittävyyttä ja säätöjärjestelmien
toimintaa. Ilmanvaihdon riittävyyttä arvoitiin myös suunnitelma-asiakirjojen perusteella.

Huoneilman radonpitoisuutta mitattiin sekä hetkellistä että keskiarvopitoisuutta mittaavilla laitteilla. Mit-
talaitteet eivät ole Säteilyturvakeskuksen hyväksymiä, joten niiden avulla ainoastaan arvoitiin tarvetta
tarkemmille tutkimuksille.

2 Olosuhdemittaukset

2.1 Huonelämpötila

Huoneilman lämpötilaa mitattiin kellarikerroksessa sijaitsevassa kuntosalissa 0.03, ensimmäisen ker-
roksen toimistossa 1.23 ja ensimmäisen kerroksen askarteluhuoneessa 1.15. Mittaus toteutettiin Ge-
mini TinyTag Plus tai Ultra 2 -dataloggereilla, jotka asetettiin tallentamaan lämpötila 3 minuutin välein.
Osa tiedonkeruulaitteista mittasi myös huoneilman suhteellista kosteutta tai lämpötilaa lämmityspatterin
menojohtoon kiinnitetystä anturista.

Ulkoilman lämpötilana käytettiin Mäkiluodon sääaseman mittaustuloksia (Ilmatieteenlaitoksen avoin
säädata, https://ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus#!/)
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Kuva 1. Gesterbyn nuorisotalon huonelämpötilat ajanjaksolla 19.2.-8.3.2019.

Askarteluhuoneen lämpötila pysyi lähellä tavoitearvoaan (keskiarvo 21,2 °C) eikä ulkoilman lämpötilan
vaihtelu vaikuttanut sisälämpötilaan. Toimiston lämpötila oli jatkuvasti liian korkea (keskiarvo 25,0 °C) ja
nousi ulkoilman lämpötilan laskiessa, joten lämmitysverkon perussäätö ei ole ainakaan tämän huoneen
osalta kunnossa eivätkä termostaatit rajoittaneet lämpötilaa.

Kuntosalin lämpötila pysytteli noin 19 asteessa, mutta tämä saattaa olla tavoitteenakin, tilan käyttötar-
koituksesta johtuen. Kuntosalin radiaattorin lämpötilamittauksen nopea vaihtelu johtuu patteritermostaa-
tin toiminnasta.

Kylmästä vuodenajasta johtuen huoneilman suhteellinen kosteus on ollut matala, alle 30 % RH. Kosteu-
den vaihtelu on seurannut pääasiassa ulkolämpötilan muutoksia.

2.2 Hiilidioksidipitoisuus

Huoneilman hiilidioksidipitoisuutta mitattiin Gemini Tinytag CO2 -pitoisuusloggereilla, joiden mittaustark-
kuus on noin ±70 ppm (±50 ppm + 2 % mitattavasta pitoisuudesta). Mittaus toteutettiin ensimmäisen
kerroksen aulassa 1.13, askarteluhuoneessa 1.15 ja kellarin kuntosalissa 0.03.

Askarteluhuoneen hiilidioksidipitoisuus pysyi alle 700 ppm. Aulassa pitoisuus nousi toistuvasti 800 ppm
tasolle, mutta 1000 ppm ei ylittynyt. Kuntosalin korkein mitattu pitoisuus on yli 1 200 ppm, mutta pitoi-
suus ei ole tyhjässäkään rakennuksessa laskenut alle 600 ppm, mikä viittaa mittalaitteen vikaantumi-
seen.
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Ulkoilman pitoisuus on noin 400 ppm ja S2 -sisäilmaluokan raja-arvo on ulkoilman pitoisuus + 550 ppm
(noin 950 ppm kokonaispitoisuus). Mittausten perusteella ilmanvaihto on riittävää. Samaan johtopäätök-
seen päädytään myös ilmanvaihtosuunnitelmien pohjalta. Ainoastaan kuntosalissa ilmanvaihdon mitoi-
tus saattaa olla riittämätön. Tämä johtuu siitä, että tilan ilmanvaihto on suunniteltu muuhun käyttöön.

Kuntosalien nykyinen ohjearvo on henkilöperustainen, 15-25 l/(s·hlö). Tilan mitoitusilmavirta on iv-pii-
rustusten mukaan 60 l/s, mikä riittää 3 henkilön käyttöön.

Kokoushuoneiden mitoitusilmavirta on 4 l/(s·m²), askarteluhuoneen noin 2,5 l/(s·m²) ja monitoimisalin
noin 6 l/(s·m²). Monitoimisalin mitoitusilmavirta saattaa jopa olla tarpeettoman korkea ilmanvaihdon tar-
peen kannalta. Mitoitukseen on vaikuttanut myös salissa käytettävä ilmalämmitys.

Automaation toimintaa ei selvitetty, mutta rakentamisajankohdan perusteella on todennäköistä, että il-
manvaihtojärjestelmässä on ns. pakkaspuolitus, ohjaa ilmanvaihdon toimimaan 50 % pienemmillä ilma-
virroilla, kun ulkolämpötila laskee alle -11 °C. Seurantamittausjakson aikana tällaista säätilaa ei esiinty-
nyt.

Kuva 2. Gesterbyn nuorisotalon hiilidioksidipitoisuus ajanjaksolla 19.2.-8.3.2019.

3 Paine-eromittaukset
Sisä- ja ulkoilman välistä paine-eroa mitattiin Beck -paine-eromittausjärjestelmällä (Beck 984Q paine-
erolähetin ja Gemini TGPR-0704 dataloggeri). Paine-eromittarit asennettiin kellarikerroksen kuntosaliin
0.03, ensimmäisen kerroksen toimistoon 1.23 ja askarteluhuoneeseen 1.15. Paine-eron mittausletku
johdettiin ulos tuuletusikkunan alareunasta, noin 1 m korkeudelta lattiatasosta.

Tuulennopeutena ja ulkoilman lämpötilana on käytetty Mäkiluodon sääaseman mittaustuloksia (Ilmatie-
teenlaitoksen avoin säädata, https://ilmatieteenlaitos.fi/havaintojen-lataus#!/)
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Kuntosalin keskimääräinen paine-ero ulkoilmaan verrattuna oli -3,8 Pa, toimiston -1,9 Pa ja askartelu-
huoneen -1,1 Pa. Paine-eroissa ei näy ilmanvaihdon toiminnasta johtuvaa, säännöllistä, vaihtelua. Sään
vaihtelu näkyy erityisesti kuntosalin mittaustuloksissa.

Kuva 3. Gesterbyn nuorisotalon sisä- ja ulkoilman välinen paine-ero ajanjaksolla 19.2.-8.3.2019.

Paine-ero pysyi tuulesta johtuvia hetkellistä vaihtelua lukuun ottamatta 0…-10 Pa tavoitealueella.

4 Radonpitoisuus

4.1 Hetkellinen pitoisuusmittaus

Huoneilman hetkellistä radonpitoisuutta kartoitettiin IlmaRadon -pitoisuusmittarilla. Laite soveltuu par-
haiten korkeiden pitoisuuksien mittaamiseen, joten sen avulla voidaan paikantaa tilat, missä pitoisuus
on haitallisen korkea ja joihin pitoisuusloggerit tai radonpurkit kannattaa sijoittaa.

Kaikki huonetilat kartoitettiin 19.2. IlmaRadonilla sekä kellarikerroksessa että ensimmäisessä kerrok-
sessa. Kuntosalia 0.03 lukuun ottamatta huoneilman radonpitoisuus oli niin pieni, ettei mittalaite kyennyt
sitä lainkaan havaitsemaan. Kuntosalin pitoisuus oli kartoituksen aikana noin 50 Bq/m³.

4.2 Radonpitoisuuden seurantamittaus

Radonpitoisuutta mitattiin 19.2.-8.3. kahdella Corentium Plus -pitoisuusloggerilla, valmistaja AirThings.
Radonpitoisuusloggerit sijoitettiin kellarikerroksen kuntosaliin 0.03 ja ensimmäisen kerroksen toimistoon
1.23.
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Mittausjakson keskiarvopitoisuus oli kuntosalissa 73 Bq/m³ ja toimistossa 10 Bq/m³. Kun laskennassa
huomioidaan ainoastaan arkipäivien pitoisuus klo 8-16, keskiarvopitoisuudet olivat 54 ja 8 Bq/m³. Ra-
donpitoisuusmittausten raportit ovat liitteinä.

Mitatut pitoisuudet jäivät niin kauas työtilojen radonpitoisuuden raja-arvosta 300 Bq/m³, ettei ole tarvetta
jatkotutkimuksille eikä ilmanvaihdon toiminnan muutoksille.

Vakuudeksi

Marko Björkroth, DI (LVI)

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

LIITTEET
Liite 1 Kuntosalin radonpitoisuus
Liite 2 Toimiston radonpitoisuus










