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1. YHTEYSTIEDOT 
 

1.1. Kohteen tiedot 
 

Kohde Tapanilan ala-asteen koulu, A-osa 
Lähiosoite Veljestenpiha 2 
Postinumero- ja toimipaikka 00730 HELSINKI 
 
Rakennustyyppi Koulurakennus 
Tilavuus:  12 843 m2 (koko koulurakennus) 
Kerrosala: -  
Bruttoala: 3 248 brm2 (koko koulurakennus) 
Rakennusvuosi:  1936 (A-osa) 
 

1.2. Tilaaja 
 
HKR-Rakennuttaja/Kiinteistöjen elinkaaripalvelut 
Marianna Tuomainen 
PL 1540 (Kasarmikatu 21) 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI 
 

1.3. Tutkimusselosteen laatija 
 

Nexon Consulting Oy  
Sinimäentie 10 C  
02630 ESPOO 
Puh: 0207 435 250 
Telekopio: 0207 435 251 
 
RI Ari Pesonen    
Puh: 0207 435 266, 040 8330 266 
Telekopio: 0207 435 251   
Email: ari.pesonen@nexonconsulting.fi 

 

2. YLEISTIEDOT 
 

2.1. Asiakirjat 
 

Tutkimuksen suorittajalle on toimitettu tilaajan puolesta lähtötietoja seuraavasti: 
 
- 3 kpl LVI-piirustuskansioita (kansiot nro 218, 938 ja 971) 
- A4-kokoiset pohjapiirustukset, 4 kpl (pohjakerros, 1. kerros, 2. kerros ja ullakkokerros), Helsin-

gin kaupunki, Opev/palke, 3.2.1995  
- kuntoarvio, Tapanilan ala-aste (Kuntoarvio.doc;Tapanilan a-aARAK.doc), Fatman Oy, - 
- kosteusmittausraportti (STARA - Tapanilan ala-aste - 20110414.pdf), TermoLog Oy, 15.4.2011 
- energiakatselmusraportti (TAPANILA.DOC), Hepacon Oy, 28.2.1997 
- työsuojelutarkastus 27/2011 (Työsuojelutarkastus Tapanilan aa 2011.pdf), Helsingin kaupunki, 

Henkilöstökeskus, 23.3.2011 
- kosteuskorjaus, dwg-muotoisia piirustuksia yhteensä 8 kpl (182-701B.dwg…182–708.dwg), Insi-

nööritoimisto Arena Oy, 5.6.2002 
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- kosteuskorjaus, korjaustyöselitys (Tapanilan a-a kts.doc), Insinööritoimisto Arena Oy, 7.3.2002 
(luonnos) 

- vanhan osan julkisivukorjaus, rakennusselostus (8008-401_RAKSEL.doc), Optiplan Oy, 
23.4.2003 

- vanhan osan julkisivukorjaus, dwg-muotoisia piirustuksia yhteensä 2 kpl (182-
halkeamankorjaus2004.dwg ja 182-rappauskorjaus2004.dwg), Optiplan Oy, 23.4.2004 

- kuntotutkimusohjelma, Rakennuksen kattava kuntotutkimus, Nexon Consulting Oy, 24.2.2012 
- kuntotutkimusohjelma, LVIA-kuntotutkimukset, Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy, 13.3.2012 
- kuntotutkimusraportti, LVIA-järjestelmien kuntotutkimukset, Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy, 

27.6.2012 
- ilmanpitävyyden mittausraportti, Suunnittelutoimisto Dimensio Oy, 29.5.2012 
  
Lisäksi tutkimusohjelman laatijalla on ollut pääsymahdollisuus kaupungin kiinteistötietojärjestelmään 
(FacilityInfo-järjestelmään) Tapanilan ala-asteen koulun osalta. 

 
2.2. Yleistä 

 
Tapanilan ala-asteen koulun A-osa (A-rakennus) on kolmikerroksinen (kaksi kerrosta + osittain maan al-
la oleva pohjakerros) vuonna 1936 kansakouluksi rakennettu koulurakennus. Rakennuksen vierelle on 
rakennettu kiinteästi A-osaan liittyvä laajennusosa (B-osa)1980-luvun puolivälissä.  
 
Tämä kuntotutkimus käsitti ala-asteen A-osan, toisin sanoen alkuperäisen vuonna 1936 rakennetun kou-
lurakennuksen, ei 1980-luvun puolivälissä rakennettua B-osaa. 
 
Rakennuksesta ei ole ollut käytettävissä alkuperäisiä arkkitehti- tai rakennepiirustuksia, vain alkuperäi-
siä LVI-piirustuksia ja sekä myöhemmin tehtyjen korjausten korjaussuunnitelma-asiakirjoja. 
 
Kuntoarvioraportin mukaan A-osa on tiili- ja betonirunkoinen, runkojärjestelmä on kantaviin seiniin se-
kä paikoin pilareihin ja palkkeihin perustuva sekarunkojärjestelmä, jossa väli- ja yläpohjarakenteet ovat 
pääosin paikalla valettuja alalaattapalkistoja, ylä- ja välipohjalaattojen kantavan sekundäärirakenteen 
muodostaa puusoirokoolaus. Edelleen kuntoarvioraportin mukaan A-osa on perustettu maanvaraisesti ja 
ulkoseinät ovat massiivitiiliseiniä, seinien ulkopinnassa on 3-kerrosrappaus ja sisäpinnoissa rappaus- ja 
tasoitekäsittely sekä maalaus. A-osan sokkelipinnat ovat massiivista luonnonkiveä ja pohjakerroksen 
alapohjarakenteet ovat maanvaraisia teräsbetonilaattoja. A-osan aumakaton vesikatteena on (ko-
ne)saumattu peltikate. A-osalla on korkea ullakkotila ja kuntoarvioraportin mukaan yläpohjarakenteena 
on paikalla valettu teräsbetoninen alalaattapalkisto. Kuntotutkimukseen liittyneiden rakenneavausten pe-
rusteella yläpohjan lämmöneristeenä on turve-eriste ja ullakkotilaa vasten on umpilaudoituksen päälle 
valettu betoninen palopermantolaatta. Vesikattoa kannattavina rakenteina ovat puupalkit ja -soirot sekä 
puupilarit, peltikatteen alustana on harvalaudoitus. Rakennuksen ikkunat ovat pääosin uusittuja MSE-
tyyppisiä sisään-sisään aukeavia puuikkunoita, osin vielä alkuperäisiä 2-lasisia (kaksinkertaisia) puuik-
kunoita (sisääntuloaula/porras sekä muodoltaan tavanomaisesta poikkeavat ikkunat). Ulko-ovet pohja-
kerroksessa sekä 1. kerroksessa ovat alkuperäisiä, pinnoiltaan peittomaalattuja, lasitettuja ja varsin koris-
teellisia (jykeviä) puuovia. Sisätilojen seinäpinnat ovat pääsääntöisesti rappaus/tasoite- ja maalauskäsi-
teltyjä tiili- ja betonipintoja (ulkoseinät ja kantavat väliseinät sekä alkuperäiset kantamattomat tiiliseinät) 
tai tasoite- ja maalauskäsiteltyjä rakennuslevypintoja (myöhemmin rakennetut kantamattomat välisei-
nät).  
 
A-osan salaojitusta on kartoitettu vuoden 2000 (7/2000) aikana lähtökohtana kellarikerroksen kosteus-
ongelmat, muita laajempia tutkimuksia ei kiinteistötietojärjestelmätietojen perusteella ole suoritettu, 
vain joitain huonetiloja koskevia kohdekäyntikartoituksia (pohjakerroksen saunaosaston pesuhuoneen 
tuuletus ja musiikkiluokan poikkeava haju). 
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Tiedossa oleva A-osan rakennus- ja korjaushistoria: 
 
- rakennusvuosi 1936 (piirustukset vuodelta 1930) 
- taloteknisiä muutoksia 1970-luvun alussa (piirustukset vuodelta 1971) 
- muutos- ja korjaustöitä (mm. märkätilarakentaminen, juhlasalin muutos luokkahuoneiksi jne.) 

laajennusosan (B-osan) rakentamisen yhteydessä 1980-luvun alkupuolella (piirustukset vuodelta 
1982)   

- kuivatusjärjestelmän korjaus koskien salaoja- ja sadevesijärjestelmän, pihan pintakallistusten ja 
kattovedenpoiston korjauksia (kosteustekniset korjaukset) 2000-luvun puolivälissä (suunnitelma-
asiakirjat vuodelta 2002)  

- ikkunoiden uusinta (MSE-tyyppiset puuikkunat) vuonna 2003 (ei suunnitelma-asiakirjoja) 
- julkisivukorjaus koskien rappauspinnoitetta + betoniräystäitä + ulkokatosta + ulkobetonirakentei-

ta + säilytettävien ovien ja ikkunoiden maalausta, sisääntulokatoksen peltikaton uusintaa sekä ik-
kunapeltien uusintaa 2000-luvun puolivälissä (suunnitelma-asiakirjat vuodelta 2004) 

 
Rakennuksen käyttäjiltä saadun tiedon mukaan A-osalle on kaavailtu peruskorjausta vuodelle 2018. 

 
2.3. Tavoite 

 
Tutkimuksen tavoite oli selvittää syyt rakennuksen käyttäjien oireiluun lähinnä pohjakerroksessa (huo-
netila KIR 55, ATK-luokka), jotka saattavat viitata rakennuksessa oleviin kosteus- ja/tai mikrobivauri-
oihin sekä materiaalipäästöihin. 
 
Lisäksi tutkimuksen tavoite oli selvittää rakennuksen nykyhetken kunto (nykytilaselvitys) sekä raken-
teissa mahdollisesti esiintyvien vaurioiden laajuus ja niiden syntyyn johtaneet syyt (rakennustekniset 
tutkimukset) rakennusteknisen korjaussuunnittelun (mahdollisten peruskorjausmuotoisten korjaus- ja 
uusimistoimenpiteiden suunnittelun) pohjaksi niin, ettei korjaussuunnittelun yhteydessä ole enää tarvetta 
suorittaa erillisiä rakennusteknisiä tutkimuksia (A-osalle on rakennuksen käyttäjiltä saadun tiedon mu-
kaan kaavailtu peruskorjausta vuodelle 2018). 
 

2.4. Laajuus 
 

Tutkimus käsitti koko rakennuksen (A-osan) rakennustekniset tutkimukset kosteus- ja mikrobivauriotut-
kimuksineen sekä päästötutkimuksineen. Lisäksi tutkimukseen on liitetty rakennuksen nykytilaselvitys 
rakennustekniikan osalta (kartoitus suoritettiin vähintään Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio-ohje 
KH 90–00246-asiakirjassa esitetyllä tavalla) siltä osin, kuin mitä aikaisemmin tehtyjen kartoitusten ja 
tutkimusten yhteydessä ei selvitystä ole suoritettu.  
 
Tutkimuksessa ei selvitetty enää niitä rakennusosia, joihin jo on suoritettu peruskorjausluonteisia korja-
ustoimenpiteitä viimeisen kymmenen vuoden aikana ja nämä rakennusosat ovat: 
 
- uusitut ikkunat (MSE-tyyppiset puuikkunat) liitosrakenteineen 
- ulkoseinärakenteet (massiivitiiliseinät) 
- pohjakerroksen maanvastaisten ulkoseinien vedeneristys ja perusmuurin ulkopuolinen kuivatus-

järjestelmä *1) 
 
Tutkimukset keskitettiin rakenteisiin, jotka on luokiteltu riskirakenteiksi tai joihin liittyen on havaittu 
vaurioita (esimerkiksi kosteusjälkiä tai -vaurioita) tai joiden epäillään vaurioituneen esimerkiksi vuoto-
jen kautta rakenteisiin päässeen kosteuden seurauksena. Rakenneavaukset ja näyteanalyysit on määritel-
ty otantaperiaatteella ja tutkimustulosten perusteella laaditut korjaustoimenpide-ehdotukset on valittu 
kattavasti kaikkiin vastaaviin huonetiloihin ja rakenteisiin.  
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Tutkimus ei käsittänyt rakennuksen talotekniikkaa, rakennuksen talotekniset järjestelmät (LVIA-
tekniikka) on tutkittu erillisenä tutkimuksena. *2) 
 
*1)  Salaojitusjärjestelmään (mm. putkistojen sisäpuolinen TV-kuvaus) liittyvät tutkimukset on suoritettu talo-

teknisten järjestelmien (LVIA-tekniikka) tutkimusten yhteydessä. 
*2)  Rakennuksen taloteknisten järjestelmien (LVIA-tekniikka) tutkimuksen on suorittanut Asiantuntijapalvelut 

Lukkari Oy, tutkimusraportin päivämäärä 27.6.2012. 
 

2.5. Käyttäjäkysely 
 

Varsinaista käyttäjäkyselyä ei suorittu, mutta rakennuksen käyttäjät ovat saattaneet kuntotutkimuksen 
suorittajan tietoon rakennuksessa havaitsemistaan puutteista ja ongelmista. Tiedot on huomioitu tätä 
tutkimusselostetta laadittaessa. 
 

2.6. Tutkimusten suoritus 
  

2.6.1. Rakenneavaukset ja rakennekartoitukset  

Rakenteiden ja rakenneosien tutkimukset suoritettiin tässä tutkimuksessa ensisijaisesti rakenteiden avaus-
kohdista, jotka on valittu suunnitelma-asiakirjojen perusteella osasta riskirakenteiksi luokitelluista raken-
teista tai rakenteista, jotka on valittu suunnitelma-asiakirjojen ja kohdekäyntien perusteella keskeisim-
mästä vaurioiden syntyyn mahdollisesti liittyvistä rakenteista ja/tai joissa on myös havaittavissa koste-
usjälkiä ja -vaurioita. Muutoin rakennusosat kartoitettiin Liike- ja palvelurakennusten kuntoarvio-ohje 
KH 90–00246-asiakirjassa esitetyllä tavalla siltä osin kuin kartoitusta ei ole suoritettu aikaisemmin suo-
ritettujen kartoitusten ja tutkimusten yhteydessä. 
 
Rakenteiden avauskohdista suorittiin: 
 
- rakenteiden ja rakennemittojen kirjaus sekä vertaus vanhoihin suunnitelmiin 
- aistinvaraisesti havaittavien vaurioiden kirjaus 
- avauskohdan valokuvaus 
- analyysinäytteenotto ja kosteusmittaus, mikäli näin on määrätty 
 

2.6.2. Mikrobitutkimukset 

Materiaalinäytteiden perusteella (mikrobitutkimus materiaalinäyttein) pyrittiin arvioimaan rakennusosi-
en kuntoa mikrobivaurioiden (ja kosteusvaurioiden) suhteen. Mikrobinäytteet otettiin rakenneavauskoh-
dista, tässä tutkimuksessa yhtään näytettä ei otettu näytteenottopihdeillä rakenteisiin porattujen reikien 
(Ø24…30) kautta. 
 
Rakenteista otettavien mikrobinäytteiden analysoinnin (kvantitatiivinen) suoritti: 
 
Työterveyslaitos, Bioaerosolit ja sisäilma 
Helsingin aluetoimipiste 
Topeliuksenkatu 41 a A 
00250 HELSINKI 
 
Rakenteiden tutkimuksiin liittyvien näytteiden kerääminen ja toimittaminen näytteiden analysoijalle 
suoritettiin analysoijan antamien ohjeiden mukaisesti. 
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2.6.3. Kosteusmittaukset 

Kosteusmittausten perusteella (rakennekosteusmittaus) arvioitiin niiden rakenteiden kosteusteknistä 
toimintaa ja rakenteiden kosteustilaa, jotka ovat joko kosteustekniseltä toiminnaltaan määriteltävissä 
riskirakenteiksi tai joissa on ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai merkkejä kosteusvaurioista.  
 
Rakenteista tehdyissä kosteuden ja lämpötilan mittauksissa käytettiin Vaisala Oy:n mittalaitetta varus-
tettuna kuhunkin mittaukseen tarkoitettua mittapäätä (HMP 42 ja 44). Kiviainesrakenteiden kosteusmit-
tauksissa poratut mittausreiät puhdistettiin ja tulpattiin porauksen jälkeen. Tulpatuissa mittausrei'issä 
kosteuden annettiin tasaantua vähintään 3 vuorokautta ennen mittausta. Mittaustulos osoittaa rakentee-
seen poratun mittausreiän ilmatilan suhteellista kosteutta (vrt. BLY 4/by 31 kohta 4.4.3.1). *1) *2) Muista 
materiaaleista suoritettavissa mittauksissa mittausaika valittiin niin pitkäksi, että tulos mittausmenetel-
mä huomioiden on luotettava. *2)   
 
Lisäksi rakenteiden kosteustilaa tarkasteltiin mukaan kosteudentunnistimella Humitest MC 100-S. 
 
*1) Mittausmenetelmälle on ominaista, että lämpötilan laskiessa porareiässä mitatut suhteellisen kosteuden ar-

vot ovat todellisia arvoja alhaisempia. Asialla ei kuitenkaan ole erityistä merkitystä.  
*2) On huomioitava, että mittaustulokset kyseisillä mittausmenetelmillä ovat hetkellisiä ja ne kuvastavat vain 

rakenteen mittausajankohtana ollutta kosteustilaa. Mikäli rakenteen kosteusteknistä toimintaa halutaan tar-
kastella tarkemmin, mittaukset tulee suorittaa pitempiaikaisina seurantamittauksina eri vuodenaikoina.  

 
2.6.4. Huonepölytutkimukset 

Tutkimusohjelman mukaisesti tähän tutkimukseen liittyen ei suoritettu huonepölytutkimuksia.  
 

2.6.5. Sisäilmatutkimukset  

Tähän tutkimukseen liittyen ei suoritettu sisäilmatutkimuksena haihtuvien orgaanisten yhdisteiden mää-
ritystä (VOC-mittausta) tutkimusohjelmassa määritellystä pohjakerroksen lattiapintamateriaalista, koska 
muiden tutkimustoimenpiteiden perusteella oli tiedossa, että pohjakerroksen alapohjarakennetta tullaan 
esittämään tässä tutkimuksessa purettavaksi sen vaillinaisen kunnon perusteella.  
 
Tutkimusohjelman mukaisesti tähän tutkimukseen liittyen ei suoritettu ammoniakkiin tai formaldehy-
diin liittyviä sisäilmatutkimuksia eikä myöskään mikrobeihin liittyviä sisäilmatutkimuksia. 
 

2.6.6. Sisäilman lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuksien mittaukset (CO2-
mittaukset) sekä paine-eromittaukset 

Tähän rakennustekniseen tutkimukseen liittyen ei suoritettu sisäilmamittauksia, koska rakennuksesta on 
tehty erillinen talotekninen kuntotutkimus (ilmanvaihtojärjestelmän kuntotutkimus), johon liittyen si-
säilmamittaukset on suoritettu (kuntotutkimusraportti, LVIA-järjestelmien kuntotutkimukset, Asiantun-
tijapalvelut Lukkari Oy, 27.6.2012). 
 

2.6.7. Tiiveystutkimus (ilmanpitävyystutkimus, ilmavuotokohtien paikallistaminen)  

Tiiveystutkimus, joka käsitti rakennuksen ilmanvuotoluvun mittauksen (n50- ja q50-arvojen määrityk-
sen) SFS EN 13829 mukaisella ali- ja ylipainemittauksella sekä alapohja-, yläpohja- ja ulkoseinäraken-
teiden tiiveystutkinnan ilmanvuotokohtien paikallistamiseksi lämpökameraa, teknistä savua ja thermo-
anemometriä käyttäen, on suoritettu erillisenä tutkimuksena (ilmanpitävyyden mittausraportti, Suunnit-
telutoimisto Dimensio Oy, 29.5.2012). 
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3. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

3.1. Yleistä 
 

Tässä luvussa on yhteenveto ja johtopäätökset on jaettu rakennusosittain: 
 
- alapohjarakenteet (AP) 
- maanvastaiset ulkoseinärakenteet (MUS) 
- ulkoseinärakenteet (sisältäen myös ulkoseinien liitokset sokkeleihin) (US) 
- ikkuna- ja ulko-ovirakenteet (I) 
- välipohjarakeet (VP) 
- väliseinärakenteet (VS) 
- yläpohjarakenteet (YP) 
- huonetilat (HT) 
- muut rakenteet ja rakenneosat  
 
Yleisesti voidaan todeta, että suoritettujen tutkimusten perusteella Tapanilan ala-asteen koulun A-osan 
rakennustekninen kunto ja myös rakennuksen mikrobiologinen kunto on kohtuullisen hyvä keskeisten 
rakenteiden ja rakennusosien osalta pohjakerroksen alapohjarakennetta lukuun ottamatta. Rakennukseen 
on suoritettu eri rakennusosien peruskorjauksia 2000-luvulla ja kyseiset peruskorjausluonteiset korjauk-
set ovat olleet kuivatusjärjestelmän korjaus koskien salaoja- ja sadevesijärjestelmän, pihan pintakallis-
tusten ja kattovedenpoiston korjauksia, ikkunoiden uusinta MSE-tyyppisinä puuikkunoina sekä jul-
kisivukorjaus koskien rappauspinnoitetta, betoniräystäitä, ulkokatosta, ulkobetonirakenteita ja säilytet-
tävien ovien ja ikkunoiden maalausta, sisääntulokatoksen peltikaton uusintaa sekä ikkunapeltien uusin-
taa.  
 
Tämän tutkimuksen perusteella rakennusosien suhteen lähinnä vain pohjakerroksen alapohjarakenteen 
kunto on heikko aiheuttaen mahdollisesti myös mahdollista terveyshaittaa, myös rakennuksen tiiveyttä 
on pidettävä ilmanpitävyyden mittausraportin perusteella monilta osin vaillinaisena. 
 

3.2. Alapohjarakenteet (AP) 
 
A-osa on perustettu maanvaraisesti ja myös pohjakerroksen alapohjarakenteet ovat maanvaraisia, raken-
neavauksin tutkituissa huonetiloissa on pintabetoni- ja pohjabetonilaatan välissä lämmöneristeenä korkki 
ja pohjabetonilaatan pinnalla ohut bitumisively kosteudeneristeenä. 
 
Huonetilassa VAR 80, joka on varsinaisesti ryömintätilaa vastaava alustila (ei varsinaisesti huonetila), 
on alapohjarakenteena puolestaan alustäyttöä vasten valettu betonilaatta ilman lämmöneristettä. 
 
Tutkimusten perusteella on huonetiloissa KIR 55 ja KÄY 37 pinta- ja pohjabetonilaattojen välissä oleva 
korkkieriste mikrobivaurioitunut ja huonetilassa KIR 55 on eriste tuhoutunut täysin, eriste on haisevaa 
liejua. Huonetilassa KIR 55 työskentelevä opettaja on oireillut ja huonetilasta on aistittu poikkeavaa ha-
jua vastaavasti kuin myös huonetilasta TER 63. On todennäköistä, että pohjakerroksesta aistitun poik-
keavan hajun lähde on alapohjarakenteen mätänevä korkkieriste ja huonetilassa KIR 55 koetun oireilun 
syy on niin ikään alapohjarakenteen mikrobivaurioitunut korkkieriste. Korkkieristevauriota on pidettävä 
niin vakavana, ettei alapohjarakenteiden korjauksia voida jättää vuodelle 2018 suunniteltuun peruskor-
jaukseen vaan korjaustoimenpiteet on suoritettava aikaisemmin tämän tutkimusselosteen luvussa 5 esi-
tetysti. Lisäksi taloteknisissä tutkimuksissa on huonetilan KÄY 37 kohdalla todettu viemärivuoto ala-
pohjarakenteeseen, joka myös on korjattava pikimmiten. 
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3.3. Maanvastaiset ulkoseinärakenteet (MUS) 
 
A-osan maanvastaiset ulkoseinät ovat yläosaltaan tiilimuurattuja ja sokkelipinnat tiilimuurauksia vasten 
ovat massiivista luonnonkiveä, alaosaltaan maanvastaiset ulkoseinät ovat betonirakenteisia, huonetilan 
puoleisissa pinnoissa on myös tiilimuurausta. Maanvastaisissa ulkoseinissä ei alun perin ole ollut erilli-
siä lämmöneristeitä, seinien ulkopintaan on 2000-luvun puolivälin korjauksissa asennettu polysty-
reeniseriste sekä veden/kosteudeneristys ja samassa yhteydessä myös rakennuksen sokkelivieret on sala-
ojitettu.    
 
Tähän tutkimukseen liittyen suoritettiin maanvastaisten ulkoseinien (ja maanvastaisten väliseinien) kos-
teustekniset tutkimukset rakennekosteusmittauksin ja kosteuskartoituksin pintakosteudentunnistimella ja 
tutkimuksissa havaittiin poikkeavaa kosteutta lähinnä huonetilojen KIR 55, SOS 17 ja TER 63 maanvas-
taisten väliseinien alaosiin liittyen sekä myös huonetilan VAR 80 maanvastaisten ulkoseinien alaosissa. 
Rakennuksen maanvastaisia väliseiniä (väliseiniä, joissa lattiapinta seinän eripuolilla on eritasossa) ei 
ole korjattu maanvastaisten ulkoseiniin liittyvien korjausten yhteydessä 2000-luvun puolivälissä ja on 
todennäköistä että ko. seinät ovat alkuperäisinä rakenteina ilman vedeneristystä ja salaojitusta. Huonetila 
VAR 80 on puolestaan varsinaisesti ryömintätilaa vastaava alustila, jota kylläkin pidetään varastotilana, 
mutta huonetilassa ei ole esim. lämmitystä ja näin ollen ko. huonetilan maanvastaisista ulkoseinistä to-
dettu poikkeava kosteus ei edellytä toimenpiteitä niin kauan kuin huonetilan käyttötarkoitus ei muutu.    
 
Käytössä olevissa huonetiloissa oli havaittavissa joitain pinnoitevaurioita maanvastaisten seinien ala-
osissa, merkittävin vaurio on huonetilojen KIR 55 ja SOS 17 välisessä väliseinässä, mutta vauriokohdas-
ta otetusta rappausmateriaalin mikrobinäytteestä ei ollut todettavissa mahdollista terveyshaittaa synnyt-
tävää mikrobivauriota. 
 

3.4. Ulkoseinärakenteet (US) 
 
Rakennuksen ulkoseinät ovat rapattuja massiivitiiliseiniä ja seinien ulkorappaukset on kunnostettu 2000-
luvun puolivälissä. Ulkoseinien kunto on vielä hyvä, vain muutamia ulkorappauksen halkeamia oli ha-
vaittavissa, myös muutamia julkisivupinnan alkuperäisiä ilmasäleikköjä on hieman ruostunut ja säleiköt 
mukaan lukien rappauspinnoitteen vähäiset vauriot on syytä kunnostaa rakennukseen suunnitteilla ole-
van peruskorjauksen (v. 2018) yhteydessä. Viimeistään tuolloin on myös tiivistettävä tähän tutkimuk-
seen liittyen suoritetussa tiiveystutkimuksessa todetun ulkoseinärakenteiden tiiveyttä heikentävät epätii-
veyskohdat. 

 
3.5. Ikkuna- ja ulko-ovirakenteet (I) 

 
Rakennuksen ikkunat ovat pääosin 2000-luvun puolivälissä (v. 2003) uusittuja MSE-tyyppisiä puuikku-
noita, jotkin ikkunat ovat vielä alkuperäisiä (sisääntuloaulan/portaan ikkunat sekä muodoltaan tavan-
omaisesta poikkeavat ikkunat). Osassa uusittujen ikkunoiden ulkoilmaa vasten olevissa maalauskäsitte-
lyissä on havaittavissa jo vaurioita, mitä voidaan pitää poikkeuksellisena huomioiden ikkunoiden alle 
kymmenvuotinen ikä. Pinnoitevaurioituneet ikkunat on syytä pintakäsitellä pikimmiten puuaineksen 
vaurioitumisen estämiseksi, muutoin ikkunoiden huoltomaalaus ikkunatiivisteuusintoineen on syytä 
suorittaa suunnitteilla olevan peruskorjauksen (v. 2018) yhteydessä. Kellarikerroksen uusimattomat ul-
ko-ovet (2 kpl) ovat huonokuntoisia, epätiiviitä ja ovien lämmöneristävyys on heikko, ovet on syytä uu-
sia 1. kerroksen uusimattomien ulko-ovien (3 kpl) kera suunnitteilla olevan peruskorjauksen (v. 2018) 
yhteydessä, samassa yhteydessä on kellarikerroksen ovien kynnyskonstruktioita syytä korjata niin, ettei 
ovitasanteille mahdollisesti valuvilla tulvavesillä ole pääsymahdollisuutta huonetiloihin tai rakenteisiin. 
1. kerroksessa vielä uusimattomat pääsisäänkäynnin ulko-ovet ja rakennuksen uusimattomat ikkunat 
voidaan uusia erillisen harkinnan perusteella (mm. lämmöneristävyystarkastelu, ulkonäkötarkastelu), 
suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä on kyseisille oville ja ikkunoille tehtävä vähintään tar-
vittavat huoltokorjaukset. 
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Suoritetun ilmanpitävyysmittauksen perusteella ikkuna- ja ulko-ovirakenteita vaivaa epätiiveys (kar-
misaumausten epätiiveys) ja vastaavasti kuin ulkoseinärakenteiden epätiiveyskohdat, myös ikkunoiden 
epätiiveyskohdat on korjattava suunnitteilla olevan peruskorjauksen (v. 2018) yhteydessä. 
 

3.6. Välipohjarakenteet (VP) 
 
Välipohjien kantavana primäärirakenteena on alalaattapalkisto, alalaattapalkiston sekundäärisenä kanta-
vana rakenteena on puusoirot ja alkuperäisenä lattiapintamateriaalina on ollut lattialaudoitus tai mosa-
iikkibetoni (porrashuonekohdat). Myöhemmin, todennäköisesti B-osan rakentamisen yhteydessä 1980-
luvun puolivälissä on lattialaudoituspinnoille asennettu rakennuslevytys ja pintamateriaaliksi muovimat-
to (tai linoleumimatto). Välipohjarakenteiden pääsääntöisenä eristeenä on kutterilastu, eristetilassa on 
myös paikoin hieman rakennusaikaista jätettä (tiilipaloja, puujätemateriaalia jne.). 
 
Välipohjarakenteiden eristeestä (kutterilastu) otettujen mikrobinäytteiden perusteella välipohjarakenteet 
ovat pääosin mikrobiologisesti kunnossa vaikkakin orgaaninen kutterilastueriste orgaanisena eristeenä 
on helposti mikrobivaurioituvaa etenkin kosteusrasituksessa (vesivuotokohdat). Tutkimuksissa todettiin 
kaksi korjausta edellyttävä mikrobivauriokohtaa, toinen vauriokohta sijaitsee huonetilassa KÄY 118, 
jossa oli havaittavissa myös merkkejä tapahtuneesta tulipalosta (nokeentuneet puupinnat) ja toinen huo-
netilassa KÄY 120, johon liittyy purettu märkätila/WC-tila. 
 
Välipohjarakenteen palo-osastoitavuutta on pidettävä heikkona, rakenne on puurakenteinen, eristetilan 
helposti syttyvää kutterilastueritettä ei ole osastoitu yläpuoliseen huonetilaan nähden, rakenteen palo-
osastointi on noin 40–60 mm paksun alapohjalaattapalkiston betonisen pohjalaatan varassa, rakenne ei 
täytä nykyisin rakenteelle asettuja palo-osastointivaatimuksia (REI 60). 
 
Puulautalattian tiiveyttä suhteessa välipohjan eristetilaan on pidettävä lähtökohtaisesti vajavaisena lau-
doituksen osalta (saumaraot jne.), mikä on huomioitava erityisesti, mikäli rakennukseen rakennetaan 
kaavailuissa olevan peruskorjauksen yhteydessä (v. 2018) koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjes-
telmä. Useiden alapohjalaattapalkiston betonisessa pohjalaatassa olevien varausten tiiveys on heikko 
(erityiset myöhemmin tehdyt viemäriputkilävistykset) eikä varausten tiiveys täytä rakenteelle asettuja 
tiiveys- ja palo-osasointivaatimuksia.   
 
Välipohjarakenteiden tiiveyttä on parannettava vähintään tämän tutkimusselosteen luvun 5 mukaisesti ja 
etenkin mikäli suunnitteilla olevan peruskorjauksen (v. 2018) yhteydessä rakennukseen rakennetaan ko-
neellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä, on suositeltavaa uusia välipohjarakenteet betonirakentei-
ta lukuun ottamatta kokonaisuudessaan niin, että rakenteessa ei ole palavaa materiaalia (paloturvallisuu-
den parantaminen, nykyisten voimassa olevien palovaatimusten täyttäminen) ja myös betonirakenteiden 
yläpuolisten rakenteiden tiiveys yläpuolisiin huonetiloihin nähden on tällöin riittävä. Näin varmistetaan, 
ettei välipohjarakenteissa mahdollisesti olevilla epäpuhtauksilla ole pääsymahdollisuutta huoneilmaan 
ilmanvaihdon synnyttämien ilmavirtausten ja paine-erojen seurauksena etenkin ilmanvaihtojärjestelmän 
toiminnan häiriötilanteissa. 
 

3.7. Väliseinärakenteet (VS) 
 
Rakennuksen kantamattomat väliseinät ovat pääosin uusittuja teräsrankaisia kipsilevyseiniä, rakennuk-
sessa olevat kantamattomat tiiliseinät ovat alkuperäisiä ja liittyvät lähinnä pohjakerrokseen. Väliseinära-
kenteissa ei puutteita ollut havaittavissa, mikrobitutkimusten perusteella teräsrankaisten kipsilevyseinien 
eristeet ovat sellaisessa kunnossa, ettei seinille ole tarvetta tehdä korjaustoimenpiteitä 
 
Osastoivissa väliseinärakenteissa olevien varausten tiiveys on varmistettava vastaavasti kuin vaippara-
kenteiden tiiveys. 
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3.8. Yläpohjarakenteet (YP) 

 
Yläpohjien kantavana primäärirakenteena on alalaattapalkisto, alalaattapalkiston sekundäärisenä kanta-
vana rakenteena on puusoirot ja alkuperäisenä lattiapintamateriaalina on umpilaudoitukseen tukeutuva 
betoninen palopermantolaatta, eristeenä on turve ja eristekerroksen paksuus on hyvä, noin 400 mm. 
 
Ullakkotilassa on havaittavissa joitain kosteusjälkiä (vuotojälkiä), joiden syntymisajankohta ei ole tie-
dossa, mutta kosteusjäljet synnyttäneet vuodot ovat todennäköisemmin tapahtuneet ennen 2000-luvun 
puolivälin vesikattokorjauksia. Rakenneavauksissa todettiin 2 kohtaa, jossa palopermantolaatan alapuo-
linen umpilaudoitus on lahovaurioitunut ja lahovauriot synnyttäneet vuodot ovat siis todennäköisemmin 
tapahtuneet ennen 2000-luvun puolivälin vesikattokorjauksia. 2. kerroksen kattopinnoilla havaittiin vuo-
tojälkiä huonetiloissa OT3 57, OT4 62 ja OT4 68 ja niin ikään kyseiset jäljet ovat syntyneet todennäköi-
semmin ennen 2000-luvun puolivälin vesikattokorjauksia. 
 
Avauskohdissa, jossa palopermantolaatan alapuolinen umpilaudoitus oli lahovaurioitunut kosteuden (vuo-
don) seurauksena, on myös turve hieman mikrobivaurioitunut yläreunastaan, mutta vauriota on pidettävä 
vähäisenä eikä edellytä korjausta huomioiden sekä itse materiaalin laatu (luonnonmateriaali turve) että 
materiaalin mikrobilajisto (ei yleensä kosteusvaurioindikaattoreita). Yläpohjarakenteiden eristeestä (tur-
ve) otettujen mikrobinäytteiden perusteella yläpohjarakenteiden voidaan katsoa olevan mikrobiologisesti 
sellaisessa kunnossa, ettei eristeiden uusintaa ole syytä eikä tarvetta suorittaa. 
 
Ullakkotilassa on vanhan juhlassakin kohdalla korotus, jossa palopermantolaatta on lähtenyt valumaan 
vinoa kattopintaa pitkin ja palopermantolaatan vaurioitumisen lisäksi myös korotusosan reunan kalkki-
hiekkatiilimuuraus on vaurioitunut. Korotusosan reunan kalkkihiekkatiilimuurausvauriokohtia on ulla-
kolla yhteensä 2 kappaletta. 
 

3.9. Huonetilat (HT) 
 
Rakennuksen huonetilat on remontoitu ja huonetilamuutokset (mm. WC-tilojen rakentaminen) on toteu-
tettu B-osan rakentamisen yhteydessä 1980-luvun puolivälissä. Huonetilojen pintarakenteet vastaavat 
ikäänsä, pintarakenteet ovat huonokuntoisimpia pohjakerroksessa ja erityisesti teknisissä tiloissa (mm. 
huonetila LÄM 27), vesikattovuotojen kosteusjälkiä kattopinnalla havaittiin 2. kerroksen huonetiloissa 
OT3 57, OT4 67 ja OT4 68, 2. kerroksen WC-tilassa (WC 3) oli havaittavissa katto- ja seinäpinnoilla 
maalipinnoitteen hilseilyvaurioita.  
 
Huonetiloissa ei ollut havaittavissa sellaisia rakenteita (esim. suojaamattomia tai heikosti suojattuja ala-
kattorakenteita), jotka voisivat toimia mineraalikuitupäästölähteinä huoneilmaan. 
 

3.10. Muut rakenteet ja rakenneosat 
 

Rakennuksen kantavasta rungosta ei havaittu sen laatuisia vaurioita, jota viittasivat puutteelliseen kan-
tokykyyn tai esim. rakenteiden painumiseen. 
 
Rakennukseen on sokkelivierille rakennettu salaojitusjärjestelmä 2000-luvun puoliväissä ja sen kunto ja 
mahdollinen korjaustarve on selvitetty taloteknisissä tutkimuksissa. Alapohjarakenteiden uusintaan liit-
tyen on salaojaputkistoa laajennettava niin, että pohjakerroksen maanvastaiset väliseinärakenteet tulevat 
salaojitettua siltä puolelta seinää, jossa lattiapinta on korkeammalla. 
 
Kattovesien poistoon liittyen huonetilan SOS 17 ulkoseinäkulmasta puuttuu rännikaivo ja muutamiin 
muihin rännikaivoihin liittyen on syöksytorvi asennettu niin, että kattovesi räiskyy tai valuu ulkoseinä-
pinnoille ja/tai kaivon ohi. 
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Kellarikerrokseen johtavien ulkoportaiden (2 kpl) betonirakenteissa ei juuri ollut havaittavissa silmä-
määräisesti vaurioita (ulkoportaita ei ole uusittu salaojitustyön yhteydessä), kellarikerroksen ulko-ovien 
uusinnan yhteydessä on kyseisten ulko-ovien kynnysrakenne syytä konstruoida uudelleen niin, ettei 
mahdollisilla tulvavesillä ole pääsymahdollisuutta huonetiloihin tai rakenteisiin. Kivirakenteisen sokke-
lin korkeus on yleisesti riittävä, mutta muutama kellarikerroksen ikkuna on kiinni maanpinnassa raken-
nuksen länsisivulla. 
 

4. RAKENTEIDEN JA RAKENNEOSIEN TUTKIMUKSET 
 

4.1. Yleistä 
 

Rakenteiden ja rakennusosien tutkimukset on jaettu rakennusosittain: 
 
- alapohjarakenteiden ja ryömintätilojen tutkimuksiin (AP) 
- maanvastaisten ulkoseinärakenteiden tutkimuksiin (MUS) 
- ulkoseinärakenteiden tutkimuksiin (sisältäen myös ulkoseinien alaosat) (US) 
- ikkuna- ja ulko-ovirakenteiden tutkimuksiin (I) 
- välipohjarakenteiden tutkimuksiin (VP) 
- väliseinärakenteiden tutkimuksiin (VS) 
- yläpohjarakenteiden tutkimuksiin (YP) 
- huonetilojen tutkimuksiin (HT) 
- muiden rakenteiden ja rakenneosien tutkimuksiin (muiden rakenteiden ja rakenneosien tutkimuk-

siin on kirjattu ne rakennusosat, jotka eivät kuulu selkeästi edellä lueteltuihin) 
 

4.2. Rakenneavausten, näyteanalyysien ja kosteusmittausten kirjaus   
 

Tehdyt rakenneavaukset, näytteenotot ja kosteusmittaukset on kirjattu (koodattu) oheisesti: 
 
MA.01–VAR 80 
 
KO tutkimustyypin tunnus (AV= rakenteen avaus, MA= materiaalinäyte mikrobitutkimusta var-

ten, PI= pintanäyte mikrobitutkimusta varten KO= rakennekosteusmittaus, HP = huonepö-
lynäyte, IL= ilmanäyte erikseen määrättävää tutkimusta varten jne.)  

01 näytteen järjestysnumero tutkimustyypeittäin (ensimmäinen materiaalinäyte mikrobitutki-
musta varten) 

VAR 80 näytteenottopaikan huonetilatunnus (esim. huonetila VAR 80) 
 
Näytteenottopaikan tunnuksen (huonetilatunnuksen) tai näytteenottopaikan rakennetunnuksen perässä 
oleva kirjain ilmoittaa kosteusmittaustunnuksissa poraussyvyyttä. 
 
Tutkimuksen suorittajalla ei ollut sellaisia kohdetta koskevia suunnitelmapiirustuksia, joissa huonetila-
numerointi ja huonetilatunnus olisi ollut kirjattuna tutkimuskarttaliitteiden mukaisesti. 
 
Suoritetut tutkimus- ja näytteenottokohdat on esitetty liitteenä olevissa tutkimuskartoissa. Tutkimustyy-
pin tunnus on esitetty tutkimuskartoissa tummennettuna. 
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4.3. Alapohjarakenteet (AP) 
 

4.3.1. Yleistä 

Rakennuksessa käytetyt alapohjarakenteet ovat pohjakerroksessa lähtötietojen perusteella maanvaraisia 
teräsbetoninlaattoja ja myös suoritettujen rakenneavauksien perusteella pohjakerroksen alapohjaraken-
teet ovat maanvaraisia teräsbetoninlaattoja, osin lämmöneristettyjä, osin ei. 
 

4.3.2. Avattujen rakenteiden tarkastelu 

Alapohjarakenteisiin kuului tutkimusohjelman mukaisesti 3 rakenneavausta. 
 
Tunnus Avaus 
 
Pohjakerros 
 
AV.01-VAR 80 Alapohjarakenteen avaus huonetilasta VAR 80 (alustila) käsin poraamalla timant-

tiporareikä (~Ø150) alapohjan betonilaattarakenteen läpi alustäyttöön saakka. 
AV.02- KIR 55 Alapohjarakenteen avaus huonetilasta KIR 55 (ATK-luokka) käsin poraamalla 

timanttiporareikä (~Ø150) alapohjarakenteen läpi alustäyttöön saakka. 
AV.03-SOS 17 Alapohjarakenteen avaus huonetilasta SOS 17 (oppilaanohjaus) käsin poraamalla 

timanttiporareikä (~Ø150) alapohjarakenteen läpi alustäyttöön saakka. 
 
Rakenneavaus AV.01–VAR 80 
 
Avaus käsitti alapohjarakenteen avauksen huonetilasta VAR 80 (alustila) käsin poraamalla timanttipora-
reikä (~Ø150) alapohjan betonilaattarakenteen läpi alustäyttöön saakka. 
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli:  
 
- betonilaatta 90…100 mm, 95 mm (nimellispaksuus 100 mm) 
- alustäyttö (hieno hiekka) *1) 
 
*1) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle. 
 
Havainnot: 

- avauskohdasta ei ollut havaittavissa varsinaisesti kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia 
merkkejä, mutta alustäyttö oli hyvin märkää (veden kyllästämää) 

- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua  
- alustäyttö on hienoa hiekkaa ja silmämääräisen arvioinnin perusteella alustäytön salaojitusomi-

naisuudet ovat puutteelliset (kapillaarinen nousukorkeus) 
- betonilaatasta ei ollut avauskohdalla havaittavissa raudoitusverkkoa  
 
Materiaalinäytettä MA.01–VAR 80 ei otettu (rakenteessa ei ollut orgaanisia rakennusmateriaaleja tai 
lämmöneristemateriaalia).  
 
Kosteusmittausta KO.01-VAR80 ei suoritettu (alustäyttö oli aistinvaraisesti arvioiden täysin märkää ja 
suhteellinen kosteus varmuudella 100 %RH, vesimärkämateriaali olisi voinut rikkoa kosteusmittarin 
mittapään). 
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Kuva 1. Rakenneavauskohta AV.01–VAR 80, avaus käsitti timanttiporareiän (~Ø150) porauksen alapohja-
rakenteen betonilaattarakenteen läpi alustäyttöön saakka. Rakenteessa ei ole lämmöneristystä, betonilaatat 
on valettu alustäyttöä vasten. 
 

 
Kuva 2. Rakenneavauskohta AV.01–VAR 80. Betonilaatan alapinnassa ei ole käytetty kosteuskatkoa 
(esim. muovikelmua) ja avauksesta tehtyjen havaintojen mukaan alustäyttö oli tutkimushetkellä hyvin mär-
kää (vetistä). 
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Kuva 3. Rakenneavauskohta AV.01–VAR 80. Kuva betonilaatasta, jonka paksuus on noin 90–100 mm 
(nimellismitta 100 mm) 
 
Rakenneavaus AV.02 – KIR 55 
 
Avaus käsitti alapohjarakenteen avauksen huonetilasta KIR 55 (ATK-luokka) käsin poraamalla timanttipo-
rareikä (~Ø150) alapohjarakenteen läpi alustäyttöön saakka. 
 

 
Kuva 4. Rakenneavauskohta AV.02–KIR 55, avaus käsitti timanttiporareiän (~Ø150) porauksen alapohja-
rakenteen läpi alustäyttöön saakka. Rakenteessa käytetty lämmöneriste on korkkia, lattian pintamateriaali 
on uusittua muovimattoa tai linoleumi-mattoa. Kuvassa on kosteuden seurauksena tuhoutunutta korkineris-
tettä, jota valuu limaisena liejuna tutkimusreikään. 
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli:  
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- pintamateriaali ja – käsittely (muovimatto tai linoleumi-matto + kiinnitysliima + tasoitelaastikäsitte-
ly ~5 mm) *1) 

- pintabetonilaatta ~50 mm, 50 mm (nimellispaksuus 50 mm) 
- ilmatila (lämmöneristekerros, mutta kerroksessa ollut korkkieriste on tuhoutunut täysin), 20 mm 

(nimellispaksuus 20 mm) *2) 
- kosteudeneristys (bitumisively) 
- pohjabetonilaatta ~70 mm, 70 mm (nimellispaksuus 70 mm) 
- alustäyttö *3) 
 
*1) Pintakäsittely on uusittu, pintakäsittelyn laatua (onko matto muovimattoa vai linoleumia) ei voitu silmä-

määräisesti arvioida, on todennäköisemmin muovimattoa. 
*2) Korkkieriste on täysin tuhoutunut todennäköisesti kosteuden seurauksena, eristeestä oli jäljellä vain korkin-

sekaista limaa. 
*3) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle. 
 

 
Kuva 5. Rakenneavauskohta AV.02–KIR 55. Lähikuva korkkieristekerroksesta, josta korkki on pääosin 
tuhoutunut tai muuttunut haisevaksi korkinsekaiseksi limaksi, eristekerros on siis osittain ilmatilaa. 
 
Havainnot: 

- avauskohdasta oli havaittavissa kosteusvaurioon viittaavia merkkejä, korkkieriste on täysin tu-
houtunut todennäköisesti kosteuden seurauksena, eristeestä oli jäljellä vain korkinsekaista limaa, 
pääosin eristekerros oli ilmatilaa 

- avauskohdasta oli aistittavissa poikkeavaa hajua lähinnä eristekerroksen korkinsekaisesta limasta 
- pohjabetonilaatan pinnassa oleva bitumisively ei muodosta sellaista yhtenäistä kosteuskatkoa, 

mikä estäisi kosteuden kapillaarisen nousemisen korkkieristekerrokseen 
- alustäyttö on hienoa hiekkaa (hietaa) ja silmämääräisen arvioinnin perusteella alustäytön salaoji-

tusominaisuudet ovat puutteelliset (kapillaarinen nousukorkeus) 
- lattiapinnassa lattiamateriaaliuusinnan yhteydessä asennetun tasoitekerroksen paksuus on noin 5 

mm, alkuperäisen betonilaatan pinnalla ei ollut havaittavissa esim. bitumipohjaisen liimakerrok-
sen jälkiä 

 
Materiaalinäyte MA.02–KIR 55 ei otettu (rakenteessa ollut korkkieriste on hävinnyt niin, ettei siitä ollut 
otettavissa materiaalinäytettä).  
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Kosteusmittausta KO.05-KIR 55 ei suoritettu (alustäyttö oli aistinvaraisesti arvioiden märkää ja suhteel-
linen kosteus varmuudella 100 %RH, vesimärkämateriaali olisi voinut rikkoa kosteusmittarin mitta-
pään). 
 

 
Kuva 6. Rakenneavauskohta AV.02–KIR 55. Lähikuva korkkieristekerroksesta, josta korkki on pääosin 
tuhoutunut tai muuttunut haisevaksi korkinsekaiseksi limaksi, jota valui tutkimusreikään. 
 

 
Kuva 7. Rakenneavauskohta AV.02–KIR 55. Pohjabetonilaatan pinnassa oleva bitumisively ei muodosta 
sellaista kosteuskatkoa, mikä estäisi kosteuden kapillaarisen nousemisen märästä alustäytöstä korkkieriste-
kerrokseen. 
 
Rakenneavaus AV.03 – KÄY 37 
 
Avaus käsitti alapohjarakenteen avauksen huonetilasta KÄY 37 (käytävä) käsin poraamalla timanttipora-
reikä (~Ø150) alapohjarakenteen läpi alustäyttöön saakka. 



 KUNTOTUTKIMUSSELOSTE 20/106 
 RAKENNUKSEN KATTAVA KUNTOTUTKIMUS 
 TAPANILAN ALA-ASTEEN KOULU, A-OSA 
 11.9.2012 

     
 

 

 

 

 
Kuva 8. Rakenneavauskohta AV.03–KÄY 37, avaus käsitti timanttiporareiän (~Ø150) porauksen alapoh-
jarakenteen läpi alustäyttöön saakka. Rakenteessa käytetty lämmöneriste on korkkia, lattian pintamateriaali 
on uusittua muovimattoa tai linoleumi-mattoa.  
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli:  
 
- pintamateriaali ja – käsittely (muovimatto + tasoitelaastikäsittely 3…5 mm) *1) 
- pintabetonilaatta 45 mm, 45 mm (nimellispaksuus 50 mm) 
- lämmöneriste (korkki), 20 mm (nimellispaksuus 20 mm)  
- kosteudeneristys (bitumisively) 
- pohjabetonilaatan pintabetonilaatta 55 mm, 55 mm (nimellispaksuus 50 mm) 
- kosteudeneristys (bitumisively) 
- pohjabetonilaatan pohjabetonilaatta 50…60 mm, 55 mm (nimellispaksuus todennäköisemmin 60 

mm) 
- alustäyttö *2) 
 
*1) Pintakäsittely on uusittu, pintamateriaalin arvioitiin olevan muovimattoa, ei linoleumia.  
*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle. 
 
Havainnot: 

- avauskohdasta oli havaittavissa kosteusvaurioon viittaavia merkkejä, korkkieriste oli täysin mär-
kää, muttei vastaavasti tuhoutunut kuin avauksessa AV.02–KIR 55 (pohjabetonilaatta on kaksi-
osainen toisin kuin huonetilassa KIR 55 ja alapohjarakenteessa on yhteensä 2 erillistä bitumisively-
kerrosta) 

- avauskohdasta oli aistittavissa poikkeavaa (mikrobiperäistä ja maakellarimaista) hajua korkkieris-
teestä 

- pohjabetonilaattarakenteeseen kuuluvat bitumisivelyt eivät muodosta sellaista yhtenäistä kosteus-
katkoa, mikä estäisi kosteuden kapillaarisen nousemisen sivelyjen yläpuolelle 

- alustäyttö on erittäin hienoa ruskeaa hiekkaa (hietaa) ja silmämääräisen arvioinnin perusteella 
alustäytön salaojitusominaisuudet ovat puutteelliset (kapillaarinen nousukorkeus) 

- lattiapinnassa lattiamateriaaliuusinnan yhteydessä asennetun tasoitekerroksen paksuus on noin 3-
5 mm ja se on erittäin hyvin kiinni alustassaan 
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- lattian pintamateriaali (muovimatto) on irrallaan alustastaan, liimausta ei avauskohdalla havaittu 
ollenkaan 

 

 
Kuva 9. Rakenneavauskohta AV.03 – KÄY 37, alapohjarakenteen rakennekerrokset. Alapohjarakenteessa 
on kaksi sivelykerrosta, jotka on osoitettu kuvassa punaisilla nuolilla. 
 

 
Kuva 10. Rakenneavauskohta AV.03 – KÄY 37. Korkkieristeen alapuolella oleva bitumisively ei muodos-
ta yhtenäistä pintaa, betoninystyröitä näkyy sivelyn läpi, mutta rakenteessa on myös toinen sivelykerros 
alempana (punainen nuoli). 
 
Materiaalinäyte MA.03–KÄY 37 otettiin lämmöneristeestä (korkki) koko eristepaksuudelta.  
 
Kosteusmittausta KO.11-KÄY 37 ei suoritettu (alustäyttö oli aistinvaraisesti arvioiden märkää ja suh-
teellinen kosteus varmuudella 100 %RH, vesimärkämateriaali olisi voinut rikkoa kosteusmittarin mitta-
pään). 
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Materiaalinäyte IL.01-KÄY 37 polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen (PAH-yhdisteiden) määrittämi-
seksi otettiin korkkieristeen alapuolisesta bitumisivelyeristeestä. 
 

 
Kuva 11. Rakenneavauskohta AV.03–KÄY 37. Pintamateriaalina käytetty muovimatto on irti pintabe-
tonilaatan pinna tasoitekerroksesta, mattoa ei ole liimattu. 
 

4.3.3. Rakenteiden kartoitus 

Pohjakerroksen alapohjarakenteita sekä alapohjarakenteissa havaittuja puutteita, virheitä ja vaurioita on 
esitetty myös tämän selosteen liitteenä olevissa valokuvissa (kuvat 60–63). Kosteuskartoituksessa havai-
tut poikkeavan kosteuden alueet on esitetty liitteessä 5. 
 
Silmämääräisessä tarkastelussa pohjakerroksen maanvaraisista alapohjarakenteista ei juurikaan tehty 
havaintoja, jotka viittaisivat rakenteissa oleviin puutteisiin ja vaurioihin, vaikka sekä rakenneavausten 
että myös kosteusteknisten tutkimusten ja mikrobitutkimusten perusteella alapohjarakenteiden kunto on 
heikko. Silmämääräisessä tarkastelussa havaitut puutteet ovat lähinnä betonilaattapintojen maalauskäsit-
telyjen hilseily ja kulumisvauriot sekä huonetilan VAR 80 betonilaatan valamiseen liittyvät puutteet 
(pinnan epätasaisuus jne.). Osa huonetilan VAR 80 lattiapinnasta on hiekkapintaista (ei betonilaattaa). 
 

4.3.4. Rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobipitoisuuden määritys 

Alapohjarakenteista otettiin yhteensä 1 materiaalinäyte mikrobitutkimuksia varten. 
 
Tunnus Mittaus 
 
Pohjakerros 
 
MA.01-VAR 80 Näytettä ei otettu rakenneavaukseen AV.01–VAR 80 liittyen (rakennetyyppiin ei 

liittynyt lämmöneristemateriaalia). 
MA.02-KIR 55 Näytettä ei otettu rakenneavaukseen AV.02–KIR 55 liittyen (avauskohdassa ei ol-

lut sellaista lämmöneristemateriaalia, josta näytteen olisi voinut ottaa, rakenteessa 
ollut korkkieriste on hävinnyt niin, ettei siitä ollut otettavissa materiaalinäytet-
tä). 
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MA.03-KÄY 37 Materiaalinäyte alapohjarakenteen (AP) lämmöneristeestä (korkki) koko eristepak-
suudelta rakenneavaukseen AV.03–KÄY 37 liittyen. 

 
Tutkimustulokset 
 
Otetusta näytteestä (MA.03-KÄY 37) ei ollut todettavissa aktinomykeetteja (sädesientä) ollenkaan, mikä 
Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mukaan viittaisi tällöin 
aktinomykeettikasvustoon (ja mikrobivaurioon) rakenteessa ja mahdolliseen terveyshaittaan (Opas 
2003:1, kohta 7.1.).*1) *2) *3) 
 
Otetusta näytteestä (MA.03-KÄY 37) sieni-itiöpitoisuus ylitti raja-arvon 10 000 cfu/g (pitoisuus oli 98 
800 cfu/g ), mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mu-
kaan viittaa tällöin sienikasvustoon (ja mikrobivaurioon) rakenteessa ja mahdolliseen terveyshaittaan 
(Opas 2003:1, kohta 7.1.).*1) *2) 
 
Otetusta näytteestä (MA.03-KÄY 37) bakteeripitoisuus ylitti raja-arvon 100 000 cfu/g (pitoisuus oli 572 
700), mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mukaan 
viittaa bakteerikasvuun rakenteessa. *1) *2) 
 
Näytteessä MA.03-KÄY 37 esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja (Acremonium, Oidioden-
dron ja Aspergillus versicolor). 
 
Analyysilaboratorion (Työterveyslaitos) vauriomäärityksen mukaan näytteessä MA.03-KÄY 37 oli to-
dettavissa vahva viite vauriosta.   
 
*1) Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2003:1, luku 7.3.2: Rakennusmateriaalissa voidaan 

katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 000 kpl/g. Jos näyt-
teen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin 10 000 kpl/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voi-
da tehdä johtopäätöstä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava.  

 
 Näytteen bakteeripitoisuus vähintään 100 000 kpl/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Jos aktinomy-

keettipitoisuus on suurempi kuin 500 kpl/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon.  
 
*2) Bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksien raja-arvot eivät ole terveysperusteisia, terveyshaittamääritys tapahtuu 

terveydensuojelulain (763/94) 1 §:n mukaisesti ja tällöin jo mahdollisen terveyshaitan olemassa olon (tai 
sen syntymisen) mahdollisuus on terveyshaittaa. 

 
*3) Aktinobakteeri= aktinomykeetti= sädesieni= Streptomyces. 

 
Analyysivastaus on liitteenä (liite 8). 
 
Mikrobipäästöt, tulosten tulkinta 
 
Mikrobitutkimusten perusteella voidaan todeta seuraavaa alapohjarakenteiden osalta:  
 
- Alapohjarakenteen korkkieriste on mikrobiologisesti huonokuntoinen ja mikrobianalyysitulosta 

tukevat myös aistinvaraiset havainnot (märästä korkkieristeestä aistittu poikkeava haju avauskoh-
dassa AV.03–KÄY 37 ja avauskohdassa AV.02–KIR 55 eriste oli tuhoutunut täysin kosteuden seu-
rauksena). 

 



 KUNTOTUTKIMUSSELOSTE 24/106 
 RAKENNUKSEN KATTAVA KUNTOTUTKIMUS 
 TAPANILAN ALA-ASTEEN KOULU, A-OSA 
 11.9.2012 

     
 

 

 

4.3.5. Kosteustekniset tutkimukset 

Kosteustekniset tutkimukset käsittivät pohjakerroksen alapohjarakenteiden kosteusmittaukset neljässä 
huonetilassa sekä kosteuskartoituksen pintakosteudentunnisteella koko pohjakerroksen alueelta. 

 
Rakennekosteusmittaukset 
 
Pohjakerros 
 
Tunnus Mittaus 
 
KO.01-VAR 80 Kosteusmittausta ei suoritettu rakenneavaukseen AV.01-VAR 80 liittyen (alus-

täyttö oli aistinvaraisesti arvioiden täysin märkää ja suhteellinen kosteus var-
muudella 100 %RH, vesimärkämateriaali olisi voinut rikkoa kosteusmittarin 
mittapään). 

KO.02-VAR 80A Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 40 
mm. 

KO.02-VAR 80B Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 60 
mm. 

KO.02-VAR 80C Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä, mitta-
ussyvyys noin 220 mm. 

KO.05-KIR 55 Kosteusmittausta ei suoritettu rakenneavaukseen AV.02-KIR 55 liittyen (alustäyt-
tö oli aistinvaraisesti arvioiden täysin märkää ja suhteellinen kosteus varmuu-
della 100 %RH, vesimärkämateriaali olisi voinut rikkoa kosteusmittarin mitta-
pään). 

KO.06-KIR 55A Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 34 
mm. 

KO.06-KIR 55B Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 63 
mm. 

KO.06-KIR 55C Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä, mitta-
ussyvyys noin 220 mm. 

KO.11-KÄY 37 Kosteusmittausta ei suoritettu rakenneavaukseen AV.03-KÄY 37 liittyen (alus-
täyttö oli aistinvaraisesti arvioiden täysin märkää ja suhteellinen kosteus var-
muudella 100 %RH, vesimärkämateriaali olisi voinut rikkoa kosteusmittarin 
mittapään). 

KO.12-SOS 17A Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 35 
mm. 

KO.12-SOS 17B Mittausta ei voitu suorittaa (poraus betonilaatan läpi, pintalaatan paksuus noin 55 
mm). 

KO.12-SOS 17C Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä, mitta-
ussyvyys noin 220 mm. 

KO.13-TER 63A Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen betonilaatasta, mittaussyvyys 33 
mm. 

KO.13-TER 63B Mittausta ei voitu suorittaa (poraus betonilaatan läpi, pintalaatan paksuus noin 55 
mm). 

KO.13-TER 63C Kosteusmittaus maanvaraisen alapohjarakenteen alapuolisesta alustäytöstä, mitta-
ussyvyys noin 95 mm. 

 
Suoritetut rakennekosteusmittauskohdat on esitetty liitteenä olevissa tutkimuskartoissa.  
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Taulukko 1  
Suoritetut kosteusmittaukset  
 
US= Ulkoseinärakenne, MUS= Maanvastainen ulkoseinärakenne, VS= Väliseinärakenne, VP= Välipohjarakenne, 
AP= Alapohjarakenne  
 
Pintamateriaalit (lattiapinnat, seinien sisäpinnat): 
(M)= Lattiamatto, vinyylilaatta, parketti, (K)= Keraaminen laatta, (-)= Ei pintakäsittelyä (tiili/betonipinta), (MA)= 
Maalaus, (MAR)= Maalaus + rappaus 
 
Mittauspiste Suhteel-

linen 
kosteus 
[RH%] 

Lämpö-
tila 
[ºC] 

Tunnus Tila Rakenne (mittauskohteen materi-
aali) 

Mittaus-
etäisyys 
[mm]  

Mittaus-
syvyys 
[mm] 

KO.01-VAR 80 VAR 80 - - - - - - 
KO.02-VAR 80A VAR 80 AP, betoni - - 40 92,1 +13,4 
KO.02-VAR 80B VAR 80 AP, betoni - - 60  90,3 +13,5 
KO.02-VAR 80C VAR 80 AP, alustäyttö - - 220 99,2 +12,4 
KO.05–KIR 55 KIR 55 - (M) - - - - 
KO.06–KIR 55A KIR 55 AP, betoni (M) - 34 49,3 +20,7 
KO.06–KIR 55B KIR 55 AP, betoni (M) - 63 60,1 +20,8 
KO.06–KIR 55C KIR 55 AP, alustäyttö (M) - 220 98,9 +16,6 
KO.11–KÄY 37 KÄY 37 - (M) - - - - 
KO.12–SOS 17A SOS 17 AP, betoni (M) - 35 79,1 +20,1 
KO.12–SOS 17B SOS 17 AP, betoni (M) - - *1) - *1) - *1) 
KO.12–SOS 17C SOS 17 AP, alustäyttö (M) - 220 93,8 + 16,7 
KO.13–TER 63A TER 63 AP, betoni (M) - 33 74,9 +21,6 
KO.13–TER 63B TER 63 AP, betoni (M) - - *1) - *1) - *1) 
KO.13–TER 63C TER 63 AP, betoni (M) - 95 94,3 +21,4 

*1) Mittausta ei voitu suorittaa (poraus betonilaatan läpi, pintalaatan paksuus noin 55 mm). 
 
Silmämääräinen kosteuskartoitus sekä kosteuskartoitus pintakosteudentunnistimella 
 
Pintakosteudentunnistimella suoritetussa kosteuskartoituksessa todettiin pohjakerroksen alapohjarakenteissa 
poikkeavaa kosteutta liitteessä 5 esitetyissä kohdissa. Poikkeavan kosteuden alueita olivat huonetila VAR 
80, jossa alapohjarakenteen betonilaatta on valettu suoraan hienojakoisen alustäytön varaan ja betonilaatan 
poikkeava kosteus on alustäytöstä kapillaarisesti nousevaa kosteutta. Muualla poikkeavaa kosteutta havait-
tiin huonetiloihin KIR 55 ja TER 63 liittyen maan vastaisen väliseinän vierellä, jossa lattiapinta on seinän 
toisella puolella ylempänä. 
 
Rakennekosteusmittaukset, tulosten tulkinta 
 
Pohjakerroksessa alapohjarakenteissa on poikkeavaa kosteutta sekä kosteusmittauksen että myös pinna-
kosteudentunnistimella tehdyn kartoituksen perusteella lähinnä huonetilassa VAR 80 ja tässä tapaukses-
sa havainnot viittaavat todennäköisemmin puutteisiin alapohjarakenteen kosteusteknisessä toiminnassa, 
alustäyttöä vasten valettuun betonilaattaan nousee kosteutta kapillaarisesti. Muiden huonetilojen koste-
usmittauksissa pintabetonilaatan kosteuspitoisuudet ovat tavanomaisella tasolla (KIR 55) tai hieman ko-
holla (SOS 17 ja TER 63, kosteusmittaustunnuksissa A-tunnus), rakenteessa pintabetonilaatan alapuoli-
nen korkkikerros tai vaurioituneen korkkieristeen tilalle syntynyt ilmakerros on todennäköisesti estänyt 
kosteuden siirtymistä pintabetonilaattaan. Alapohjarakenteen kosteustekninen toimita ei kuitenkaan ole 
kunnossa ja alustäyttöä vasten valettuun betonilaattaan nousee kosteutta kapillaarisesti eivätkä sen pin-
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nassa oleva bitumisively tai rakenteessa muualla olevat bitumisivelyt ole estäneet kosteuden siirtymistä 
korkkieristeeseen, joka onkin rakenneavausten perusteella vaurioitunut pahoin kosteuden seurauksena. 
Liitteessä 5 maanvastaisen väliseinien vierellä havaittujen poikkeavan kosteuden alueiden kosteus voi 
olla peräisin myös maanvastaisista väliseinistä (pintabetonilaatta on kiinni maanvastaisessa väliseinässä) 
tai vaihtoehtoisesti kosteus nousee alustäytöstä eristekerroksien läpi (tai eristekerroksia ei ole ollen-
kaan). 
 

4.3.6. Sisäilmatutkimukset 

Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden määritys (kemialliset päästöt) 
 

Tunnus Mittaus 
 
IL.01-KÄY 37 PAH-yhdisteiden (polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen määritys kellariker-

roksen huonetilaan KÄY 37 alapohjarakenteen (AP) korkkieristeen alapuolisesta 
bitumieristeestä (kosteudeneristeestä) rakenneavauskohdassa AV.03–KÄY 37. 

 
Suoritetut mittaus- ja näytteenottokohdat on esitetty liitteenä olevissa tutkimuskartoissa.  
 
Tutkimustulokset 
 
Analyysivastauksen mukaisesti polysyklisten aromaattisten hiilivety-yhdisteiden (PAH-yhdisteiden) 
kokonaispitoisuus huonetilan KÄY 37 (IL.01-KÄY 37) materiaalinäytteessä oli 33 mg/kg eikä näyte si-
sällä PAH-yhdisteitä haitallisessa määrin (pitoisuus alle 200 mg/kg) ja näin ollen materiaali ei ole on-
gelmajätettä. Materiaalia käsiteltäessä tulee välttää ihokosketusta materiaaliin ja käyttää suojakäsineitä. 
 
Tulosten tulkinta 
 
Alapohjarakenteen bitumieriste ei ole kivihiilitervaa eikä sisällä polysyklisiä aromaattisia hiilivety-
yhdisteitä haitallisessa määrin, materiaali ei ole ongelmajätettä.  
 
Analyysivastaus on liitteenä (liite 7). 
 

4.4. Maanvastaiset ulkoseinärakenteet (MUS) 
 

4.4.1. Yleistä 

Maanvastaisista ulkoseinärakenteista suoritettiin vain kosteusteknisiä tutkimuksia (rakennekosteusmit-
tauksia sekä seinien alaosien kosteuskartoitus pintakosteuden tunnistimella) luvun 4.4.2 mukaisesti sekä 
yksi mikrobinäytteenotto seinän alaosan kosteusvauriokohdassa. Maanvastaisiin ulkoseiniin ei suoritettu 
rakenneavauksia. 
 

4.4.2. Rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobipitoisuuden määritys 

Alapohjarakenteista otettiin yhteensä 1 materiaalinäyte mikrobitutkimuksia varten. 
 
Tunnus Mittaus 
 
Pohjakerros 
 
MA.04-KIR 55 Materiaalinäyte seinän alaosan rappausmateriaalista kosteusvauriokohdassa. 
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Tutkimustulokset 
 
Otetusta näytteestä (MA.04-KIR 55) ei ollut todettavissa aktinomykeetteja (sädesientä) ollenkaan, mikä 
Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mukaan viittaisi tällöin 
aktinomykeettikasvustoon (ja mikrobivaurioon) rakenteessa ja mahdolliseen terveyshaittaan (Opas 
2003:1, kohta 7.1.).*1) *2) *3) 
 
Otetussa näytteessä (MA.04-KIR 55) sieni-itiöpitoisuus ei ylittänyt raja-arvoa 10 000 cfu/g (pitoisuus oli 
5 000 cfu/g), mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mu-
kaan viittaisi tällöin sienikasvustoon (ja mikrobivaurioon) rakenteessa ja mahdolliseen terveyshaittaan 
(Opas 2003:1, kohta 7.1.).*1) *2) 
 
Otetussa näytteessä (MA.04-KIR 55) bakteeripitoisuus ei ylittänyt raja-arvoa 100 000 cfu/g (pitoisuus 
oli 400 cfu/g), mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) 
mukaan viittaisi tällöin bakteerikasvuun rakenteessa. *1) *2) 
 
Näytteessä MA.04-KIR 55 esiintyi kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja (Tritirachium, Engyodonti-
um ja Aspergillus versicolor). 
 
Analyysilaboratorion (Työterveyslaitos) vauriomäärityksen mukaan näytteessä MA.04-KIR 55oli todet-
tavissa viite vauriosta.   
 
*1) Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2003:1, luku 7.3.2: Rakennusmateriaalissa voidaan 

katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 000 kpl/g. Jos näyt-
teen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin 10 000 kpl/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voi-
da tehdä johtopäätöstä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava.  

 
 Näytteen bakteeripitoisuus vähintään 100 000 kpl/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Jos aktinomy-

keettipitoisuus on suurempi kuin 500 kpl/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon.  
 
*2) Bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksien raja-arvot eivät ole terveysperusteisia, terveyshaittamääritys tapahtuu 

terveydensuojelulain (763/94) 1 §:n mukaisesti ja tällöin jo mahdollisen terveyshaitan olemassa olon (tai 
sen syntymisen) mahdollisuus on terveyshaittaa. 

 
*3) Aktinobakteeri= aktinomykeetti= sädesieni= Streptomyces. 

 
Analyysivastaus on liitteenä (liite 8). 
 
Mikrobipäästöt, tulosten tulkinta 
 
Mikrobitutkimusten perusteella voidaan todeta seuraavaa maanvastaisten ulkoseinien kosteusvaurioitu-
neiden pintarakenteiden (rappaus- ja maalauskäsittely) osalta:  
 
- Vauriokohdissa ei rappausmateriaali ole vaurioitunut mahdollista terveyshaittaa aiheuttavalla ta-

valla, mutta analyysitulos viittaa kuitenkin vaurioon. 
 

4.4.3. Kosteustekniset tutkimukset 

Kosteustekniset tutkimukset käsittivät pohjakerroksen maanvastaisten seinien kosteusmittaukset kah-
dessa huonetilassa sekä maanvastaisten ulkoseinien alaosien kosteuskartoituksen pintakosteudentunnis-
timella. 
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Rakennekosteusmittaukset 
 
Pohjakerros 
 
Tunnus Mittaus 
 
KO.03-VAR 80A Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä) 110 mm lattia-

pinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 35 mm. 
KO.03-VAR 80B Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä) 110 mm lattia-

pinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 83 mm. 
KO.04-VAR 80A Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä) 900 mm lattia-

pinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 40 mm. 
KO.04-VAR 80B Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (teräsbetoniseinästä) 900 mm lattia-

pinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 78 mm. 
KO.07-KIR 55A Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (tiiliseinästä) 95 mm lattiapinnan 

yläpuolelta, mittaussyvyys 37 mm. 
KO.07-KIR 55B Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (tiiliseinästä) 95 mm lattiapinnan 

yläpuolelta, mittaussyvyys 77 mm. 
KO.08-KIR 55A Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (tiiliseinästä) 900 mm lattiapinnan 

yläpuolelta, mittaussyvyys 44 mm. 
KO.08-KIR 55B Kosteusmittaus maanvastaisesta ulkoseinästä (tiiliseinästä) 900 mm lattiapinnan 

yläpuolelta, mittaussyvyys 76 mm. 
KO.09-KIR 55A Kosteusmittaus maanvastaisesta väliseinästä (teräsbetoniseinästä) 100 mm lattia-

pinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 35 mm. 
KO.09-KIR 55B Kosteusmittaus maanvastaisesta väliseinästä (teräsbetoniseinästä) 100 mm lattia-

pinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 74 mm. 
KO.10-KIR 55A Kosteusmittaus maanvastaisesta väliseinästä (teräsbetoniseinästä) 595 mm lattia-

pinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 32 mm. 
KO.10-KIR 55B Kosteusmittaus maanvastaisesta väliseinästä (teräsbetoniseinästä) 605 mm lattia-

pinnan yläpuolelta, mittaussyvyys 75 mm. 
 
Suoritetut rakennekosteusmittauskohdat on esitetty liitteenä olevissa tutkimuskartoissa.  
 
Taulukko 1  
Suoritetut kosteusmittaukset  
 
US= Ulkoseinärakenne, MUS= Maanvastainen ulkoseinärakenne, VS= Väliseinärakenne, VP= Välipohjarakenne, 
AP= Alapohjarakenne  
 
Pintamateriaalit (lattiapinnat, seinien sisäpinnat): 
(M)= Lattiamatto, vinyylilaatta, parketti, (K)= Keraaminen laatta, (-)= Ei pintakäsittelyä (tiili/betonipinta), (MA)= 
Maalaus, (MAR)= Maalaus + rappaus 

 
Mittauspiste Suhteel-

linen 
kosteus 
[RH%] 

Lämpö-
tila 
[ºC] 

Tunnus Tila Rakenne (mittauskohteen materiaa-
li) 

Mittaus-
etäisyys 
[mm]  

Mittaus-
syvyys 
[mm] 

KO.03-VAR 80A VAR 80 MUS, betoni - 110 35  89,8 +13,4 
KO.03-VAR 80B VAR 80 MUS, betoni - 110 83 89,4 +13,2 
KO.04-VAR 80A VAR 80 MUS, betoni - 900 40 89,8 +13,4 
KO.04-VAR 80B VAR 80 MUS, betoni - 900 78 89,4 +13,2 
KO.07-KIR 55A KIR 55 MUS, tiili *1) (MAR) 95 37 54,6 +18,9 
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KO.07-KIR 55B KIR 55 MUS, tiili *1) (MAR) 95 77 55,7 +18,5 
KO.08-KIR 55A KIR 55 MUS, tiili *1) (MAR) 900 44 25,7 +21,5 
KO.08-KIR 55B KIR 55 MUS, tiili *1) (MAR) 900 76 29,6 +20,5 
KO.09-KIR 55A KIR 55 MUS, betoni *1) (MAR) 100 35 92,3 +20,6 
KO.09-KIR 55B KIR 55 MUS, betoni *1) (MAR) 100 74 91,6 +20,4 
KO.10-KIR 55A KIR 55 MUS, betoni *1) (MAR) 595 32 85,1 +21,2 
KO.108-KIR 55B KIR 55 MUS, betoni *1) (MAR) 605 75 72,7 +21,1 

*1) Rappauskerroksen paksuus noin 10 mm. 
 
Silmämääräinen kosteuskartoitus sekä kosteuskartoitus pintakosteudentunnistimella 
 
Pintakosteudentunnistimella suoritetussa kosteuskartoituksessa todettiin pohjakerroksen maanvastaisista ul-
koseinärakenteista (maanvastaisista väliseinärakenteista) poikkeavaa kosteutta liitteessä 5 esitetyissä koh-
dissa. Poikkeavan kosteuden alueita olivat huonetilan VAR 80 maanvastaisen ulkoseinän alaosa, huonetila 
on varastotila ilman lämmitystä. Muualla poikkeavaa kosteutta havaittiin huonetiloihin KIR 55 ja TER 63 
liittyen maanvastaisten väliseinien alaosissa, kyseisiä seiniä ei ole salaojitettu rakennuksen sisällä ja seinien 
kosteudeneristyksessä voi olla puutteita (tai eristys voi puuttua täysin). 
 
Rakennekosteusmittaukset, tulosten tulkinta 
 
Huonetilan VAR 80 maanvastaisien ulkoseinän alaosissa (betonirakenteisissa seinäosissa) on poikkeavaa 
kosteutta vastaavasti kuin huonetilan KIR 55 maanvastaisen väliseinän alaosassa (betonirakenteisissa seinä-
osissa), sen sijaan tiilirakenteesta (todennäköisemmin teräsbetonisen perusmuurin huonetilan puolella oleva 
kuorimuuraus) ei poikkeavaa kosteutta mitattu. Mittauspisteisiin KO.08-KIR 55 ja KO.09-KIR 55 liittyen 
oli havaittavissa myös silmämääräisessä tarkastelussa kosteusvauriojälkiä. Kyseistä maanvastaista välisei-
nää ei ole salaojitettu rakennuksen sisällä ja sen kosteudeneristyksessä voi olla puutteita (tai eristys voi 
puuttua täysin). 
 

4.5. Ulkoseinärakenteet (US) 
 

4.5.1. Yleistä 

Tutkimusohjelman mukaisesti 2000-luvun puolivälissä korjattuihin ulkoseinärakenteisiin ei liittynyt tut-
kimustoimenpiteitä, havaittuja vähäisiä puutteita on esitetty liitteenä olevissa valokuvissa (kuvat 70–
72). 
 

4.6. Ikkuna- ja ulko-ovirakenteet (I) 
 

4.6.1. Yleistä 

Tutkimusohjelman mukaisesti 2000-luvun puolivälissä uusittuihin ikkunarakenteisiin tai alkuperäisiin 
ulko-ovirakenteisiin ei liittynyt tutkimustoimenpiteitä, havaittuja puutteita on esitetty liitteenä olevissa 
valokuvissa (kuvat 73–80). Ilmanpitävyysmittausten perusteella ikkunoiden karmisaumoissa on ilma-
vuotoa ja kartoituksen perusteella ikkunoiden ulkoilmaa vasten olevien puuosien maalauskäsittely on 
joissakin ikkunoissa alkanut jo vaurioitua. 
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4.7. Välipohjarakenteet (VP) 
 

4.7.1. Yleistä 

Välipohjarakenteet ovat pääosin paikalla valettuja alalaattapalkistoja, välipohjalaattojen kantavan se-
kundäärirakenteen muodostaa puusoirokoolaus, eristeenä on pääosin kutterilastu, pintarakenteena lattia-
laudoituksen alla muovimatto tai linoleumin, osittain pintarakenteena on käytetty myös mosaiikkibeto-
nia (käytävätilat). 
 

4.7.2. Avattujen rakenteiden tarkastelu 

Välipohjarakenteisiin kuului tutkimusohjelman mukaan 4 rakenneavausta. 
 
Tunnus Avaus 
 
1. kerros 
 
AV.05-OPE 18 Välipohjarakenteen avaus huonetilasta OPE 18 käsin purkamalla rakenteet huone-

tilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko lattialaudoituksessa 
345x375 mm2). 

AV.06-KÄY 118 Välipohjarakenteen avaus huonetilasta KÄY 118 käsin purkamalla rakenteet huo-
netilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko lattialaudoituk-
sessa 400x350 mm2 ja lastulevytyksessä 470x400 mm2). 

 
2. kerros 
 
AV.08-KÄY 120 Välipohjarakenteen avaus huonetilasta KÄY 120 käsin purkamalla rakenteet huo-

netilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko lattialaudoituk-
sessa 320x400 mm2 ja lastulevytyksessä 630x300 mm2). 

AV.09-KÄY 120 Välipohjarakenteen avaus huonetilasta KÄY 120 käsin purkamalla rakenteet huo-
netilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko lattialaudoituk-
sessa 370x300 mm2 ja lastulevytyksessä 510x370 mm2). 

 
Rakenneavaus AV.05-OPE 18 
 
Avaus käsitti välipohjarakenteen avauksen huonetilasta OPE 18 käsin purkamalla rakenteet huonetilan puo-
leisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko lattialaudoituksessa 345x375 mm2), avauskohdasta 
purettiin lattian pintarakenteet, lattialaudoitus ja välipohjaeriste kantavia teräsbetoni- ja puurakenteita lu-
kuun ottamatta. 
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli: 

 
- pintakäsittely ja – materiaali (lakkauskäsittely) 
- lattialaudoitus (pontattu lattialauta ~33x95), ~33 mm 
- poikittainen 50x100-puusoirokoolauskerros lattialaudoitukseen nähden + ilmatila ~25 mm + eris-

te (kutterilastu, puusäle, laastimurska jne. ~25 mm), ~50 mm *1) 
- eriste (kutterilastu, puusäle, laastimurska jne.) + ~125x50-puusoirokoolaus + ~100x50-

pystutolpat + teräsbetonisen alalaattapalkiston betonipalkkiuumat, ~315 mm *1) 
- alalaattapalkiston pohjabetonilaatta *2) 
- pintakäsittely ja – materiaali *2) 
- välipohjan alapuolinen huonetila *2) 
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*1) Mitta lattialaudoituksen alapinnasta alalaattapalkiston pohjabetonilaatan yläpintaan on noin 365 mm, mitta 
lattialaudoituksen yläpinnasta 125x50-puusoirokoolauksen yläpintaan oli noin 215 mm. 

*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle. Yleisemmin alalaattapalkiston pohjabetonilaatan paksuus vas-
taavanlaisissa rakenteissa on ollut 40–60 mm (laatan paksuutta ei mitattu, eikä laatan alapuolista pintamate-
riaalia ja käsittelyä havainnoitu välipohjan alapuolisesta kerroksesta, on todennäköisemmin rappa-
us/tasoitekäsittely + maalauskäsittely tai pelkkä betonipinnan maalauskäsittely). 

 

 
Kuva 12. Rakenneavauskohta AV.05-OPE 18. Avaus käsitti välipohjarakenteen avauksen huonetilasta 
OPE 18 käsin purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko 
lattialaudoituksessa 345x375 mm2), avauskohdasta purettiin lattian pintarakenteet, lattialaudoitus ja väli-
pohjaeriste kantavia teräsbetoni- ja puurakenteita lukuun ottamatta. 
 

 
Kuva 13. Rakenneavauskohta AV.05-OPE 18. Välipohjarakenteen eristeenä on rakennusajankohdalle 
ominainen kutterilastu, eristetilassa on myös laastimurskaa jne. Avauskohdalta ei havaittu puurakenteis-
ta lahovaurioita tai muita vastaavia vaurioita eikä myöskään kosteusjälkiä (vuotojälkiä).   
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Kuva 14. Rakenneavauskohta AV.05-OPE 18. Avauskohdalla puurakenteet ovat hyväkuntoisia, myös 
eriste oli kuivaa eikä vauriojälkiä havaittu. Lattialaudoituksen alapuolella on noin 25 mm ilmarako. 
 

 
Kuva 15. Rakenneavauskohta AV.05-OPE 18. Kuvassa näkyy alalaattapalkiston betonipalkin sivu ja puu-
rakenteet (koolausrakenteet), joilla lattialaudoitus on kannatettu betonipalkkiuumista. Eriste on hyvin pö-
lyävää ja paloherkkää. 
 
Havainnot: 

- avauskohdasta ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia merkkejä 
- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua  
- pintamateriaali ja – käsittely (lakkauskäsittely) on uusittu (hionta + lakkaus), lattialaudoitus on 

vanhaa 
- eristetilan yläreunan ja lattialaudoituksen alapinnan välissä on rakennetyypin mukaisesti ilmatila, 

jonka paksuus on noin 25 mm 
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Materiaalinäyte MA.06-OPE 18 otettiin välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu, laastijauhe) eriste-
tilan yläreunasta. 
 
Materiaalinäyte MA.07-OPE 18 otettiin välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu) eristetilan alareu-
nasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta). 
 
Rakenneavaus AV.06-KÄY 118 
 
Avaus käsitti välipohjarakenteen avauksen huonetilasta KÄY 118 käsin purkamalla rakenteet huonetilan 
puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko lattialaudoituksessa 400x350 mm2 ja lastulevy-
tyksessä 470x400 mm2), avauskohdasta purettiin lattian pintarakenteet, lattialaudoitus ja välipohjaeriste 
kantavia teräsbetoni- ja puurakenteita lukuun ottamatta. Avaus tehtiin muovimattopintai-
sen/linoleumipintaisen ja mosaiikkibetonipintaisen lattian rajakohtaan. 
 

 
Kuva 16. Rakenneavauskohta AV.06-KÄY 118. Avaus käsitti välipohjarakenteen avauksen huonetilasta 
KÄY 118 käsin purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko 
lattialaudoituksessa 400x350 mm2 ja lastulevytyksessä 470x400 mm2) ja avauskohdasta purettiin lattian 
pintarakenteet, lattialaudoitus ja välipohjaeriste kantavia teräsbetoni- ja puurakenteita lukuun ottamatta. 
Avaus tehtiin muovimattopintaisen/linoleumipintaisen ja mosaiikkibetonipintaisen lattian rajakohtaan. 
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli: 

 
- pintakäsittely ja – materiaali (muovimatto tai linoleumi + kiinnitysliima) 
- rakennuslevytys (lastulevy 12 mm), 12 mm 
- lattiatasoite 0…10 mm, 10 mm (nimellispaksuus) 
- lattialaudoitus (pontattu lattialauta ~33x95), ~33 mm 
- poikittainen ~50x100 K500…550-puusoirokoolauskerros lattialaudoitukseen nähden + ilmatila 

~50 mm, ~50 mm *1) 
- ilmatila 20 mm + eriste (kutterilastu, laastimurska jne.) + ~100x50-puusoirokoolaus + ~100x50-

pystutolpat + teräsbetonisen alalaattapalkiston betonipalkkiuumat ja ylälaipat, ~320 mm *1) 
- alalaattapalkiston pohjabetonilaatta *2) 
- pintakäsittely ja – materiaali *2) 
- välipohjan alapuolinen huonetila *2) 
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*1) Mitta lattialaudoituksen alapinnasta alalaattapalkiston pohjabetonilaatan yläpintaan on noin 370 mm, mitta 
lattialaudoituksen alapinnasta betonipalkin yläpintaan on noin 65…70 mm. Eristepaksuus on noin 300 mm 
ja eristetilan paksuus noin 370 mm (~300 mm eristettä + ~70 mm ilmatilaa). 

*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle. Yleisemmin alalaattapalkiston pohjabetonilaatan paksuus vas-
taavanlaisissa rakenteissa on ollut 40–60 mm (laatan paksuutta ei mitattu, eikä laatan alapuolista pintamate-
riaalia ja käsittelyä havainnoitu välipohjan alapuolisesta kerroksesta, on todennäköisemmin rappa-
us/tasoitekäsittely + maalauskäsittely tai pelkkä betonipinnan maalauskäsittely). 

 
Materiaalinäyte MA.08-KÄY 118 otettiin välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu) eristetilan ylä-
reunasta. 
 
Materiaalinäyte MA.09-KÄY 118 otettiin välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu) eristetilan ala-
reunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta). 
 

 
Kuva 17. Rakenneavauskohta AV.06-KÄY 118. Välipohjarakenteen eristeenä on rakennusajankohdalle 
ominainen kutterilastu, eristetilassa on myös rakentamisen yhteydessä syntynyttä jätettä (laastimurskaa, 
puukappaleita jne.). Avauskohdalta ei havaittu puurakenteista lahovaurioita tai muita vastaavia vaurioita 
eikä myöskään kosteusjälkiä (vuotojälkiä), sen sijaan lattialaudoituksen alapinta on nokeentunut (ks. 
kuva 18). 
 
Havainnot: 

- avauskohdasta ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia merkkejä 
- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa, esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua 

lukuun ottamatta savun hajua (alapuolisessa kerroksessa avauskohdan alapuolella on saunatila) 
- pintamateriaali ja – käsittely (muovimatto tai linoleumi + kiinnitysliima) sekä muut lattialaudoi-

tuksen päällä olevat rakenteet ovat alkuperäistä rakennetta nuorempia (on rakennettu myöhem-
min)  

- eristetilan yläreunan ja lattialaudoituksen alapinnan välissä on rakennetyypin mukaisesti ilmatila, 
jonka paksuus on noin 70 mm 

- lattialaudoituksen alapinta on nokinen ja myös muissa puuosissa havaittiin paikoin hiiltymistä, 
mikä viittaa rakenteessa mahdollisesti olleesta tulipalosta tai savunmuodostuksesta  

- teräsbetonisen alalaattapalkiston betoniuuman sivuissa on bitumieriste 
- alkuperäisen lattialaudoituksen pintakäsittely on peittomaalaus 
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- mosaiikkibetonipintaisen lattian kohdalla ei ole lattialaudoitusta eikä 50x100 K500…550-
puusoirokoolauskerrosta vaan noin 70 mm paksu mosaiikkibetonipintainen betonilaatta 

 

 
Kuva 18. Rakenneavauskohta AV.06-KÄY 118. Avauskohdalla puurakenteet ovat hyväkuntoisia, myös 
eriste oli kuivaa eikä vauriojälkiä havaittu lukuun ottamatta lattialaudoituksen alapintaa, joka on no-
keentunut, avauskohdasta oli aistittavissa myös savun hajua. 
 

 
Kuva 19. Rakenneavauskohta AV.06-KÄY 118. Kuvassa näkyy alalaattapalkiston betonipalkin sivu ja 
puurakenteet (100x50-koolausrakenne), joilla lattialaudoitus on kannatettu betonipalkkiuumista. Eriste on 
hyvin pölyävää ja paloherkkää, betonipalkin sivu on avauskohdalla sivelty bitumilla. 
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Kuva 20. Rakenneavauskohta AV.06-KÄY 118. Kuvassa näkyy alalaattapalkiston betonipalkin ylälaatan 
(puristuslaatan) sivu, jonka korkeus on noin 110 mm ja palkki on ns. venepalkki (yläpinnan puristuslaatan 
muoto ja leveys vaihtelee veneenmuotoisesti puristusjännityksen suhteessa). Kutterilastueriste on hyvin pö-
lyävää ja paloherkkää. 
 
Rakenneavaus AV.08-KÄY 120 
 
Avaus käsitti välipohjarakenteen avauksen huonetilasta KÄY 120 käsin purkamalla rakenteet huonetilan 
puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko lattialaudoituksessa 320x400 mm2 ja lastulevy-
tyksessä 630x300 mm2), avauskohdasta purettiin lattian pintarakenteet, lattialaudoitus ja välipohjaeriste 
kantavia teräsbetoni- ja puurakenteita lukuun ottamatta. 
 

 
Kuva 21. Rakenneavauskohta AV.08-KÄY 120. Avaus käsitti välipohjarakenteen avauksen huonetilasta 
KÄY 120 käsin purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko 
lattialaudoituksessa 320x400 mm2 ja lastulevytyksessä 630x300 mm2), avauskohdasta purettiin lattian pin-
tarakenteet, lattialaudoitus ja välipohjaeriste kantavia teräsbetoni- ja puurakenteita lukuun ottamatta. 
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Kuva 22. Rakenneavauskohta AV.08-KÄY 120. Yläpohjarakenteen eristeenä on rakennusajankohdalle 
ominainen kutterilastu, eristetilassa on myös rakentamisen yhteydessä syntynyttä jätettä (laastimurskaa, 
puukappaleita ja tiilipaloja). Avauskohdalta ei havaittu puurakenteista lahovaurioita tai muita vastaavia 
vaurioita eikä myöskään kosteusjälkiä (vuotojälkiä). 
 

 
Kuva 23. Rakenneavauskohta AV.08-KÄY 120. Avauskohdalla puurakenteet ovat hyväkuntoisia, ava-
uskohdassa eristetilassa oli runsaasti tiilipaloja.   
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli: 

 
- pintakäsittely ja – materiaali (muovimatto tai linoleumi + kiinnitysliima) 
- rakennuslevytys (lastulevy 12 mm), 12 mm 
- lattiatasoite 0…10 mm, 10 mm (nimellispaksuus) 
- lattialaudoitus (pontattu lattialauta ~33x95), ~33 mm 
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- poikittainen ~50x100-puusoirokoolauskerros lattialaudoitukseen nähden + ilmatila ~50 mm, ~50 
mm *1) 

- ilmatila 170 mm + eriste (kutterilastu, laastimurska jne.) + ~100x50-puusoirokoolaus + ~100x50-
pystutolpat + teräsbetonisen alalaattapalkiston betonipalkkiuumat ja ylälaipat, >600 mm *1) 

 
*1) Mitta lattialaudoituksen alapinnasta on yli 600 mm, esim. alalaattapalkiston pohjabetonilaattaa ei avaukses-

ta havainnoitu vielä yli 600 mm syvyydeltä eikä eristettä voitu kaivaa syvemmälle. Ilmatilan paksuus lattia-
laudoituksen alapuolella oli noin 220 mm (mitta lattialaudoituksen alapinnasta eristepintaan). 

 

 
Kuva 24. Rakenneavauskohta AV.08-KÄY 120. Tässä avauskohdassa lattialaudoituksen alapuolisen il-
matilan korkeus on paljon muita korkeampi, noin 220 mm. Puurakenteiden pinnat ovat kirkkaita. 
 

 
Kuva 25. Rakenneavauskohta AV.08-KÄY 120. Tässä avauskohdassa lattialaudoituksen alapuolisen il-
matilan korkeus on paljon muita korkeampi, noin 220 mm. Puurakenteiden pinnat ovat kirkkaita, va-
jaasärmissä soiroissa kaarnat ovat poistamatta.   
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Havainnot: 

- avauskohdasta ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia merkkejä 
- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa, esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua  
- pintamateriaali ja – käsittely (muovimatto tai linoleumi + kiinnitysliima) sekä muut lattialaudoi-

tuksen päällä olevat rakenteet ovat alkuperäistä rakennetta nuorempia (on rakennettu myöhem-
min)  

- eristetilan yläreunan ja lattialaudoituksen alapinnan välissä on rakennetyypin mukaisesti ilmatila, 
jonka paksuus on noin 220 mm 

- alkuperäisen lattialaudoituksen pintakäsittely on peittomaalaus 
- avauskohdasta ei havainnoitu alalaattapalkiston pohjalaatan pintaa, eristekaivu tapahtui yli 600 

mm:n syvyyteen lattialaudoituksen alapinnasta lukien 
- eristekerroksessa oli runsaasti tiilipaloja ja laastimurskaa 
 
Materiaalinäyte MA.11- KÄY 120 otettiin välipohjarakenteen (VP) eristeestä (laastijauhe, puulastu) eriste-
tilan yläreunasta. 
 
Materiaalinäyte MA.12- KÄY 120 otettiin välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu, laastijauhe) 
noin 500 mm:n syvyydestä eristetilan yläreunasta lukien. 
 
Rakenneavaus AV.09-KÄY 120 
 
Avaus käsitti välipohjarakenteen avauksen huonetilasta KÄY 120 käsin purkamalla rakenteet huonetilan 
puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko lattialaudoituksessa 370x300 mm2 ja lastulevy-
tyksessä 510x370 mm2), avauskohdasta purettiin lattian pintarakenteet, lattialaudoitus ja välipohjaeriste 
kantavia teräsbetoni- ja puurakenteita lukuun ottamatta. Avaus tehtiin muovimattopintai-
sen/linoleumipintaisen ja mosaiikkibetonipintaisen lattian rajakohtaan. 
 

 
Kuva 26. Rakenneavauskohta AV.09-KÄY 120. Avaus käsitti välipohjarakenteen avauksen huonetilasta 
KÄY 120 käsin purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko 
lattialaudoituksessa 370x300 mm2 ja lastulevytyksessä 510x370 mm2), avauskohdasta purettiin lattian pin-
tarakenteet, lattialaudoitus ja välipohjaeriste kantavia teräsbetoni- ja puurakenteita lukuun ottamatta. Avaus 
tehtiin muovimattopintaisen/linoleumipintaisen ja mosaiikkibetonipintaisen lattian rajakohtaan. 
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Rakennetyyppi avauskohdassa oli: 
 

- pintakäsittely ja – materiaali (muovimatto tai linoleumi + kiinnitysliima) 
- rakennuslevytys (lastulevy 12 mm), 12 mm 
- lattiatasoite 0…5 mm, 5 mm (nimellispaksuus) 
- lattialaudoitus (pontattu lattialauta ~33x95), ~33 mm 
- poikittainen 50x100 k500…550-puusoirokoolauskerros lattialaudoitukseen nähden + ilmatila ~50 

mm, ~50 mm *1) 
- eriste (kutterilastu, laastimurska jne.) + ~100x50-puusoirokoolaus + ~100x50-pystutolpat + teräs-

betonisen alalaattapalkiston betonipalkkiuumat ja ylälaipat, ~375 mm *1) 
- alalaattapalkiston pohjabetonilaatta *2) 
- pintakäsittely ja – materiaali *2) 
- välipohjan alapuolinen huonetila *2) 
 
*1) Mitta lattialaudoituksen alapinnasta alalaattapalkiston pohjabetonilaatan yläpintaan on noin 425 mm, eris-

tepaksuus on noin 375 mm, eristetilan paksuus noin 425 mm (~375 mm eristettä + ~50 mm ilmatilaa) 
*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle. Yleisemmin alalaattapalkiston pohjabetonilaatan paksuus vas-

taavanlaisissa rakenteissa on ollut 40–60 mm (laatan paksuutta ei mitattu, eikä laatan alapuolista pintamate-
riaalia ja käsittelyä havainnoitu, on todennäköisemmin rappaus/tasoitekäsittely + maalauskäsittely tai pelk-
kä betonipinnan maalauskäsittely). 

 

 
Kuva 27. Rakenneavauskohta AV.09-KÄY 120. Yläpohjarakenteen eristeenä on rakennusajankohdalle 
ominainen kutterilastu, eristetilassa on myös rakentamisen yhteydessä syntynyttä jätettä (laastimurskaa, 
puukappaleita jne.). Avauskohdalta ei havaittu puurakenteista lahovaurioita tai muita vastaavia vaurioita 
eikä myöskään kosteusjälkiä (vuotojälkiä). 
 
Havainnot: 

- avauskohdasta ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia merkkejä 
- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa, esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua  
- pintamateriaali ja – käsittely (muovimatto tai linoleumi + kiinnitysliima) sekä muut lattialaudoi-

tuksen päällä olevat rakenteet ovat alkuperäistä rakennetta nuorempia (on rakennettu myöhem-
min)  

- eristetilan yläreunan ja lattialaudoituksen alapinnan välissä on rakennetyypin mukaisesti ilmatila, 
jonka paksuus on noin 50 mm 
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- alkuperäisen lattialaudoituksen pintakäsittely on peittomaalaus 
 
Materiaalinäyte MA.13- KÄY 120 otettiin välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu, laastijauhe) 
eristetilan yläreunasta. 
 
Materiaalinäyte MA.14- KÄY 120 otettiin välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu, laastijauhe) 
eristetilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta). 
 

 
Kuva 28. Rakenneavauskohta AV.09-KÄY 120. Avauskohdalla puurakenteet ovat hyväkuntoisia, myös 
eriste oli kuivaa eikä vauriojälkiä ollut havaittavissa, puupinnat ovat kirkkaita. 
 

 
Kuva 29. Rakenneavauskohta AV.09-KÄY 120. Kuvassa näkyy alalaattapalkiston puurakenteita (100x50-
koolausrakenne ja 100x50-pystytolpat), joilla lattialaudoitus on kannatettu betonipalkkiuumista. Eriste on 
hyvin pölyävää ja paloherkkää. 
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Kuva 30. Rakenneavauskohta AV.09-KÄY 120. Kuvassa näkyy alalaattapalkiston betonipalkin sivu ja 
puurakenteet (100x50-koolausrakenne), joilla lattialaudoitus on kannatettu betonipalkkiuumista uumaan 
kiinnitetyn koolausriman kautta.  
 

4.7.3. Rakenteiden kartoitus 

Välipohjarakenteita sekä välipohjarakenteissa havaittuja puutteita, vaurioita ja virheitä on esitetty myös 
liitteenä olevissa valokuvissa (kuvat 81–85).  
 
Välipohjarakenteissa havaittuja puutteita ja virheitä ei juuri ollut havaittavissa, suurin puute on eristä-
vissä ja osastoivissa (palo-osastoitavuus, ääneneristävyys jne.) välipohjarakenteissa rakenteeseen liitty-
vien varausten (putki-, sähköjohto- jne. varausten) puutteellinen tiivistäminen. Erityisen huolimattomas-
ti on tehty pohjakerroksen huonetilan VAR 80 yläpuolisen välipohjarakenteen viemäriputkilävistykset, 
jotka on toteutettu yläpuolisten märkätilojen rakentamiseen liittyen 1980-luvun puolivälissä (ks. kuvat 
81, 82 ja 83). 
 

4.7.4. Rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobipitoisuuden määritys 

Välipohjarakenteista otettiin 8 materiaalinäytettä mikrobitutkimuksia varten. 
 
Tunnus Mittaus 
 
1. kerros 
 
MA.06-OPE 18 Materiaalinäyte välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu) eristetilan yläreu-

nasta rakenneavaukseen AV.05-OPE 18 liittyen. 
MA.07-OPE 18 Materiaalinäyte välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu, laastijauhe) eriste-

tilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.05-
OPE 18 liittyen. 

MA.08-KÄY 118 Materiaalinäyte välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu) eristetilan yläreu-
nasta (vanhaa lattialaudoitusta vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.06-
KÄY 118 liittyen. 
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MA.09-KÄY 118 Materiaalinäyte välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu) eristetilan alareu-
nasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.06-KÄY 118 
liittyen. 

 
2. kerros 
 
MA.11-KÄY 120 Materiaalinäyte välipohjarakenteen (VP) eristeestä (laastijauhe, puulastu) eristeti-

lan yläreunasta rakenneavaukseen AV.08–KÄY 120 liittyen. 
MA.12-KÄY 120 Materiaalinäyte välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu, laastijauhe) noin 

500 mm:n syvyydestä eristetilan yläreunasta lukien rakenneavaukseen AV.08–
KÄY 120 liittyen. 

MA.13-KÄY 120 Materiaalinäyte välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu, laastijauhe) eriste-
tilan yläreunasta rakenneavaukseen AV.09–KÄY 120 liittyen. 

MA.14-KÄY 120 Materiaalinäyte välipohjarakenteen (VP) eristeestä (kutterilastu, laastijauhe) eriste-
tilan alareunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen 
AV.09–KÄY 120 liittyen. 

 
Tutkimustulokset 
 
Otetuista näytteistä (MA.06-OPE 18, MA.07-OPE 18, MA.08-KÄY 118, MA.09-KÄY 118, MA.11-
KÄY 120, MA.12-KÄY 120, MA.13-KÄY 120 ja MA.14-KÄY 120) oli todettavissa aktinomykeetteja 
(sädesientä) näytteissä MA.07-OPE 18, MA.08-KÄY 118, MA.11-KÄY 120, MA.12-KÄY 120 ja 
MA.14-KÄY 120 (pitoisuudet olivat 100 cfu/g, 1100 cfu/g, 100 cfu/g, 1800 cfu/g ja 800 cfu/g,) ja pitoi-
suus ylitti sen raja-arvon (500 cfu/g) näytteissä MA.08-KÄY 118, MA.12-KÄY 120 ja MA.14-KÄY 120, 
mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mukaan viittaisi 
aktinomykeettikasvustoon (ja mikrobivaurioon) rakenteessa ja mahdolliseen terveyshaittaan (Opas 
2003:1, kohta 7.1.).*1) *2) *3) 
 
Otetuista näytteistä (MA.06-OPE 18, MA.07-OPE 18, MA.08-KÄY 118, MA.09-KÄY 118, MA.11-
KÄY 120, MA.12-KÄY 120, MA.13-KÄY 120 ja MA.14-KÄY 120) sieni-itiöpitoisuus ylitti raja-arvon 
10 000 cfu/g näytteissä MA.08-KÄY 118, MA.09-KÄY 118, MA.11-KÄY 120 ja MA.12-KÄY 120 (pi-
toisuudet olivat 416 100 cfu/g, 653 400 cfu/g , 118 900 cfu/g ja 454 500 cfu/g), mikä Sosiaali- ja terve-
ysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mukaan viittaa sienikasvustoon (ja mik-
robivaurioon) rakenteessa ja mahdolliseen terveyshaittaan (Opas 2003:1, kohta 7.1.).*1) *2) 
 
Otetuista näytteistä (MA.06-OPE 18, MA.07-OPE 18, MA.08-KÄY 118, MA.09-KÄY 118, MA.11-
KÄY 120, MA.12-KÄY 120, MA.13-KÄY 120 ja MA.14-KÄY 120) bakteeripitoisuus ylitti raja-arvon 
100 000 cfu/g näytteissä MA.09-KÄY 118 ja MA.11-KÄY 120 (pitoisuudet olivat 618 200 cfu/g ja 
1 154 600 cfu/g), mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) 
mukaan viittaa bakteerikasvuun rakenteessa.*1) *2) 
 
Kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja esiintyi näytteissä MA.07-OPE 18, MA.08-KÄY 118, MA.09-
KÄY 118, MA.11-KÄY 120 ja MA.12-KÄY 120 (Paecilomyces variotii ja Streptomyces).  
 
Analyysilaboratorion (Työterveyslaitos) vauriomäärityksen mukaan näytteissä MA.08-KÄY 118, 
MA.09-KÄY 118, MA.11-KÄY 120 ja MA.12-KÄY 120 oli todettavissa vahva viite vauriosta, näytteissä 
MA.06-OPE 18, MA.07-OPE 18 ja MA.13-KÄY 120 ei ollut todettavissa viitettä vauriosta, näytteessä 
MA.14-KÄY 120 heikko viite vaurioista. 
 
*1) Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2003:1, luku 7.3.2: Rakennusmateriaalissa voidaan 

katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 000 kpl/g. Jos näyt-
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teen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin 10 000 kpl/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voi-
da tehdä johtopäätöstä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava.  

 
 Näytteen bakteeripitoisuus vähintään 100 000 kpl/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Jos aktinomy-

keettipitoisuus on suurempi kuin 500 kpl/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon.  
 
*2) Bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksien raja-arvot eivät ole terveysperusteisia, terveyshaittamääritys tapahtuu 

terveydensuojelulain (763/94) 1 §:n mukaisesti ja tällöin jo mahdollisen terveyshaitan olemassa olon (tai 
sen syntymisen) mahdollisuus on terveyshaittaa. 

 
*3) Aktinobakteeri= aktinomykeetti= sädesieni= Streptomyces. 

 
Analyysivastaus on liitteenä (liite 8). 
 
Mikrobipäästöt, tulosten tulkinta 
 
Mikrobitutkimusten perusteella voidaan todeta seuraavaa välipohjarakenteiden osalta:  
 
- Huonetilan OPE 18 (opettajanhuone) avauskohdan eriste on mikrobiloogisesti hyväkuntoinen. 
- Huonetilan KÄY 118 (1. kerroksen käytävä) avauskohdan eriste on mikrobiloogisesti huonokuntoi-

nen (vaurioitunut) ja avauskohdassa oli havaittavissa myös palovauriojälkiä (lattialaudan alapinna 
nokeentuminen ja hiiltyneet puuosat) ja pidetään todennäköisenä, että vaurio on paikallinen ja mah-
dollisesti esim. savunmuodostumistapahtumaan (palotapahtumaan) liittyvä. Näytteenottokohdan ala-
puolisessa kerroksessa on saunatila (löylyhuone). 

- Huonetilassa KÄY 120 (2. kerroksen käytävä) on avauskohdan AV.08–KÄY 120 näytteiden Peni-
cillium-pitoisuudet korkeita, mutta niitä voidaan pitää kuitenkin normaaleina eikä välttämättä korja-
usta edellyttävään vaurioon viittavana huomioiden eristemateriaali (kutterilastu), myös kyseisen ma-
teriaalin tavanomaista korkeammat Streptomyces-pitoisuudet eivät välttämättä viittaa materiaalin 
vaurioitumiseen korjausta edellyttävästi. Näytteenottokohdassa on aikaan ollut WC-tila, joka myö-
hemmin on purettu (vähäiset vuodot välipohjatäytteeseen ovat olleet mahdollisia). 

- Huonetilan KÄY 120 (2. kerroksen käytävä) avauskohdan AV.09–KÄY 120 eriste on mikrobiloogi-
sesti hyväkuntoinen. 

 
4.7.5. Kosteustekniset tutkimukset 

Välipohjarakenteisiin ei liittynyt kosteusteknisiä tutkimuksia. 
 

4.8. Väliseinärakenteet (VS) 
 

4.8.1. Yleistä 

Rakennuksen alkuperäiset jäljellä olevat väliseinät ovat pääosin tiiliseiniä, kantamattomat väliseinät ovat 
pääosin levyrakenteisia kipsilevyseiniä. 
 

4.8.2. Avattujen rakenteiden tarkastelu 

Väliseinärakenteisiin kuului tutkimusohjelman mukaan 3 rakenneavausta. 
 
Tunnus Avaus 
 
Pohjakerros 
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AV.04–TER 63 Väliseinärakenteen avaus huonetilassa TER 63 poraamalla tutkimusreikä (~Ø100) 
rakennuslevytyksen läpi koolaus- ja eristetilaan, reiän alareuna 45 mm lattiapin-
nasta. 

 
1. kerros 
 
AV.07–ET 11 Väliseinärakenteen avaus huonetilassa ET 11 poraamalla tutkimusreikä (~Ø100) 

rakennuslevytyksen läpi koolaus- ja eristetilaan, reiän alareuna 45 mm lattiapin-
nasta. 

 
2. kerros 
 
AV.10–KÄY 120 Väliseinärakenteen avaus huonetilassa KÄY 120 poraamalla tutkimusreikä 

(~Ø100) rakennuslevytyksen läpi koolaus- ja eristetilaan, reiän alareuna 40 mm 
lattiapinnasta. 

 
Rakenneavaus AV.04–TER 63 
 
Avaus käsitti väliseinärakenteen avauksen huonetilassa TER 63 poraamalla tutkimusreikä (~Ø100) raken-
nuslevytyksen läpi kolaus- ja eristetilaan, reiän alareuna 45 mm lattiapinnasta. 
 

 
Kuva 31. Rakenneavauskohta AV.04–TER 63. Avaus käsitti väliseinärakenteen avauksen huonetilassa 
TER 63 poraamalla tutkimusreikä (~Ø100) rakennuslevytyksen läpi koolaus- ja eristetilaan, reiän alareuna 
45 mm lattiapinnasta. Seinän mineraalivillaeriste (vuorivilla) on hyväkuntoinen. 
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli:  
 
- pintakäsittely ja – materiaali (maalaus- ja tasoitekäsittely) 
- rakennuslevytys (kipsilevy 13 mm), 13 mm  
- teräsrankarunko 94 mm + eriste (mineraalivilla 95 tai 100 mm), 95 mm *1) 
- rakennuslevytys (lastulevy 13 mm), 13 mm *2) 
- pintakäsittely ja – materiaali (maalaus- ja tasoitekäsittely) *3) 
 
*1) Eristeen paksuutta ei voitu tarkasti mitata, on 95 tai 100 mm. 
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*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle, rakennuslevyjen lukumäärää ei tarkastettu. 
*3) Pintakäsittely ja – materiaali on havainnoitu viereisestä huonetilasta. 
 

 
Kuva 32. Rakenneavauskohta AV.04–TER 63. Väliseinärakenteesta ei tehty kosteusvauriohavaintoja 
(esim. siivousvesien synnyttämiä vaurioita seinän alaosaan).  
 

 
Kuva 33. Rakenneavauskohta AV.04–TER 63. Seinärakenteen teräsrankarunko ja mineraalivillaeristeet 
ovat hyväkuntoisia. 
 
Havainnot: 

- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa (esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä) hajua  
- avauskohdasta ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia merkkejä  
 
Materiaalinäyte MA.05–TER 63 otettiin huonetilan TER 63 puolelta mineraalivillaeristeestä eristetilan 
alareunasta (eristetilan alajuoksuun liittyvästä pinnasta) koko eristepaksuudelta. 
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Rakenneavaus AV.07–ET 11 
 
Avaus käsitti väliseinärakenteen avauksen huonetilassa ET 11 poraamalla tutkimusreikä (~Ø100) rakennus-
levytyksen läpi kolaus- ja eristetilaan, reiän alareuna 45 mm lattiapinnasta. 
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli:  
 
- pintakäsittely ja – materiaali (maalaus- ja tasoitekäsittely) 
- rakennuslevytys (kipsilevy 2x 13 mm), 26 mm  
- teräsrankarunko 94 mm + eriste (mineraalivilla 95 tai 100 mm), 95 mm *1) 
- rakennuslevytys (lastulevy 2x 13 mm), 26 mm *2) 
- pintakäsittely ja – materiaali (keraaminen laatoitus) *3) 
 
*1) Eristeen paksuutta ei voitu tarkasti mitata, on 95 tai 100 mm. 
*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle, rakennuslevyjen lukumäärää ei tarkastettu.  
*3) Pintakäsittely ja – materiaali on havainnoitu viereisestä huonetilasta. 
 
Havainnot: 

- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa (esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä) hajua  
- avauskohdasta ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia merkkejä  
 
Materiaalinäyte MA.10-ET 11otettiin huonetilan ET 11 puolelta mineraalivillaeristeestä eristetilan ala-
reunasta (eristetilan alajuoksuun liittyvästä pinnasta) koko eristepaksuudelta. 
 

 
Kuva 34. Rakenneavauskohta AV.07–ET 11. Avaus käsitti väliseinärakenteen avauksen huonetilassa ET 
11 poraamalla tutkimusreikä (~Ø100) rakennuslevytyksen läpi koolaus- ja eristetilaan, reiän alareuna 45 
mm lattiapinnasta. Seinän mineraalivillaeriste (vuorivilla) on hyväkuntoinen, mutta pinnaltaan tummunut. 
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Kuva 35. Rakenneavauskohta AV.07–ET 11. Väliseinärakenteesta ei tehty kosteusvauriohavaintoja (esim. 
siivousvesien synnyttämiä vaurioita seinän alaosaan).  
 

 
Kuva 36. Rakenneavauskohta AV.07–ET 11. Seinärakenteen teräsrankarunko ja mineraalivillaeristeet ovat 
hyväkuntoisia. 
 
Rakenneavaus AV.10–KÄY 120 
 
Avaus käsitti väliseinärakenteen avauksen huonetilassa KÄY 120 poraamalla tutkimusreikä (~Ø100) ra-
kennuslevytyksen läpi koolaus- ja eristetilaan, reiän alareuna 40 mm lattiapinnasta. 
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli:  
 
- pintakäsittely ja – materiaali (maalaus- ja tasoitekäsittely) 
- rakennuslevytys (kipsilevy 13 mm), 13 mm  
- teräsrankarunko 94 mm + eriste (mineraalivilla 95 tai 100 mm), 95 mm *1) 
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- rakennuslevytys (lastulevy 13 mm), 13 mm *2) 
- pintakäsittely ja – materiaali (maalaus- ja tasoitekäsittely) *3) 
 
*1) Eristeen paksuutta ei voitu tarkasti mitata, on 95 tai 100 mm. 
*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle, rakennuslevyjen lukumäärää ei tarkastettu.  
*3) Pintakäsittely ja – materiaali on havainnoitu viereisestä huonetilasta. 
 

 
Kuva 37. Rakenneavauskohta AV.10–KÄY 120. Avaus käsitti väliseinärakenteen avauksen huonetilassa 
KÄY 120 poraamalla tutkimusreikä (~Ø100) rakennuslevytyksen läpi koolaus- ja eristetilaan, reiän alareu-
na 45 mm lattiapinnasta. Seinän mineraalivillaeriste (vuorivilla) on hyväkuntoinen. 
 

 
Kuva 38. Rakenneavauskohta AV.10–KÄY 120. Väliseinärakenteesta ei tehty kosteusvauriohavaintoja 
(esim. siivousvesien synnyttämiä vaurioita seinän alaosaan).  
 
Havainnot: 

- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa (esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä) hajua  
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- avauskohdasta ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia merkkejä  
- seinärunko ja seinän eriste (mineraalivilla) sekä seinäpinnan levytykset ulottuvat noin 90 mm lat-

tiapinna alapuolelle ja näin ollen rakenne on riskirakenne 
 

 
Kuva 39. Rakenneavauskohta AV.10–KÄY 120. Seinärakenteen teräsrankarunko ja mineraalivillaeristeet 
ovat hyväkuntoisia, tosin teräsranka-alajuoksu on hieman vääntynyt ja irti kipsilevystä. Väliseinärakenne on 
riskirakenne, koska väliseinälevytykset (ja eriste) ulottuvat noin 90 mm lattiapinnan alapuolelle. 
 
Materiaalinäyte MA.15-KÄY 120 otettiin huonetilan KÄY 120 puolelta mineraalivillaeristeestä eristeti-
lan alareunasta (eristetilan alajuoksuun liittyvästä pinnasta noin 90 mm lattiapinnan alapuolelta) koko eris-
tepaksuudelta. 
 

4.8.3. Rakenteiden kartoitus 

Kevyissä (levyrakenteisissa) väliseinissä ei havaittu puutteita, vaurioita ja virheitä, myös tiilirakenteiset 
väliseinät (väliseinät pohjakerroksessa) on pääsääntöisesti hyväkuntoisia vähäisiä pinnoitevaurioita lu-
kuun ottamatta.  
 

4.8.4. Rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobipitoisuuden määritys 

Väliseinärakenteista otettiin yhteensä 3 materiaalinäytettä mikrobitutkimuksia varten.  
 
Tunnus Mittaus 
 
Pohjakerros 
 
MA.05-TER 63 Materiaalinäyte väliseinän (VS) eristeestä (mineraalivilla) eristetilan alareunasta 

(eristetilan alajuoksuun liittyvästä pinnasta) rakenneavaukseen AV.04–TER 63 
liittyen. 
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1. kerros 
 
MA.10-ET 11 Materiaalinäyte väliseinän (VS) eristeestä (mineraalivilla) eristetilan alareunasta 

(eristetilan alajuoksuun liittyvästä pinnasta) rakenneavaukseen AV.07–ET 11 liit-
tyen. 

 
2. kerros 
 
MA.15-KÄY 120 Materiaalinäyte väliseinän (VS) eristeestä (mineraalivilla) eristetilan alareunasta 

(eristetilan alajuoksuun liittyvästä pinnasta noin 90 mm lattiapinnan alapuolelta) 
rakenneavaukseen AV.10–KÄY 120 liittyen. 

 
Tutkimustulokset 
 
Otetuista näytteistä (MA.05-TER 63, MA.10-ET 11 ja MA.15-KÄY 120) oli todettavissa aktinomykeet-
teja (sädesientä) ainoastaan näytteessä MA.10-ET 11 ja pitoisuus (700 cfu/g) ylitti niukasti sen raja-arvon 
(500 cfu/g), mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mu-
kaan viittaa aktinomykeettikasvustoon (ja mikrobivaurioon) rakenteessa ja mahdolliseen terveyshaittaan 
(Opas 2003:1, kohta 7.1.).*1) *2) *3) 
 
Yhdessäkään otetuissa näytteissä (MA.05-TER 63, MA.10-ET 11 ja MA.15-KÄY 120) sieni-
itiöpitoisuus ei ylittänyt raja-arvoa 10 000 cfu/g (pitoisuudet olivat 500 cfu/g, 400 cfu/g ja 1 200 cfu/g), 
mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mukaan viittaisi 
tällöin sienikasvustoon (ja mikrobivaurioon) rakenteessa ja mahdolliseen terveyshaittaan (Opas 2003:1, 
kohta 7.1.).*1) *2) 
 
Yhdessäkään otetuissa näytteissä (MA.05-TER 63, MA.10-ET 11 ja MA.15-KÄY 120) bakteeripitoisuus 
ei ylittänyt raja-arvoa 100 000 cfu/g (pitoisuudet olivat 500 cfu/g, 1 400 cfu/g ja 4 500 cfu/g), mikä So-
siaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mukaan viittaisi tällöin 
bakteerikasvuun rakenteessa.*1) *2) 
 
Kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja esiintyi kaikissa näytteissä MA.05-TER 63, MA.10-ET 11 ja 
MA.15-KÄY 120 (Aspergillus versicolor, Aspergillus fumigatus, Eurotium ja Streptomyces), mutta pitoi-
suudet olivat alhaisia. 
 
Analyysilaboratorion (Työterveyslaitos) vauriomäärityksen mukaan näytteissä MA.05-TER 63 ja 
MA.10-ET 11 oli todettavissa heikko viite vauriosta ja näytteessä AV.15-KÄY 120 viite vauriosta.   
 
*1)  Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2003:1, luku 7.3.2: Rakennusmateriaalissa voidaan 

katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 000 kpl/g. Jos näyt-
teen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin 10 000 kpl/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voi-
da tehdä johtopäätöstä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava.  

 
 Näytteen bakteeripitoisuus vähintään 100 000 kpl/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Jos aktinomy-

keettipitoisuus on suurempi kuin 500 kpl/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon.  
 
*2) Bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksien raja-arvot eivät ole terveysperusteisia, terveyshaittamääritys tapahtuu 

terveydensuojelulain (763/94) 1 §:n mukaisesti ja tällöin jo mahdollisen terveyshaitan olemassa olon (tai 
sen syntymisen) mahdollisuus on terveyshaittaa. 

 
*3) Aktinobakteeri= aktinomykeetti= sädesieni= Streptomyces. 
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Analyysivastaus on liitteenä (liite 8). 
 
Mikrobipäästöt, tulosten tulkinta 
 
Mikrobitutkimusten perusteella voidaan todeta seuraavaa väliseinärakenteiden osalta:  
 
- Väliseinärakenteet ovat mikrobiologisesti kunnossa, vaikka huonetilaan ET 11 liittyen väliseinän 

mineraalivillaeristeestä otetun näytteen sädesienipitoisuus olikin yli 500 cfu/g (mikrobianalyysien 
perusteella ei määrättäviä korjaustoimenpiteitä).  

 
4.9. Yläpohjarakenteet (YP) 

 
A-osan aumakaton vesikatteena on (kone)saumattu peltikate. A-osalla on korkea ullakkotila ja yläpohja-
rakenteena on paikalla valettu teräsbetoninen alalaattapalkisto, yläpohjan lämmöneristeenä on turve-
eriste ja ullakkotilaa vasten on umpilaudoituksen päälle valettu betoninen palopermantolaatta. Vesikat-
toa kannattavina rakenteina ovat puupalkit ja -soirot sekä puupilarit, peltikatteen alustana on harva-
laudoitus. 
 

4.9.1. Avattujen rakenteiden tarkastelu 

Yläpohjarakenteisiin kuului tutkimusohjelman mukaan 4 rakenneavausta yläpohjan ontelosta (ullakolta) 
käsin. Lisäksi yläpohjarakenteeseen suoritettiin yksi ylimääräinen avaus olemassa olevaan paloperman-
tolaatan aukkokohtaan. Vesikattorakenteita (VK) ei avattu, vesikattorakenteen muodostaa (ko-
ne)saumattu peltikate ja aluslaudoitus. 
 
Tunnus Avaus 
 
Ullakkokerros 
 
AV.11-YP Yläpohjarakenteen avaus yläpohjarakenteen korotetulla alueella (vanhan juhlasalin 

kohta) nousukuilun vierellä purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen teräsbe-
tonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermantolaatassa ~380x380 mm2 ja 
palopermantolaatan alapuolisessa umpilaudoituksessa ~270x270 mm2). 

AV.12-YP Yläpohjarakenteen avaus ullakkotilasta käsin purkamalla rakenteet huonetilan puo-
leisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermantolaatassa 
~370x390 mm2 ja palopermantolaatan alapuolisessa umpilaudoituksessa ~220x220 
mm2). 

AV.13-YP Yläpohjarakenteen avaus ullakkotilasta käsin purkamalla rakenteet huonetilan puo-
leisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermantolaatassa 
~430x450 mm2 ja palopermantolaatan alapuolisessa umpilaudoituksessa ~310x350 
mm2). 

AV.14-YP Yläpohjarakenteen avaus ullakkotilasta käsin purkamalla rakenteet huonetilan puo-
leisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermantolaatassa 
~450x360 mm2 ja palopermantolaatan alapuolisessa umpilaudoituksessa ~350x270 
mm2).  

AV.15-YP Yläpohjarakenteen avaus (vanha olemassa oleva aukko) ullakkotilasta käsin (ava-
uskoko palopermantolaatassa ~ja palopermantolaatan alapuolisessa umpilaudoi-
tuksessa ~250x150 mm2). 
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Rakenneavaus AV.11–YP 
 
Avaus käsitti yläpohjarakenteen avauksen yläpohjarakenteen korotetulla alueella (vanhan juhlasalin kohta) 
nousukuilun vierellä purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avaus-
koko palopermantolaatassa ~380x380 mm2 ja palopermantolaatan alapuolisessa umpilaudoituksessa 
~270x270 mm2), avauskohdasta purettiin mm. teräsbetonilaattapalopermanto, umpilaudoitus, yläpohjaeriste 
jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. 
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli: 

 
- palopermantolaatta (teräsbetonilaatta ~50 mm), ~50 mm (nimellispaksuus)  
- tervapaperi 
- umpilaudoitus 22x100 (lautaraot 5…10 mm), 22 mm 
- poikittaiskoolauslaudoitus 22x100 K~200 (harvalaudoitus umpilaudoituksen tukena) + ilmatila 

0…10 mm + lämmöneriste (turve) 12…22 mm, 22 mm  
- lämmöneriste (turve) + puukoolausrakenteet + alalaattapalkiston teräsbetonipalkkiuumat, ~410 

mm *1) 
- alalaattapalkiston pohjabetonilaatta *2) 
- pintakäsittely ja – materiaali *2) 
- yläpohjan alapuolinen huonetila *2) 
 
*1) Mitta palopermantolaatan yläpinnasta alalaattapalkiston pohjabetonilaatan yläpintaan on noin 510 mm ja 

eristetilapaksuus on noin 430 mm ja eristepaksuus 420…430 mm (ilmatila 0…10 mm). Avauskohdasta ei 
ollut näkyvissä yläpohjarakenteen kantavia puusoirorakenteita. 

*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle. Yleisemmin alalaattapalkiston pohjabetonilaatan paksuus vas-
taavanlaisissa rakenteissa on ollut 40–60 mm (laatan paksuutta ei mitattu, eikä laatan alapuolista pintamate-
riaalia ja käsittelyä havainnoitu, on todennäköisemmin rappaus/tasoitekäsittely + maalauskäsittely). 

 

 
Kuva 40. Rakenneavauskohta AV.11–YP. Avaus käsitti yläpohjarakenteen avauksen yläpohjarakenteen ko-
rotetulla alueella (vanhan juhlasalin kohta) nousukuilun vierellä purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen 
teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermantolaatassa ~380x380 mm2 ja palopermantolaa-
tan alapuolisessa umpilaudoituksessa ~270x270 mm2), avauskohdasta purettiin mm. teräsbetonilaattapalo-
permanto, umpilaudoitus, yläpohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. 
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Havainnot: 

- avauskohdasta oli havaittavissa, että palopermantolaatan alapuolinen umpilaudoitus on lahonnut 
paikallisesti avauskohdassa täysin ja vauriokohdassa on turve hieman paakkuuntunut, mikä viittaa 
sen kastumiseen (vanha vaurio, rakenteesta ei ollut todettavissa poikkeavaa kosteutta)  

- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa, esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua  
- eristetilan yläreunan ja umpilaudoituksen alapinnan välissä on ohut ilmakerros, jonka vaihteleva 

paksuus on noin 0-10 mm 
- eristekerros on puhdasta turvetta, eristeestä ei ollut havaittavissa esim. laastimurskaa tms. raken-

tamiseen liittyvää jätemateriaalia 
 

 
Kuva 41. Rakenneavauskohta AV.11–YP. Yläpohjan lämmöneriste on puhdasta turvetta ja eristepaksuus on 
hyvä, yli 400 mm. Kuvassa näkyvä tiilimuuraus on pystyhormi.  
 

 
Kuva 42. Rakenneavauskohta AV.11–YP. Turvekerros on hieman paakkuuntunut yläreunastaan todennä-
köisemmin kosteuden seurauksena. 
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Materiaalinäyte MA.16-YP otettiin yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan yläreunas-
ta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoitusta vasten olevasta pinnasta). 
 
Materiaalinäyte MA.17-YP otettiin yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan alareunasta 
(betonilaattaa vasten olevasta pinnasta). 
 

 
Kuva 43. Rakenneavauskohta AV.11–YP. Kuvassa on esitetty palopermantolaatan alapuolista lavavaurioi-
tunutta umpilaudoitusta. 
 

 
Kuva 44. Rakenneavauskohta AV.11–YP. Kuvassa on esitetty palopermantolaatan alapuolista lavavaurioi-
tunutta umpilaudoitusta. 
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Rakenneavaus AV.12–YP 
 
Avaus käsitti yläpohjarakenteen avauksen ullakkotilasta käsin purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen te-
räsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermantolaatassa ~370x390 mm2 ja palopermantolaatan 
alapuolisessa umpilaudoituksessa ~220x220 mm2), avauskohdasta purettiin mm. teräsbetonilaattapaloper-
manto, umpilaudoitus, yläpohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. 
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli: 

 
- palopermantolaatta (teräsbetonilaatta ~70 mm), ~70 mm (nimellispaksuus todennäköisemmin 50 

mm)  
- tervapaperi 
- umpilaudoitus 22x100 (lautaraot 5…10 mm), 22 mm 
- poikittaiskoolauslaudoitus 22x100 K~200 (harvalaudoitus umpilaudoituksen tukena) + ilmatila 

10…20 mm + lämmöneriste (turve) 2…12 mm, 22 mm  
- lämmöneriste (turve) + puukoolausrakenteet + alalaattapalkiston teräsbetonipalkkiuumat, ~385 

mm *1) 
- alalaattapalkiston pohjabetonilaatta *2) 
- pintakäsittely ja – materiaali *2) 
- yläpohjan alapuolinen huonetila *2) 
 
*1) Mitta palopermantolaatan yläpinnasta alalaattapalkiston pohjabetonilaatan yläpintaan on noin 500 mm ja 

eristetilapaksuus on noin 405 mm ja eristepaksuus 385…395 mm (ilmatila 10…20 mm). Avauskohdasta ei 
ollut näkyvissä yläpohjarakenteen kantavia puusoirorakenteita lukuun ottamatta betonipalkin uuman sivun 
alareunassa olevaa kiinnityslistaa. 

*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle. Yleisemmin alalaattapalkiston pohjabetonilaatan paksuus vas-
taavanlaisissa rakenteissa on ollut 40–60 mm (laatan paksuutta ei mitattu, eikä laatan alapuolista pintamate-
riaalia ja käsittelyä havainnoitu, on todennäköisemmin rappaus/tasoitekäsittely + maalauskäsittely). 

 

 
Kuva 45. Rakenneavauskohta AV.12–YP. Avaus käsitti yläpohjarakenteen avauksen ullakkotilasta käsin 
purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermanto-
laatassa ~370x390 mm2 ja palopermantolaatan alapuolisessa umpilaudoituksessa ~220x220 mm2), avaus-
kohdasta purettiin mm. teräsbetonilaattapalopermanto, umpilaudoitus, yläpohjaeriste jne. kantavia puupalk-
keja lukuun ottamatta. 
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Kuva 46. Rakenneavauskohta AV.12–YP. Turve-eristepaksuus on hyvä, noin 400 mm. 
 

 
Kuva 47. Rakenneavauskohta AV.12–YP. Turve-eristekerroksen yläreuna on lähellä umpilaudoituspin-
taa, ilmarako on noin 10–20 mm. 
 
Havainnot: 

- avauskohdasta ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia merkkejä  
- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa, esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua  
- eristetilan yläreunan ja umpilaudoituksen alapinnan välissä on ohut ilmakerros, jonka vaihteleva 

paksuus on noin 10–20 mm 
- eristekerros on puhdasta turvetta, eristeestä ei ollut havaittavissa esim. laastimurskaa tms. raken-

tamiseen liittyvää jätemateriaalia, turve-eristekerroksen yläreuna on hieman paakkuuntunut 
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Materiaalinäyte MA.18-YP otettiin yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan yläreunas-
ta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoitusta vasten olevasta pinnasta). 
 
Materiaalinäyte MA.19-YP otettiin yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan alareunasta 
(betonilaattaa vasten olevasta pinnasta). 
 

 
Kuva 48. Rakenneavauskohta AV.12–YP. Lämmöneristeenä käytetty turve on hyvälaatuista eikä eristeti-
laan ole sijoitettu sinne kuulumatonta materiaalia, kuten rakennusjätettä. 
 
Rakenneavaus AV.13–YP 
 
Avaus käsitti yläpohjarakenteen avauksen ullakkotilasta käsin purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen te-
räsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermantolaatassa ~430x450 mm2 ja palopermantolaatan 
alapuolisessa umpilaudoituksessa ~310x350 mm2), avauskohdasta purettiin mm. teräsbetonilaattapaloper-
manto, umpilaudoitus, yläpohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta. 
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli: 

 
- palopermantolaatta (teräsbetonilaatta ~50 mm), ~50 mm (nimellispaksuus)  
- tervapaperi 
- umpilaudoitus 22x100 (lautaraot 5…10 mm), 22 mm 
- poikittaiskoolauslaudoitus 22x100 K~200 (harvalaudoitus umpilaudoituksen tukena) + ilmatila 

0…20 mm + lämmöneriste (turve) 2…22 mm, 22 mm  
- lämmöneriste (turve) + puukoolausrakenteet + alalaattapalkiston teräsbetonipalkkiuumat, 370 mm 

*1) 
- alalaattapalkiston pohjabetonilaatta *2) 
- pintakäsittely ja – materiaali *2) 
- yläpohjan alapuolinen huonetila *2) 
 
*1) Mitta palopermantolaatan yläpinnasta alalaattapalkiston pohjabetonilaatan yläpintaan on noin 460 mm ja 

eristetilapaksuus on noin 390 mm ja eristepaksuus 370…390 mm (ilmatila 0…20 mm), teräsbetonipalkin 
uuman korkeus on noin 320 mm alalaattapalkiston pohjabetonilaatan yläpinnasta. Avauskohdasta ei ollut 
näkyvissä yläpohjarakenteen kantavia puusoirorakenteita lukuun ottamatta betonipalkin uuman sivun ala-
reunassa olevaa kiinnityslistaa. 
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*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle. Yleisemmin alalaattapalkiston pohjabetonilaatan paksuus vas-
taavanlaisissa rakenteissa on ollut 40–60 mm (laatan paksuutta ei mitattu, eikä laatan alapuolista pintamate-
riaalia ja käsittelyä havainnoitu, on todennäköisemmin rappaus/tasoitekäsittely + maalauskäsittely). 

 

 
Kuva 49. Rakenneavauskohta AV.13–YP. Avaus käsitti yläpohjarakenteen avauksen purkamalla korora-
kenteet huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermantolaatassa 
~430x450 mm2 ja palopermantolaatan alapuolisessa umpilaudoituksessa ~310x350 mm2), avauskohdasta 
purettiin mm. teräsbetonilaattapalopermanto, umpilaudoitus, yläpohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja lu-
kuun ottamatta. 
 

 
Kuva 50. Rakenneavauskohta AV.13–YP. Kuvassa näkyy alalaattapalkiston teräsbetonipalkin uuman sivu. 
Turve-eristepaksuus on hyvä, lähes 400 mm. 
 



 KUNTOTUTKIMUSSELOSTE 60/106 
 RAKENNUKSEN KATTAVA KUNTOTUTKIMUS 
 TAPANILAN ALA-ASTEEN KOULU, A-OSA 
 11.9.2012 

     
 

 

 

 
Kuva 51. Rakenneavauskohta AV.13–YP. Turve-eristekerroksen yläreuna on hieman paakkuuntunut to-
dennäköisemmin kosteuden seurauksena (vesikaton kattopellin aluslaudoituksessa on avauskohdalla 
vuotojälkiä). Palopermantolaatan alapuolinen umpilaudoitus on hyväkuntoinen (ei lahoa). 
 

 
Kuva 52. Rakenneavauskohta AV.13–YP. Kuvassa näkyy alalaattapalkiston palkkiuuman ja pohjabe-
tonilaatan rajakohdassa oleva puulista, josta yläpohjaan liittyvät puurakenteet on todennäköisemmin kanna-
tettu. 
 
Havainnot: 

- avaus tehtiin kohtaan, jonka yläpuolella (kone)saumatun kattopellin alapuolisessa laudoituksessa 
on vanhoja vuotojälkiä 

- avauskohdasta ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia merkkejä  
- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa, esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua  
- eristetilan yläreunan ja umpilaudoituksen alapinnan välissä on ohut ilmakerros, jonka vaihteleva 

paksuus on noin 0-20 mm 
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- eristekerros on puhdasta turvetta, eristeestä ei ollut havaittavissa esim. laastimurskaa tms. raken-
tamiseen liittyvää jätemateriaalia, turve-eristekerroksen yläreuna on hieman paakkuuntunut 

 
Materiaalinäyte MA.20- YP otettiin yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan yläreunas-
ta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoitusta vasten olevasta pinnasta). 
 
Materiaalinäyte MA.21-YP otettiin yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan alareunasta 
(betonilaattaa vasten olevasta pinnasta). 
 

 
Kuva 53. Rakenneavauskohta AV.13–YP. Avaus tehtiin kohtaan, jonka yläpuolella saumatun kattopellin 
alapuolisessa laudoituksessa on vanhoja vuotojälkiä. 
 
Rakenneavaus AV.14–YP 
 
Avaus käsitti yläpohjarakenteen avauksen ullakkotilasta käsin purkamalla rakenteet huonetilan puoleisen te-
räsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermantolaatassa ~450x360 mm2 ja palopermantolaatan 
alapuolisessa umpilaudoituksessa ~350x270 mm2), avauskohdasta purettiin mm. teräsbetonilaattapaloper-
manto, umpilaudoitus, yläpohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta.  
 
Rakennetyyppi avauskohdassa oli: 

 
- palopermantolaatta (teräsbetonilaatta ~70 mm), ~70 mm (nimellispaksuus todennäköisemmin 50 

mm)  
- tervapaperi 
- umpilaudoitus 22x100 (lautaraot 5…10 mm), 22 mm 
- poikittaiskoolauslaudoitus 22x100 K~200 (harvalaudoitus umpilaudoituksen tukena) + ilmatila 

0…20 mm + lämmöneriste (turve) 2…22 mm, 22 mm  
- lämmöneriste (turve) + puukoolausrakenteet + alalaattapalkiston teräsbetonipalkkiuumat, 330 mm 

*1) 
- alalaattapalkiston pohjabetonilaatta *2) 
- pintakäsittely ja – materiaali *2) 
- yläpohjan alapuolinen huonetila *2) 
 



 KUNTOTUTKIMUSSELOSTE 62/106 
 RAKENNUKSEN KATTAVA KUNTOTUTKIMUS 
 TAPANILAN ALA-ASTEEN KOULU, A-OSA 
 11.9.2012 

     
 

 

 

*1) Mitta palopermantolaatan yläpinnasta alalaattapalkiston pohjabetonilaatan yläpintaan on noin 450 mm ja 
eristetilapaksuus on noin 350 mm ja eristepaksuus 330…350 mm (ilmatila 0…20 mm). Avauskohdasta ei 
ollut näkyvissä yläpohjarakenteen kantavia puusoirorakenteita lukuun ottamatta betonipalkin uuman sivun 
alareunassa olevaa kiinnityslistaa. 

*2) Avausta ei ulotettu rakenteessa syvemmälle. Yleisemmin alalaattapalkiston pohjabetonilaatan paksuus vas-
taavanlaisissa rakenteissa on ollut 40–60 mm (laatan paksuutta ei mitattu, eikä laatan alapuolista pintamate-
riaalia ja käsittelyä havainnoitu, on todennäköisemmin rappaus/tasoitekäsittely + maalauskäsittely). 

 

 
Kuva 54. Rakenneavauskohta AV.14–YP. Avaus käsitti yläpohjarakenteen avauksen ullakkotilasta käsin 
lähelle ulkoseinäkulmaa.  
 

 
Kuva 55. Rakenneavauskohta AV.14–YP. Avaus käsitti yläpohjarakenteen avauksen purkamalla rakenteet 
huonetilan puoleisen teräsbetonilaatan yläpintaan saakka (avauskoko palopermantolaatassa ~450x360 mm2 
ja palopermantolaatan alapuolisessa umpilaudoituksessa ~350x270 mm2), avauskohdasta purettiin mm. te-
räsbetonilaattapalopermanto, umpilaudoitus, yläpohjaeriste jne. kantavia puupalkkeja lukuun ottamatta.  
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Kuva 56. Rakenneavauskohta AV.14–YP. Turve-eristepaksuus on hyvä, noin 350 mm. Palopermantolaa-
tan alapuolinen umpilaudoitus on hyväkuntoinen (ei lahoa). 
 
Havainnot: 

- avauskohdasta ei ollut havaittavissa kosteusjälkiä tai kosteusvaurioon viittaavia merkkejä  
- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa, esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua  
- eristetilan yläreunan ja umpilaudoituksen alapinnan välissä on ohut ilmakerros, jonka vaihteleva 

paksuus on noin 0-20 mm 
- eristekerros on puhdasta turvetta, eristeestä ei ollut havaittavissa esim. laastimurskaa tms. raken-

tamiseen liittyvää jätemateriaalia, turve-eristekerroksen yläreuna on hieman paakkuuntunut 
 
Materiaalinäyte MA.22-YP otettiin yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan yläreunas-
ta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoitusta vasten olevasta pinnasta). 
 
Materiaalinäyte MA.23-YP otettiin yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan alareunasta 
(betonilaattaa vasten olevasta pinnasta). 
 
Rakenneavaus AV.15–YP 
 
Avaus käsitti yläpohjarakenteen avauksen (vanha olemassa oleva aukko) ullakkotilasta käsin (avauskoko 
palopermantolaatassa ja palopermantolaatan alapuolisessa umpilaudoituksessa ~250x150 mm2), avauskoh-
dasta ei suoritettu purkutoimenpiteitä, vain näytteenotto ja havainnointi. 
 
Avaukseen ei varsinaisesti liittynyt rakennetyyppimääritystä (rakennetyyppi on vastaava kuin esim. 
avauksissa AV.13–YP tai AV.14–YP) 

 
Havainnot: 

- avauskohdasta oli havaittavissa, että palopermantolaatan alapuolinen umpilaudoitus on lahonnut 
avauskohdassa täysin ja vauriokohdassa on turve paakkuuntunut, mikä viittaa materiaalin kastu-
miseen (vanha vaurio, rakenteesta ei ollut todettavissa enää poikkeavaa kosteutta)  

- avauskohdasta ei ollut aistittavissa poikkeavaa, esim. maakellarimaista tai mikrobiperäistä hajua  
- eristekerros on puhdasta turvetta, eristeestä ei ollut havaittavissa esim. laastimurskaa tms. raken-

tamiseen liittyvää rakennusjätettä 
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Materiaalinäyte MA.24-YP otettiin yläpohjarakenteen (YP) betonilaattapalopermannon alapuolista umpi-
laudoituksesta (kosteusvaurioituneesta laudoituksesta). 
 
Materiaalinäyte MA.25-YP otettiin yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan yläreunas-
ta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoitusta vasten olevasta pinnasta). 
 

 
Kuva 57. Rakenneavauskohta AV.15–YP. Avauskohta on vanha olemassa oleva aukko palopermantolaa-
tassa ja umpilaudoituksessa. 
 

 
Kuva 58. Rakenneavauskohta AV.15–YP.  
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Kuva 59. Rakenneavauskohta AV.15–YP. Lahovaurio ulottuu avauskohdan ulkopuolelle (on laajempi kuin 
avauskohta). 
 

4.9.2. Rakenteiden kartoitus 

Yläpohjarakenteita sekä yläpohjarakenteissa havaittuja puutteita, virheitä ja vaurioita on esitetty myös 
tämän selosteen liitteenä olevissa valokuvissa (kuvat 86–103). Vauriokohtia sekä vuotojälkikohtia (kos-
teusvauriojälkikohtia sekä kosteusjälkikohtia) on esitetty myös liitteessä 6. 
 

4.9.3. Rakenteista otettujen materiaalinäytteiden mikrobipitoisuuden määritys 

Yläpohjarakenteista otettiin 10 materiaalinäytettä mikrobitutkimuksia varten. 
 
Tunnus Mittaus 
 
Ullakkokerros 
 
MA.16-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan ylä-

reunasta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoitusta vasten olevasta 
pinnasta) rakenneavaukseen AV.11–YP liittyen. 

MA.17-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan ala-
reunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.11–YP liit-
tyen. 

MA.18-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan ylä-
reunasta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoitusta vasten olevasta 
pinnasta) rakenneavaukseen AV.12–YP liittyen. 

MA.19-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen lämmöneristeestä (turve) eristetilan alareunasta 
(betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.12–YP liittyen. 

MA.20-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan ylä-
reunasta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoitusta vasten olevasta 
pinnasta) rakenneavaukseen AV.13–YP liittyen. 

MA.21-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan ala-
reunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.13–YP liit-
tyen. 
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MA.22-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan ylä-
reunasta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoitusta vasten olevasta 
pinnasta) rakenneavaukseen AV.14–YP liittyen. 

MA.23-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan ala-
reunasta (betonilaattaa vasten olevasta pinnasta) rakenneavaukseen AV.14–YP liit-
tyen. 

MA.24-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen (YP) betonilaattapalopermannon alapuolista 
umpilaudoituksesta (kosteusvaurioituneesta laudoituksesta) rakenneavaukseen 
AV.15–YP liittyen. 

MA.25-YP Materiaalinäyte yläpohjarakenteen (YP) lämmöneristeestä (turve) eristetilan ylä-
reunasta (betonilaattapalopermannon alapuolista umpilaudoitusta vasten olevasta 
pinnasta) rakenneavaukseen AV.15–YP liittyen. 

 
Tutkimustulokset 
 
Otetuista näytteistä (MA.16-YP, MA.17-YP, MA.18-YP, MA.19-YP, MA.20-YP0, MA.21-YP, MA.22-
YP, MA.23-YP, MA.25-YP ja MA.25-YP) ei ollut todettavissa aktinomykeetteja (sädesientä) ollenkaan, 
mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mukaan viittaisi 
tällöin aktinomykeettikasvustoon (ja mikrobivaurioon) rakenteessa ja mahdolliseen terveyshaittaan 
(Opas 2003:1, kohta 7.1.).*1) *2) *3) 
 
Otetuista näytteistä (MA.16-YP, MA.17-YP, MA.18-YP, MA.19-YP, MA.20-YP0, MA.21-YP, MA.22-
YP, MA.23-YP, MA.25-YP ja MA.25-YP) sieni-itiöpitoisuus ylitti raja-arvon 10 000 cfu/g näytteissä 
MA.16-YP, MA.21-YP ja MA.23-YP (pitoisuudet olivat 15 500 cfu/g, 43 500 cfu/g ja 22 800 cfu/g), 
mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen (Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mukaan viittaa 
sienikasvustoon (ja mikrobivaurioon) rakenteessa ja mahdolliseen terveyshaittaan (Opas 2003:1, kohta 
7.1.).*1) *2) 
 
Otetuista näytteistä (MA.16-YP, MA.17-YP, MA.18-YP, MA.19-YP, MA.20-YP0, MA.21-YP, MA.22-
YP, MA.23-YP, MA.25-YP ja MA.25-YP) bakteeripitoisuus ylitti raja-arvon 100 000 cfu/g näytteessä 
MA.23-YP (pitoisuus oli 390 900 cfu/g), mikä Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysohjeen 
(Opas 2003:1, kohta 7.3.2) mukaan viittaa tällöin bakteerikasvuun rakenteessa.*1) *2) 
 
Kosteusvaurioon viittaavia mikrobilajeja esiintyi näytteissä MA.16-YP, MA. 18-YP, MA.19-YP ja 
MA.25-YP (Ulocladium ja Paecilomyces variotii).  
 
Analyysilaboratorion (Työterveyslaitos) vauriomäärityksen mukaan näytteissä MA.16-YP, MA.21-YP ja 
MA.23-YP oli todettavissa vahva viite vauriosta, näytteissä MA.17-YP, MA.24-YP ja MA.25-YP ei ollut 
todettavissa viitettä vauriosta, näytteissä MA.20-YP ja MA.22-YP heikko viite vaurioista, näytteissä 
MA.18-YP ja MA.19-YP viite vauriosta. 
 
*1) Asumisterveysohje, Sosiaali- ja terveysministeriön opas 2003:1, luku 7.3.2: Rakennusmateriaalissa voidaan 

katsoa esiintyvän sienikasvustoa, kun näytteen sieni-itiöpitoisuus on suurempi kuin 10 000 kpl/g. Jos näyt-
teen sieni-itiöpitoisuus on pienempi kuin 10 000 kpl/g, yksinomaan sieni-itiöpitoisuuden perusteella ei voi-
da tehdä johtopäätöstä materiaalin kasvustosta, vaan myös lajistoa on tarkasteltava.  

 
 Näytteen bakteeripitoisuus vähintään 100 000 kpl/g viittaa bakteerikasvuun materiaalissa. Jos aktinomy-

keettipitoisuus on suurempi kuin 500 kpl/g, se viittaa aktinomykeettikasvustoon.  
 
*2) Bakteeri- ja sieni-itiöpitoisuuksien raja-arvot eivät ole terveysperusteisia, terveyshaittamääritys tapahtuu 

terveydensuojelulain (763/94) 1 §:n mukaisesti ja tällöin jo mahdollisen terveyshaitan olemassa olon (tai 
sen syntymisen) mahdollisuus on terveyshaittaa. 
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*3) Aktinobakteeri= aktinomykeetti= sädesieni= Streptomyces. 
 

Analyysivastaus on liitteenä (liite 8). 
 
Mikrobipäästöt, tulosten tulkinta 
 
Mikrobitutkimusten perusteella voidaan todeta seuraavaa yläpohjarakenteiden osalta:  
 
- Avauskohdassa AV.11–YP, jossa palopermantolaatan alapuolinen umpilaudoitus on lahovaurioitu-

nut kosteuden (vuodon) seurauksena, on myös turve hieman mikrobivaurioitunut yläreunastaan 
(MA.16–YP), mutta vauriota on pidettävä vähäisenä eikä välttämättä edellytä korjausta (näytteen 
päälajisto Penicillium). 

- Avauskohdassa AV.12–YP eivät mikrobipitoisuudet ylittäneet pitoisuutta 10 000 cfu/g eikä materi-
aali voi pitää vaurioituneena huomioiden itse materiaalin laatu (luonnon materiaali turve), vaikka 
analyysilaboratorion (Työterveyslaitos) vauriomäärityksen mukaan näytteistä oli todettavissa viite 
vauriosta. 

- avauskohdissa AV.13–YP ja AV.14–YP oli mikrobianalyysin mukaan vahva viite vauriosta eris-
tetilan alapinnassa, mutta kun huomioidaan näytteiden lajisto (ei kosteusvaurioindikaattoreita) se-
kä itse materiaalin laatu (luonnon materiaali turve), voidaan mikrobianalyysituloksia pitää kuiten-
kin hyväksyttävinä ilman toimenpiteitä. 

- Avauskohdassa AV.15–YP ei ollut mikrobianalyysin perusteella todettavissa mikrobivauriota 
vaikka silmämääräisen havainnoinnin perusteella palopermantolaatan alapuolinen umpilaudoitus 
on lahovaurioitunut kosteuden (vuodon) seurauksena. 

 
4.10. Huonetilat (HT) 

 
4.10.1. Yleistä 

Tutkimusohjelman mukaisesti 1980-luvun puolivälissä korjattuihin huonetiloihin ei liittynyt tutkimus-
toimenpiteitä (esim. sisäilmamittauksia), huonetiloja on esitetty liitteenä olevissa valokuvissa (kuvat 
104–106) ja huonetilojen vaipparakennepinnat on käsitelty kunkin rakennusosan yhteydessä. Pohjaker-
roksen lattiamaton VOC-päästötutkimuksia ei suoritettu, koska muiden tutkimustulosten perusteella 
alapohjarakeet on uusittava joka tapauksessa. 
 

4.11. Muut rakenteet ja rakenneosat 
 

4.11.1. Yleistä 

Muita rakenteita ovat lähinnä kellariin johtavat ulkoportaat ja kyseisiin rakenteisiin ei tutkimusohjelman 
mukaisesti liittynyt tutkimustoimenpiteitä (esim. betonin materiaalitutkimuksia). Silmänmääräisessä 
tarkastelussa ei ulkobetonirakenteissa havaittu erityisiä vaurioita (esim. betoniteräskorroosiovaurioita). 
 

5. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 

5.1. Yleistä 
 
Tässä luvussa on toimenpide-ehdotukset on jaettu rakennusosittain: 
 
- alapohjarakenteet (AP) 
- maanvastaiset ulkoseinärakenteet (MUS) 
- ulkoseinärakenteet (sisältäen myös ulkoseinien liitokset sokkeleihin) (US) 
- ikkuna- ja ulko-ovirakenteet (I) 
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- välipohjarakenteet (VP) 
- väliseinärakenteet (VS) 
- yläpohjarakenteet (YP) 
- huonetilat (HT) 
- muut rakenteet ja rakenneosat  
 
Tässä tutkimuksessa on korjaustoimenpide-ehdotukset laadittu vain tutkimustulosten perusteella (puut-
teiden, virheiden ja vaurioiden korjaukset). Mahdollisissa peruskorjausluontoisissa korjaus- ja uusimis-
toimenpiteessä tai peruskorjauksessa on huomioitava myös muut lähtökohdat korjaustoimenpiteille 
(huonetilamuutokset, huonetilojen pintakäsittelyuusinnat esimerkiksi taloteknisten rakennustoimenpi-
teiden johdosta, rakennusosien jäljellä oleva laskennallinen elinkaari jne.). 
 
Lähtötietojen perusteella rakennukseen on suunnitteilla tapahtuvaksi peruskorjaus vuonna 2018. Korja-
ustoimenpiteiden ajoituksessa on pyritty sijoittamaan korjaus- ja uusimistoimenpiteet peruskorjauksen 
yhteyteen lukuun ottamatta niitä pikimmiten edellytettyjä toimenpiteitä, joilla poistetaan havaittuja 
mahdollista terveyshaittaa aiheuttavia vaurioita (lähinnä kellarikerroksen alapohjarakennetta koskevat 
vauriot). 
 
Korjaustoimenpiteistä on ehdottomasti laadittava tarkat korjaussuunnitelmat, millä osaltaan varmiste-
taan, että korjaus- ja uusimistoimenpiteet tulevat oikein suoritetuiksi. 

 
5.2. Jatkotutkimukset 

 
Jäljempänä kirjattujen eri rakennusosien korjaussuunnittelun (peruskorjaussuunnittelun) pohjaksi esite-
tään tehtäväksi seuraavat jatkotutkimukset: 
 
- haitta-ainekartoitus *1) 
- pohjakerroksen alapohjarakenteissa olevan mikrobivaurioituneen korkkieristeen laajuus *2) 
- ulkobetonirakenteiden kuntotutkimus (betonirakenteiden kuntotutkimus) *3) 

 
*1) Tutkimuksen suorittajan tiedossa ei ole, onko rakennukseen suorittu haitta-ainekartoitus ja/tai onko raken-

nuksessa vielä jäljellä olevia haitta-aineita, tutkimusten yhteydessä ei silmämääräisessä tarkastelussa ha-
vaittu mahdollisia haitta-aineita sisältäviä materiaaleja, talotekniikkaan mahdollisesti liittyvät haitta-aineet 
ks. LVIA-järjestelmien kuntotutkimusraportti (LVIA-järjestelmien kuntotutkimusraportti, Asiantuntijapal-
velut Lukkari Oy, 27.6.2012). 

*2) Korjaussuunnittelun yhteydessä selvitetään, minkä huonetilojen alapohjarakenteissa on korkkieristeitä, mi-
käli alapohjarakenteita ei uusita sinänsä kauttaaltaan, mitä pidetään ensisijaisena vaihtoehtona. Tutkimus 
suoritetaan poraamalla porareikä (Ø25…Ø50) eri huonetiloissa pintabetonilaatan läpi ja havainnoimalla 
mahdollinen korkineriste, Korkkieriste on vähintään huonetiloissa KÄY 37 ja KIR 55, todennäköisesti laa-
jasti kaikissa huonetiloissa huonetilaa VAR 80 lukuun ottamatta. 

*3) Pohjakerrokseen johtavia betonirakenteisia ulkoportaita ei ole uusittu salaojauusintojen yhteydessä ja ulko-
betonirakenteiden betonirakennetutkimus (betonimateriaalikoestus) ja korjaus/uusimistarve on syytä suorit-
taa suunnitteilla olevaan peruskorjaushankkeeseen liittyen. 

 
Ajankohta: 
 
Liittyvän rakennustoimenpiteen suunnittelun yhteydessä. 
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5.3. Alapohjarakenteiden korjaustoimenpide-ehdotukset (AP) 
 

Maanvaraisen alapohjarakenteen uusinta pohjakerroksessa  
  
Laajuus: 
  
Vähintään pohjakerroksen alapohjarakenteet, jossa lämmöneristeenä korkkieriste, lähtökohtaisesti koko 
alapohjarakenne. 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet:  
 
Alapohjarakenteet uusitaan kokonaisuudessaan purkamalla vanha alapohjarakenne alustäyttöineen ko-
konaisuudessaan ja rakentamalla uudet alapohjarakenteet maanvaraisena lämpöeritettynä ja salaojitettu-
na alapohjarakenteena (pintakäsittely ja – materiaali, maanvarainen teräsbetonilaatta + suodatinkangas + 
polystyreenilämmöneriste + salaojituskerros, salaojitussepeli 200–300 mm + suodatinkangas). Alapoh-
jarakenteen salaojituskerros tulee liittää sokkelivieren ulkopuoliseen salaojituskerrokseen ja alapohjara-
kenteiden tasoeroihin liittyviin maanvastaisten seinien vierille asennetaan salaojaputkisto. Alapohjara-
kenteen uusinnan yhteydessä uusitaan myös alapohjarakenteisiin liittyvä talotekniikka (viemäriputkistot 
jne.). 
 
Huonetilassa KÄY 37 oleva viemärivuotokohta korjataan alapohjarakenteen uusinnan yhteydessä uusi-
malla alapohjarakenteeseen liittyvät viemäriputkistot (ks. kuntotutkimusraportti, LVIA-järjestelmien 
kuntotutkimukset, Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy, 27.6.2012). Vuotokohdan maamateriaalit uusitaan 
kokonaisuudessaan (mahdollisesti vuodosta saastunut maamateriaali). 
 
Maalauskäsitellyt betonilaattapinnat, joihin liittyen alapohjarakennetta ei mahdollisesti ole tarvetta uusia 
(esim. LÄM 27), uusitaan betonilaattapinnan pintakäsittely ensisijaisesti hyvin kosteutta kestävällä mas-
savedeneristeellä (polyuretaanieristeellä). 
 
Ajankohta: 
 
Vähintään huonetilan KIR 55 ja KÄY 37 kohdalta alapohjarakenne uusitaan pikimmiten (huonetilaan 
KIR 55 liittyy mahdollista terveyshaittaa aiheuttavia tekijöitä, huonetilassa KÄY 37 on pohjaviemäri-
vuoto), myös huonetilaan TER 63 liittyen tehdään uusinta pikimmiten, mikäli alipohjarakenteessa mah-
dollisesti oleva korkkieriste todetaan tuhoutuneeksi tai vaurioituneeksi (ks. luku 5.2.). Muilta osin kor-
jaus- ja uusimistoimenpiteet toteutetaan kohdan 5.1 mukaisesti viimeisestään peruskorjaushankkeena (v. 
2018), ellei kohdan 5.2. mukaisissa jatkotutkimuksissa korkkieristettä todeta olevaksi ja/tai vaurioitu-
neeksi. Huonetilassa VAR 80 suoritetaan alapohjarakenteen uusinta viimeistään silloin, kun tilan käyttö-
tarkoitus muuttuu, hiekkapintaisiin kohtiin tulisi rakentaa betonilaatta (tällä hetkellä huonetila VAR 80 
luokitellaan alustilaksi, jossa varastoidaan käytöstä poistettua tavaraa). 
 

5.4. Maanvastaisten ulkoseinärakenteiden korjaustoimenpide-ehdotukset (MUS) 
 

Maanvastaisten ulkoseinä- ja väliseinärakenteiden korjaus- ja uusimistoimenpiteet pohjakerroksessa  
 
Laajuus: 
 
Maanvastaiset ulkoseinä- ja väliseinärakenteet pohjakerroksessa. Maanvastaisilla väliseinärakenteilla 
tässä yhteydessä tarkoitetaan väliseiniä, joissa seinän vierellä lattiapinnat ovat eri tasossa (jommalla-
kummalla puolella seinää lattian alapuolella seinärakenne on maata vasten). 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
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Maanvastaiset väliseinät vedeneristetään (bitumikermieristys) maata vasten olevilta osin siltä puolelta, 
jossa lattiataso on korkeammalla. Seinien vieret varustetaan myös salaojaputkella, jotka yhdistetään ul-
koseinäsokkelivierien uusittuun salaojitukseen. Väliseinävierillä salaojaputken asennuksen yhteydessä 
ja vedeneristystyöhön liittyen asennetaan ulkopintaan polystyreenilämmöneristys ja vanha perusmuurin 
pinta kunnostetaan vedeneristysalustaksi. Maanvastaisiin ulkoseiniin liittyen alapohjarakenteiden uusin-
nan yhteydessä varmistetaan, että alapohjarakenteiden salaojitus yhtyy sokkelivieren uusittuun salaoji-
tuksekseen niin, että alapohjarakenteen salaojitussorasta vesi pääsee ulkoseinäsokkelivierien salaojaput-
kistoon (esim. vedenpoistoreikien poraus maanvastaisten ulkoseinien läpi lattapinnan alapuolella).  
 
Maanvastaisten ulkoseinien ja väliseinien alaosissa olevat kosteuden synnyttämät kostesvauriojäljet ja 
kosteusjäljet korjataan, seinäpintojen maalauskäsittely koskee koko seinäpintaa, tarvittava kuivatus suo-
ritetaan korjausurakoitsijan suorittamien kosteuskartoitusten ja -mittausten mukaisesti. 
 
Ajankohta: 
 
Alapohjarakenteiden korjaus- ja uusimistoimenpiteiden yhteydessä (ks. luku 5.3.). 
 
Maanvastaisten ulkoseinärakenteiden korjaus- ja uusimistoimenpiteet sokkelivierillä  
 
Laajuus: 
 
Maanvastaiset ulkoseinärakenteet sokkelivierillä (ulkotilassa). 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Maanvastaiset ulkoseinärakenteiden liitoskohdat maanpintaan korjataan vähintään kohdissa, joissa pato-
levyn yläreunan kiinnityslista on irronnut ja maata on valunut ulkoseinärakenteen ja lämmöneristeen 
(polystyreenilevytys) väliin. Lähtökohtaisesti kiinnityslistan tulisi kauttaaltaan olla RST-lista, joka tulisi 
urata kivipintaan. Eristelevyn taakse valunut maa-aines poistetaan ja levykiinnitykset varmistetaan. 
 
Ajankohta: 
 
Huoltokorjaustoimenpide vuonna 2013. 
 

5.5. Ulkoseinärakenteiden korjaustoimenpide-ehdotukset (US) 
 
Ulkoseinien rappauspinnoissa olevien vaurioiden korjaukset 
 
Laajuus: 
 
Rakennuksen rappauspintaiset ulkoseinät kokonaisuudessaan. 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Rappauspinnoissa olevat vähäiset vauriot sekä julkisivupinnoilla olevien tuuletussäleikköjen korroosio-
vauriot, jotka ovat havaittavissa silmämääräisesti, korjataan 10–15 vuoden välein, rappauspintojen mah-
dollinen huoltomaalaustarve arvioidaan erillisen katselmuksen perusteella. 
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Ajankohta: 
 
Vuonna 2018 (noin 15 vuotta rappauspinnoitteen uusimisesta) suunnitteilla olevan peruskorjauksen yh-
teydessä. 
 

5.6. Ikkuna- ja ulko-ovirakenteiden korjaustoimenpide-ehdotukset (I) 
 
Uusittujen puuikkunoiden korjaus- ja uusimistoimenpiteet koko rakennuksessa 
 
Laajuus: 
 
Rakennuksen kaikki uusitut puuikkunat (uusinta tapahtunut 2000-luvun puolivälissä). 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Ikkunoiden ulkoilmaa vasten olevien puuosien sekä ikkunapeltien huoltomaalaus, vauriokohtien korja-
us- tai uusintamaalaus, samassa yhteydessä uusitaan myös ikkunatiivisteet ja suoritetaan käyntivälysten 
tarkastus/säätö. Karmisaumauskohdat, joiden ilmatiiveys ei ole riittävä (ks. luku 5.11.), korjataan sa-
massa yhteydessä tiiviiksi. 
 
Ajankohta: 
 
Vuonna 2018 (noin 15 vuotta ikkunoiden uusimisesta) suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä. 
Ne ikkunat, joissa on jo nyt havaittavissa maaliaineksen vaurioitumista (hilseilyä) ja puuaineksien haris-
tumista (pinnan harmaantumista), käsitellään pikimmiten vuonna 2013, millä estetään puuaineksen vau-
rioituminen (haristuminen) korjauskelvottomaksi. 
 
Alkuperäisten puuikkunoiden ja ulko-ovien korjaus- ja uusimistoimenpiteet 
 
Laajuus: 
 
Kaikki rakennuksen alkuperäiset puuikkunat ja ulko-ovet. 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
1. kerroksessa ja 2. kerroksessa alkuperäisten ikkunoiden ja pääsisäänkäynnin ulko-ovien puuosien sekä 
ikkunapeltien huoltomaalaus, vauriokohtien korjaus- tai uusintamaalaus, samassa yhteydessä uusitaan 
myös ikkunatiivisteet ja suoritetaan käyntivälysten tarkastus/säätö. Pohjakerroksen ulko-ovet (2 kpl) se-
kä 1. kerroksen muut ulko-ovet (3 kpl) uusitaan. Erillisen harkinnan perusteella (mm. lämmöneristä-
vyystarkastelu, ulkonäkötarkastelu) voidaan myös kaikki jäljellä olevat vanhat alkuperäiset ikkunat ja 
pääsisäänkäynnin ulko-ovet uusia. 
 
Ajankohta: 
 
Vuonna 2018 (noin 15 vuotta ikkunoiden ja ulko-ovien edellisestä pintakäsittelystä) suunnitteilla olevan 
peruskorjauksen yhteydessä.  
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5.7. Välipohjarakenteiden korjaustoimenpide-ehdotukset (VP) 
 
Välipohjarakenteissa tutkimuksessa havaittujen vaurioiden korjaus 
 
Laajuus: 
 
Huonetilan KÄY 118 vauriokohta, jossa eriste on mikrobivaurioitunut ja jossa on jälkiä myös mahdollisesti 
sattuneesta tulipalosta (rakenneavauskohta AV.06-KÄY 118) sekä ne välipohjakohdat, joissa on ollut ai-
kaisemmassa vaiheessa märkätila/WC-tila (rakenneavauskohta AV.08-KÄY 120). 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Välipohjarakenteessa korjataan tutkimuksissa todetut paikalliset vauriot mikrobivauriot (huonetilan 
KÄY 118 vauriokohta, jossa myös jälkiä tulipalosta sekä huonetilan KÄY 120 vauriokohta, jossa on ollut 
aikaisemmassa vaiheessa märkätila/WC-tila) paikallisena korjauksena. 
 
Ajankohta: 
 
Ensisijaisesti vuonna 2013 (viimeistään vuonna 2018 suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä, 
mikäli välipohjarakenteita ei muutoin kokonaisuudessaan uusita tässä selosteessa jäljempänä esitetysti). 
 
Välipohjarakenteiden tiiveyden parantaminen tai välipohjarakenteiden uusinta 
 
Laajuus: 
 
Kaikki välipohjarakenteet. 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Välipohjarakenteiden tiiveyskorjaus ks. luku 5.11. 
 
Vähintään välipohjarakenteiden tiiveyttä parannetaan luvun 5.11. mukaisesti, suositeltavaa on uusia vä-
lipohjarakenteet betonirakenteita lukuun ottamatta kokonaisuudessaan niin, että rakenteessa ei ole pala-
vaa materiaalia (paloturvallisuuden parantaminen, nykyisten voimassa olevien palovaatimusten täyttä-
minen) ja betonirakenteiden yläpuolisten rakenteiden tiiveys yläpuolisiin huonetiloihin nähden on riittä-
vä. Mikäli rakennukseen rakennetaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, on välipohjarakenteet syy-
tää uusia edellä esitetysti, millä varmistetaan, ettei välipohjarakenteissa mahdollisesti olevilla epäpuhta-
uksilla ole pääsymahdollisuutta huoneilmaan ilmanvaihdon synnyttämien ilmavirtausten ja paine-erojen 
seurauksena etenkin ilmanvaihtojärjestelmän toiminnan häiriötilanteissa. 
 
Ajankohta: 
 
Vuonna 2018 suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä. 
 

5.8. Väliseinärakenteiden korjaustoimenpide-ehdotukset (VS) 
 
Osastoivien ja eristysvaatimuksen omaavien väliseinien lävistysvarausten tiivistäminen 
 
Laajuus: 
 
Kaikki osastoiviin ja eristysvaatimuksen omaaviin väliseiniin liittyvät varaukset. 
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Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Kaikki osastoiviin ja eristysvaatimuksen omaaviin väliseiniin liittyvät varaukset tarkastetaan (että vara-
us täyttää rakenteelle asetetut tiiveys- ja osastointivaatimukset) ja korjausta edellyttävät varaukset korja-
taan.  
 
Ajankohta: 
 
Vuonna 2018 suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä, palo-osastointiin liittyvien ja paloturval-
lisuuteen vaikuttavien varausten tiivistäminen suoritetaan pikimmiten vuonna 2012. 
 

5.9. Yläpohjarakenteiden korjaustoimenpide-ehdotukset (YP)  
 
Yläpohjarakenteissa tutkimuksessa havaittujen vaurioiden korjaus 
 
Laajuus: 
 
Kaikki yläpohjarakenteet. 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Vaipparakenteiden tiiveyskorjaus (yläpohjarakenteiden tiiveyskorjaus) ks. luku 5.11. 
 
Yläpohjarakenteissa korjataan vuotojen synnyttämät paikalliset vauriot (palopermantolaatan alapuolisen 
umpilaudoituksen lahovauriot + eristeuusinta) paikallisena korjauksena. Lisäksi korjataan myös kaikki 
muut liitteeseen 6 merkityt vauriokohdat koskien myös vesikattoa.  
 
Ajankohta: 
 
Viimeistään vuonna 2018 suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä.  

 
5.10. Huonetilojen korjaustoimenpide-ehdotukset (HT) 

 
2. kerroksen WC-tilan (WC 3) pinnoitevaurioiden korjaus 
  
Laajuus: 
 
2. kerroksen WC-tilan (WC 3) rappaus- ja maalauskäsitellyt seinä- ja kattopinnat. 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Rappaus- ja maalauskäsitellyt seinä- ja kattopinnat pintakäsitellään maalauskäsittelyn hilseilyvaurioiden 
edellyttämänä. 
 
Ajankohta: 
 
Pikimmiten vuonna 2013 tai viimeistään vuonna 2018 suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä.  
 
2. kerroksen luokkahuonetilojen OT3 57, OT4 67 ja OT4 68 kattopintojen kosteusjälkikohtien korjaus- 
ja uusimistoimenpiteet 
  
Laajuus: 
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2. kerroksen luokkahuonetilojen OT3 57, OT4 67 ja OT4 68 kattopintojen kosteusjälkikohdat (kohdat, 
joissa on silmämääräisesti havaittavia vuotojen synnyttämiä tummentumia). 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Vauriot korjataan poistamalla vaurioitunut maali- ja tasoite/rappauspinnoite kokonaisuudessaan ja ra-
kenteet pinnoitetaan uudelleen, maalauskäsittely koskee koko kattopintaa. Alustan on täytettävä uuden 
pinnoitteen edellyttämät kosteusolosuhteet (varmistuskosteusmittaus suoritetaan). Tiedossa ei ole, että 
vauriokohtiin enää liittyisi poikkeavaa kosteutta.  
 
Ajankohta: 
 
Pikimmiten vuonna 2013 (silmämääräisesti havaittavia kosteusjälkikohtia ei sallita huonetilojen raken-
nepinnoilla). 
 

5.11. Muiden rakenteiden ja rakennusosien korjaustoimenpide-ehdotukset 
 
Rakennuksen (ilma)tiiveyden parantaminen 
 
Laajuus: 
 
Vaipparakenteet sekä palo-osastoivat rakenteet koko rakennuksessa. 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Rakennuksen ilmatiiveys ei ole tyydyttävä (n50-luku on 1,6 1/h ja q50-luku on 3,5 1/h). Rakennuksen pa-
lo-osastoivissa rakenteissa on lävistysvarauksia, joiden tiiveys ei vastaa rakenteen palo-
osastointiluokkaa. Epätiiveyskohdat on kirjattu ilmanpitävyyden mittausraporttiin (ilmanpitävyyden mit-
tausraportti, Suunnittelutoimisto Dimensio Oy, 29.5.2012). 
 
Korjaustoimenpiteenä suoritetaan ilmanpitävyyden mittausraporttiin kirjattujen epätiiveyskohtien tiivistä-
minen sekä palo-osastoivissa rakenteissa olevien epätiiviiden lävistysvarauksien tiivistäminen, tiivistä-
misvaatimus koskee erityisesti väli- ja yläpohjarakenteita, joiden eristeenä on orgaaninen ja paloherkkä 
kutterilastu tai turve. 
 
Peruskorjauksen yhteydessä, mikäli rakennukseen rakennetaan koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, 
tulee rakennuksen vaipparakenteiden tiiveyden olla nykymääräysten mukainen, vastaavaa tiiveyttä edel-
lytetään myös välipohjarakenteilta. Tämä edellyttää käytännössä välipohjarakenteiden uusintaa kantavia 
betonirakenteita lukuun ottamatta, samalla rakenteen eristävyysominaiset (palo-osastoitavuus, ää-
neneristys jne.) saatetaan nykyvaatimusten mukaisiksi (ks. myös luku 5.9.). 
 
Ajankohta: 
 
Tiiveyden parantaminen (ilmanpitävyyden mittausraporttiin kirjattujen avonaisten epätiiveyskohtien tiivis-
täminen sekä palo-osastoivissa rakenteissa olevien varausten tiivistäminen) suoritetaan pikimmiten (vuonna 
2013), muilta osin viimeistään vuonna 2018 suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä.  
 
Rännikaivon rakentaminen huonetilan SOS 17 ulkoseinäkulmaan sekä kattovesien johdatuksen paran-
taminen rännikaivoihin 
 
Laajuus: 
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Huonetilan SOS 17 ulkoseinäkulmassa ole syöksytorvi, jonka kattovesiä ei ole johdettu sadevedenpois-
tojärjestelmään sekä muut syöksytorvet, joiden vedet eivät johdu suoraan rännikaivoon. 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Huonetilan SOS 17 ulkoseinäkulmaan rakennetaan rännikaivo, josta sadevedenpoisto tapahtuu sadeve-
denpoistojärjestelmään. Muiden rännikaivojen kohdalla korjataan syöksytorvien alaosaa niin, että ve-
denpoisto tapahtuu suoraan kaivoon ilman johdatusta asfalttipinnalla. 
 
Ajankohta: 
 
Viimeistään vuonna 2018 suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä.  
 
Pohjakerrokseen johtavien ulkoportaiden (2 kpl) korjaus- ja uusimistoimenpiteet 
 
Laajuus: 
 
Pohjakerrokseen johtavat ulkoportaat (2 kpl). 
 
Korjaus- ja uusimistoimenpiteet: 
 
Pohjakerrokseen johtavien ulkoportaiden (2 kpl) korjaus- ja uusimistoimenpiteet mitoitetaan betonira-
kennetutkimustulosten perusteella (ks. luku 5.2.). 
 
Ajankohta: 
 
Vuonna 2018 suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä.  
 

6. LIITTEET 
 

Liite 1 Tutkimuskartta, pohjakerros  
Liite 2 Tutkimuskartta, 1. kerros 
Liite 3 Tutkimuskartta, 2. kerros 
Liite 4 Tutkimuskartta, ullakkokerros 
Liite 5 Vauriokartta, pohjakerros, pintakosteudentunnistimella havaitut poikkeavan kosteuden alueet 
Liite 6 Vauriokartta, ullakkokerroksen (+ 2. kerroksen kattopinnan) kosteusjälkialueet ja vauriojälkialueet 
Liite 7 PAH-määritykset materiaalinäytteestä, Työterveyslaitos, 13.6.2012 (3 sivua)  
Liite 8 Materiaalinäytteen mikrobianalyysi, Työterveyslaitos, 28.6.2012 (5 sivua)  
 
Espoossa 11.9.2012 

 
NEXON CONSULTING OY 

 
 
RI Ari Pesonen    

Puh: 0207 435 266, 040 8330 266 
Fax: 0207 435 251   
Email: ari.pesonen@nexonconsulting.fi   
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7. LIITEVALOKUVAT 
 

7.1. Alapohjarakenteet (AP) 
  

 
Kuva 60. Pohjakerroksessa useiden huonetilojen lattiapinnoitteena on muovimatto (tai linoleumi). Tut-
kimusten perusteella pohjakerroksessa niissä huonetiloissa, joissa pintabetonilaatan alla on korkkieriste, 
on korkkieriste vaurioitunut pahoin. 
 

 
Kuva 61. Pohjakerroksessa on lämmönjakohuone, huonetila LÄM 27, joka on vanha kattilahuone ja 
jonka alapohjarakenne on muita huonetiloja alempana, betonilaatan pintakäsittelynä on maalaus. Vuoto-
jäljet ovat todennäköisemmin syntyneet ennen maanvastaisten ulkoseinien veden- ja kosteudeneristys-
työtä. Kaikki rakennuksessa havaittavissa olevat kosteusjäljet on korjattava. 
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Kuva 62. Pohjakerroksessa on varastotila VAR 80 (vanha alustila), jossa osa lattiaa on hiekkapintaista 
(ei betonilaattaa). 
 

 
Kuva 63. Useimmissa märkätiloissa lattiapinta on keraamista laattaa ja useimmat märkätilat ovat 1980-
luvulla tehdyn laajennusosan rakentamisen ajalta. Vedeneristeiden käytöstä ei ole tietoa.  
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7.2. Maanvastaiset ulkoseinärakenteet (MUS) 

 

  
Kuva 64. Kuva pohjakerroksen huonetilasta KIR 55, jossa ulko-ovelle nousevan portaan juuressa maan-
vastaisen perusmuurin alaosassa rappauspinta on vaurioitunut (kosteusvaurioitunut, punainen nuoli). Pe-
rusmuurin takana on huonetila SOS 17, jossa lattiapinta on kolme porrasaskelmaa huonetilaa KIR 55 
korkeammalla. Maanvastaiset väliseinät vedeneristetään ja salaojitetaan alapohjarakenteiden uusinnan 
yhteydessä. Kaikki rakennuksessa havaittavissa olevat kosteusjäljet (ja kosteusvauriojäljet) on korjatta-
va. 
 

 
Kuva 65. Myös joissakin muissa pohjakerroksen seinäpinnoilla on vähäisiä pinnoitteiden hilseilyjälkiä 
(punainen nuoli). Rakennuksessa havaittavissa olevat kosteusjäljet (ja kosteusvauriojäljet) on korjattava. 
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Kuva 66. Huonetilassa VAR 80 näkyy, että maanvastaisen ulkoseinän alaosa on betonia, yläosassa 
luonnonkivisokkelia vasten on tiilimuuraus. Rakennukseen on tehty maanvastaisten ulkoseinien ve-
deneristys 2000-luvulla. Vuotojäljet ovat todennäköisemmin jo ajalta ennen maanvastaisen ulkoseinän 
korjaustoimenpiteitä. Tutkimuksessa betoniseinästä oli todettavissa poikkeavaa kosteutta, mutta huone-
tilan käyttötarkoitus (alustila/varastotila) ei pinnoittamattoman betonirakenteen kosteudesta katsota ole-
van erityistä haittaa. 
 

 
Kuva 67. Rakennuksen sokkelit ovat luonnonkiveä, huonetilan puoleinen pinta tiilimuurausta (vrt. kuva 
66). 
 



 KUNTOTUTKIMUSSELOSTE 80/106 
 RAKENNUKSEN KATTAVA KUNTOTUTKIMUS 
 TAPANILAN ALA-ASTEEN KOULU, A-OSA 
 11.9.2012 

     
 

 

 

 
Kuva 68. Maanvastaisiin ulkoseiniin on asennettu kosteuden/vedeneristys ja lämmöneriste 2000-luvun 
puolivälissä, maa-ainesta on valunut patolevyn ja lämmöneriste levyn (polystyreeni) väliin, mikä hei-
kentää rakenteen lämmöneristävyyttä ja on myös riski seinäpinnan kosteuden/vedeneristykselle. 
 

 
Kuva 69. Patolevyn yläreunassa on muovinen kiinnityslista, joka lohkotulla kivipinnalla ei muodosta 
tiivistä liittymää, kosteudella on pääsymahdollisuus patolevyn ja kivipinna väliin. Yläreunan kiinnitys-
listana tulisi käyttää RST-listaa ja epätasaisilla kivipinnoilla se tulisi urata kiveen. 
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7.3. Ulkoseinänrakenteet (US) 
 

 
Kuva 70. Rakennuksen rapatutut julkisivupinnat on korjattu ja pintakäsitelty 2000-luvun puolivälissä. 
Rappausten kunto oli yleisesti tutkimusajankohtana hyvä. 
 

 
Kuva 71. Rakennuksen rapatutut julkisivupinnat on korjattu ja pintakäsitelty 2000-luvun puolivälissä. 
Vanhoissa ilmasäleiköissä on ruostevaurioita ja säleiköt on syytä korroosiosuojata ja maalauskäsitellä, 
kun ulkoseinärakenteisiin tehdään seuraavan kerran muita korjaustoimenpiteitä. 
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Kuva 72. Rakennuksen rapatutut julkisivupinnat on korjattu ja pintakäsitelty 2000-luvun puolivälissä. 
Rappauspinnoitteiden kunto on pääsääntöisesti hyvä, joitain yksittäisiä halkeamia oli havaittavissa. 
Rappauspinnoitteiden vähäiset vauriot on syytä korjata samalla, kun esim. tuuletussäleikköjen ruoste-
vauriot ja käsitellään. 
 

7.4. Ikkunat ja ulko-ovirakenteet (I) 
 

 
Kuva 73. Pohjakerroksen ulko-ovet ovat alkuperäisiä ja ovia ei ole kunnostettu 2000-luvulla tehtyjen 
korjaus- ja uusimistoimenpiteiden yhteydessä. Kuvassa näkyvä ulko-ovi johtaa huonetilaan ET 12. Ovi 
on hatara ja sen lämmöneristävyys on heikko, ovi tulee uusia. 
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Kuva 74. Kuvassa oleva ulko-ovi on huonetilan ET 12 ulko-ovi huonetilasta päin kuvattuna. Oven tii-
veys on heikko, päivä paistaa karmin ja ovilevyn välistä. Ovi on hatara ja sen lämmöneristävyys on 
heikko, ovi tulee uusia. 
 

 
Kuva 75. Niissä maalatuissa ikkunapelleissä, jotka ovat lähellä maanpintaa, on maalipinta kulunut 
(naarmuinen) ja hilseillyt, itse peltiaines on vielä hyväkuntoista (ei juuri korroosiovaurioita). 
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Kuva 76. Niissä maalatuissa ikkunapelleissä, jotka ovat lähellä maanpintaa, on maalipinta kulunut 
(naarmuinen) ja hilseillyt, itse peltiaines on vielä hyväkuntoista (ei juuri korroosiovaurioita). Kattovesi-
en johdatus syöksytorvesta rännikaivoon ei ole oikein onnistunut, etenkin kovalla sateella vettä voi räis-
kyä ikkunapellille (ja ikkunarakenteisiin). 
 

 
Kuva 77. Ikkunat on uusittu 2000-luvun puolivälissä (v. 2003) ja joissakin ikkunoissa oli havaittavissa 
jo nyt maalipinnoitteen vaurioita ja myös alkavia puuaineksen vaurioita, valittu pintakäsittely-
yhdistelmä ei mahdollisesti ole ollut sopiva. Ikkunat, joissa on havaittavissa jo tällä hetkellä maalipin-
noitteen vaurioita, on maalauskäsiteltävä pikimmiten puuaineksen vaurioiden syntymisen ehkäisimeksi. 
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Kuva 78. Ikkunat on uusittu 2000-luvun puolivälissä (v. 2003) ja joissakin ikkunoissa oli havaittavissa 
jo nyt maalipinnoitteen vaurioita ja myös alkavia puuaineksen vaurioita. Ikkunat, joissa on havaittavissa 
jo tällä hetkellä maalipinnoitteen vaurioita, on maalauskäsiteltävä pikimmiten puuaineksen vaurioiden 
syntymisen ehkäisimeksi. 
 

 
Kuva 79. Ikkunat on uusittu 2000-luvun puolivälissä (v. 2003) ja joissakin ikkunoissa oli havaittavissa 
jo nyt maalipinnoitteen vaurioita ja myös alkavia puuaineksen vaurioita. Ikkunat, joissa on havaittavissa 
jo tällä hetkellä maalipinnoitteen vaurioita, on maalauskäsiteltävä pikimmiten puuaineksen vaurioiden 
syntymisen ehkäisimeksi. 
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Kuva 80. Pohjakerroksen WC-tilaan (WC 19) johtava ulko-ovi on alkuperäinen ja ovi on syytä uusia 
viimeistään suunnitteilla olevan peruskorjauksen yhteydessä ja oviuusintaan liittyen kynnysrakenne on 
syytä konstruoida uudelleen (mikäli ulkoporrastalossa on esim. tulvavettä, ei vesi saa päästä ovikynnyk-
sestä huonetiloihin tai rakenteisiin). 
 

7.5. Välipohjarakenteet (VP) 
 

 
Kuva 81. Välipohjien kantavana primäärirakenteena on alalaattapalkisto, alalaattapalkiston sekundääri-
senä kantavana rakenteena on puusoirot ja alkuperäisenä lattiapintamateriaalina on ollut lattialaudoitus 
tai mosaiikkibetoni (porrashuonekohdat). Kuva huonetilasta VAR 80, jonka yläpuolella on 1980-luvulla 
rakennetut märkätilat, viemärilävistysvarauksen tiivistys on jäänyt tekemättä. Eristeenä välipohjaraken-
teisessa on paloherkkä kutterilastu. 
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Kuva 82. Kuva huonetilasta VAR 80, jonka yläpuolella on 1980-luvulla rakennetut märkätilat, viemäri-
lävistysvarauksen täyttövalun seassa on paperijätettä. Osastoivien rakenteiden tiiveyttä on tutkittu erilli-
sellä tiiveystutkimuksella (ilmanpitävyyden mittausraportti, Suunnittelutoimisto Dimensio Oy, 
29.5.2012). 
 

 
Kuva 83. Kuva huonetilasta VAR 80, jonka yläpuolella on 1980-luvulla rakennetut märkätilat, viemäri-
lävistysvarauksen täyttönä on käytetty mineraalivillatilkettä (punainen nuoli). Osastoivien rakenteiden 
tiiveyttä on tutkittu erillisellä tiiveystutkimuksella (ilmanpitävyyden mittausraportti, Suunnittelutoimisto 
Dimensio Oy, 29.5.2012). 
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Kuva 84. Välipohjien kantavana primäärirakenteena on alalaattapalkisto, alalaattapalkiston sekundääri-
senä kantavana rakenteena on puusoirot ja alkuperäisenä lattiapintamateriaalina on ollut lattialaudoitus. 
Useimmissa huonetiloissa, erityisesti luokkahuonetiloissa, lattiapintamateriaali on uusittu (on joko 
muovimattoa tai mahdollisesti linoleumia). Puulautalattian tiiveyttä suhteessa välipohjan eristetilaan on 
pidettävä lähtökohtaisesti vajavaisena laudoituksen osalta (saumaraot jne.), mikä on huomioitava erityi-
sesti, mikäli rakennukseen rakennetaan kaavailuissa olevan peruskorjauksen yhteydessä koneellinen tu-
lo- ja poistoilmanvaihto. 
 

 
Kuva 85. Välipohjien kantavana primäärirakenteena on alalaattapalkisto, alalaattapalkiston sekundääri-
senä kantavana rakenteena on puusoirot ja alkuperäisenä lattiapintamateriaalina on ollut lattialaudoitus 
tai mosaiikkibetoni (porrashuonekohdat). Useimmissa huonetiloissa, erityisesti luokkahuonetiloissa sekä 
myös käytävätiloissa, lattiapintamateriaali on uusittu (on muovimattoa tai mahdollisesti linoleumia). 
Kuvassa on esitettynä mosaiikkibetonilaatan ja muovimattopäällysteen rajakohta käytävätilassa. 
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7.6. Yläpohjarakenteet (YP) 
 

 
Kuva 86. Ullakkotilassa vesikattoa kannattavat rakenteet ovat puupalkkeja ja puusoiroja, vesikatteena 
on aluslaudoitukseen tukeutuva (kone)saumattu peltikate. Ullakkotila on varsin korkea ja tilaan on säi-
lötty kaikenalaista opetustoimintaan liittyvää tavaraa. Kuvassa näkyy rakennusaineisia nousuhormeja, 
jotka on muurattu kalkkihiekkatiilestä. 
 

 
Kuva 87. Yläpohjien kantavana primäärirakenteena on alalaattapalkisto, alalaattapalkiston sekundääri-
senä kantavana rakenteena on puusoirot ja alkuperäisenä lattiapintamateriaalina on umpilaudoitukseen 
tukeutuva betoninen palopermantolaatta, eristeenä on turve ja eristekerroksen paksuus on hyvä, noin 
400 mm. 
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Kuva 88. Ullakkotilassa on joitain kosteusjälkiä (vuotojälkiä), joiden syntymisajankohta ei ole tiedossa, 
mutta ovat todennäköisemmin tapahtuneet ennen 2000-luvun puolivälin vesikattokorjauksia. 
 

 
Kuva 89. 2. kerroksen yläpuolella porrashuonetta vasten on aluslaudoituksessa vuotojälkiä joiden syn-
tymisajankohta ei ole tiedossa, mutta ovat todennäköisemmin tapahtuneet ennen 2000-luvun puolivälin 
vesikattokorjauksia. Vuotojälkikohdan alapuolella yläpohjarakenteeseen tehtiin avaus AV.13-YP. 
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Kuva 90. Lähikuva kuvassa 89 esitetystä vuotojälkikohdasta, vuoto on aikanaan tapahtunut ilmeisem-
min peltikatteen rintataitteeseen liittyen.  
 

 
Kuva 91. Ullakkotilassa on myös lappeen ikkunoita (yhteensä 4 kpl), joista kahdessa havaittiin vuoto-
jälkiä ikkuna viereisillä lautapinnoilla. 
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Kuva 92. Vuotojälki ullakkotilan kalkkihiekkatiilestä muuratun nousuhormin (IV-kuilun) sivupinnalla. 
Vuotojälkien perusteella vesilähde voi olla myös nousuhormiin päässyt vesi/kosteus, todennäköisempä-
nä on kuitenkin syytä pitää aikanaan kuiluun liittyvän rintataiteen kautta tapahtuneita vuotoja. 
 

 
Kuva 93. Vuotojälki ullakkotilan kalkkihiekkatiilestä muuratun nousuhormin (IV-kuilun) sivupinnalla. 
Vuotojälkien perusteella vesilähde voi olla myös nousuhormiin päässyt vesi/kosteus, todennäköisempä-
nä on kuitenkin syytä pitää aikanaan kuiluun liittyvän rintataiteen kautta tapahtuneita vuotoja. 
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Kuva 94. Porrashuoneen sivulla (huonetilan KÄY 120 yläpuolella) ullakolla on rintataitteen kohdalla 
rako, josta päivä paistaa läpi (lumen ja veden pääsymahdollisuus ullakkotilaan), kyseinen kohta on kor-
jattava vesitiiviiksi. 
 

 
Kuva 95. Ullakkotilassa on vanhan juhlasalin kohdalla korotus, jossa palopermantolaatta on vaurioitu-
nut (on mahdollisesti lähtenyt valumaan vinoa kattopintaa pitkin) ja myös korotusosan reunan kalkki-
hiekkatiilimuuraus on vaurioitunut. 
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Kuva 96. Ullakkotilassa on vanhan juhlasalin kohdalla korotus, jonka reunan kalkkihiekkatiilimuuraus 
on vaurioitunut kahdesta eri kohtaa (oheisessa kuvassa oleva kohta on eri kohta kuin kuvissa 95 ja 97 
esitetty). 
 

 
Kuva 97. Ullakkotilassa on vanhan juhlasalin kohdalla korotus, jossa palopermantolaatta on mahdolli-
sesti hieman lähtenyt valumaan vinoa kattopintaa pitkin ja myös korotusosan reunan kalkkihiekkatiili-
muuraus on vaurioitunut (vauriokohta on sama kuin kuvassa 95 esitetty). 
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Kuva 98. Ullakkotilassa on vanhan juhlasalin kohdalla korotus, jossa palopermantolaatta on mahdolli-
sesti hieman lähtenyt valumaan vinoa kattopintaa pitkin ja myös korotusosan reunan kalkkihiekkatiili-
muuraus on vaurioitunut, kuvassa näkyy muurauksen takainen musta bitumipaperi (vauriokohta on sa-
ma kuin kuvissa 95 ja 97 esitetty). 
 

 
Kuva 99. Vuotojälki huonetilan OT4 68 kattopinnalla (vuodot ullakkotilasta/vesikatolta). Vuotojälki on 
todennäköisemmin syntynyt ennen 2000-luvun puolivälin vesikattokorjauksia. 
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Kuva 100. Vuotojälki huonetilan OT4 67 kattopinnalla (punainen nuoli) on suurin piirtein kohdassa, 
jossa ullakolla on myös vuotojälkiä. Vuotojälki on todennäköisemmin syntynyt ennen 2000-luvun puo-
livälin vesikattokorjauksia. 
 

 
Kuva 101. Vuotojälki huonetilan OT3 57 kattopinnalla (vuodot ullakkotilasta/vesikatolta). Vuotojälki 
on todennäköisemmin syntynyt ennen 2000-luvun puolivälin vesikattokorjauksia. 
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Kuva 102. Rakenteiden tiiveys. Puutteellisesti tiivistetty sähköjohtovaraus ullakkotilassa. 
 

 
Kuva 103. Rakenteiden tiiveys. Puutteellisesti tiivistetty sähköjohtovaraus ullakkotilassa. 
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7.7. Huonetilat (HT) 
 

 
Kuva 104. Useimmissa märkätiloissa lattiapinta on keraamista laattaa ja useimmat märkätilat ovat 1980-
luvulla tehdyn laajennusosan (B-osan) rakentamisen ajalta. Vedeneristeiden käytöstä ei ole tietoa. Ohei-
nen kuva on 1. kerroksen WC-tilasta, joka sijaitsee pohjakerroksen huonetilan VAR 80 yläpuolella (vä-
lipohjan viemäriputkilävistykset ks. kuvat 81, 82 ja 83). 
 

 
Kuva 105. Huonetiloissa useimpien huonetilojen lattiapinnoitteena on muovimatto (tai linoleumi), sei-
näpinnat ovat yleisemmin maalattuja ja rapattuja tiiliseinäpintoja. 
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Kuva 106. 2. kerroksen WC-tilassa (WC 3) on ikkunapielipinnoissa ja kattopinnoissa maalipinta hilseil-
lyt, todennäköisemmin ennen ikkunoiden uusintaa lämpövuodot ovat olleet ikkunasta sellaisia, että pin-
noitteen kosteus on noussut (lämpötila laskenut) tasolle, joka on vaurioittanut maalipintaa. On myös 
mahdollista, että ikkunaa on pidetty auki vastaavasti. 
 

7.8. Muut rakenteet ja rakenneosat 
 

 
Kuva 107. Kuva pohjakerroksen huonetilaan ET 12 menevästä ulkoportaasta, jonka askelmat ovat luon-
nonkiveä, portaaseen liittyvä tukimuuri on todennäköisemmin puolestaan betonia. Ulkoportaaseen liit-
tyy myös lattiakaivo (punainen nuoli), viemäröintiin ym. rakennuksen talotekniikkaan liittyvät puutteet 
ja virheet sekä niiden edellyttämät korjaustoimenpiteet on kirjattu kuntotutkimusraporttiin (LVIA-
järjestelmien kuntotutkimukset, Asiantuntijapalvelut Lukkari Oy, 27.6.2012) ja taloteknistä korjaus- ja 
uusimistoimenpiteistä aiheutuvia korjauksia rakennustekniikkaan ei ole kirjattu erikseen tässä tutkimus-
selosteessa. 
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Kuva 108. Rakennuksen huonetilan SOS 17 ulkoseinäkulmassa on syöksytorvi, josta kattovesiä ei ole 
johdettu suoraan sadevedenpoistojärjestelmään. Korjaustoimenpiteenä syöksytorvelle on rakennettava 
rännikaivo. 
 

 
Kuva 109. Kattovesien johdatus syöksytorvesta rännikaivoon ei ole oikein onnistunut, etenkin kovalla 
sateella vettä voi räiskyä ikkunapellille (ja ikkunarakenteisiin). Korjaustoimenpiteenä syöksytorvelle on 
rakennettava rännikaivoon johtava jatko-osa. 
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Liite 1, Tutkimuskartta, pohjakerros. 
 

AV.04-TER 63 
MA.05-TER 63 

AV.02-KIR 55 
MA.02-KIR 55 
KO.05-KIR 55  

KO.10-KIR 55A 
KO.10-KIR 55B 

KO.12-SOS 17A 
KO.12-SOS 17B 
KO.12-SOS 17C 

MA.04-KIR 55 

KO.09-KIR 55A 
KO.09-KIR 55B 

KO.06-KIR 55A 
KO.06-KIR 55B 
KO.06-KIR 55C 

KO.07-KIR 55A 
KO.07-KIR 55B 

KO.08-KIR 55A 
KO.08-KIR 55B 

AV.01-VAR 80 
KO.01-VAR 80 

KO.02-VAR 80A 
KO.02-VAR 80B 
KO.02-VAR 80C 

KO.04-VAR 80A 
KO.04-VAR 80B 

KO.03-VAR 80A 
KO.03-VAR 80B 

IL.01-KÄY 37 

KO.13-TER 63A 
KO.13-TER 63B 
KO.13-TER 63C 

AV.03-KÄY 37 
MA.03-KÄY 37 
KO.11-KÄY 37 
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Liite 2, Tutkimuskartta, 1. kerros. 
 

AV.05-OPE 18 
MA.06-OPE 18  
MA.07-OPE 18 

AV.07-ET 11 
MA.10-ET 11  

AV.06-KÄY 118 
MA.08-KÄY 118 
MA.09-KÄY 118
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Liite 3, tutkimuskartta, 2. kerros. 
 

AV.09-KÄY 120 
MA.13-KÄY 120 
MA.14-KÄY 120

(AV.14-YP) 
(MA.22-YP) 
(MA.23-YP) 

(AV.12-YP) 
(MA.18-YP) 
(MA.19-YP) 

(AV.11-YP) 
(MA.16-YP) 
(MA.17-YP) 

AV.08-KÄY 120 
MA.11-KÄY 120 
MA.12-KÄY 120

(AV.13-YP) 
(MA.20-YP) 
(MA.21-YP) 

AV.10-KÄY 120 
MA.15-KÄY 120 

(AV.15-YP) 
(MA.24-YP) 
(MA.25-YP) 
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Liite 4, tutkimuskartta, vesikatto (ullakko). 

AV.13-YP 
MA.20-YP 
MA.21-YP 

AV.14-YP 
MA.22-YP 
MA.23-YP 

AV.11-YP 
MA.17-YP 
MA.18-YP 

AV.11-YP 
MA.16-YP 
MA.17-YP 

AV.15-YP 
MA.24-YP 
MA.25-YP 
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Liite 5, vauriokartta, pohjakerros, pintakosteudentunnistimella havaitut poikkeavan kosteuden alueet.  
 
 
 

= Poikkeavan kosteuden alue alapohjarakenteessa (AP).  
 

 
= Poikkeavan kosteuden alue maanvastaisissa ulkoseinissä (MUS), seinän alaosassa.  

Alueilla todettavissa lievästi 
kohonnutta kosteutta.
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Liite 6, vauriokartta, ullakkokerroksen (+ 2. kerroksen kattopinnan) kosteusjälkialueet ja vauriojälkialueet.  
 

= Kosteusjälki (vuotojälki) vesikaton (VK) aluslaudoituksessa tai muissa puupinnoissa.
  
= Kosteusjälki (vuotojälki) 2. kerroksen yläpohjarakenteen (YP) alapinnassa. 
 
= Vauriokohta yläpohjarakenteessa (YP), esim. umpilaudoituksen lahovaurio tms.  

Vuotojälki kattolaudoi-
tuksen alapinnassa, 
kuvat 89 ja 90. 

Vuotojälki 2. kerroksen 
kattopinnalla, kuvat 99, 
100 ja 101. 

Palopermantolaatan alapuoli-
nen umpilaudoitus lahovau-
rioitunut, avauskohta AV.15-
YP. 

Palopermantolaatan alapuoli-
nen umpilaudoitus lahovaurioi-
tunut, avauskohta AV.11-YP. 
 

Korokkeen reuna rikkoontu-
nut, korokeosan palopermanto-
laatta on valanut, kuvat 95–98.

Päivä paistaa vesikattopellin 
liitoskohdasta ullakolle, kuva 
94.  

Kattopinta roskainen. 

Vuotojälkiä lappeen ikkunan 
sivuporrastuksessa, kuva 91.

Vuotojälkiä lappeen ikkunan 
sivuporrastuksessa, kuva 91.


















