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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suorittaa Helsingin Esplanadin puistossa sijaitse-
van Ravintola Kappelin rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus. Tutkimuksen
ensisijaisena tavoitteena oli mikrobi- ja kosteusvaurioituneiden rakenneosien ja liittymära-
kenteiden kartoitus sekä mikrobi- ja kosteusvaurioiden laajuuden todentaminen mahdolli-
sen korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi. Tutkimukset sisälsivät lisäksi myös altistumisolo-
suhteiden arvioinnin.

Oma osuuteni tutkimuksissa käsitti tutkimusten suorittamisen erikseen laaditun tutkimus-
suunnitelman mukaisesti, sekä tutkimusraportin laatimisen lukuun ottamatta rakennuksen
sisä- ja ulkopuolisen salaojajärjestelmän tarkastusta ja korkotason määritystä, pintakosteu-
denosoittimella suoritettavia kosteuskartoituksia, sekä ilmanvaihtokoneiden, tuloilmakam-
mioiden ja kanavien tarkastuksia.

Tutkimusten laadunvarmistus suoritettiin yrityksen sisäisten laadunvarmistusohjeiden ja ti-
laajan kanssa sovittujen yhteistoimintamenettelyiden mukaisesti. Hankkeen sisäinen laa-
dunvarmistus käsittää laaditun tarjouksen tarkastuksen, suoritettujen tutkimusten tarkas-
tuksen, sekä raporttiluonnoksen tarkastuksen. Suoritettujen tutkimusten tarkastus sisälsi
mahdollisten lisätutkimustarpeen arvioinnin. Tässä hankkeessa sisäiseen tarkastukseen
kuului lisäksi tilaajan raporttiluonnokseen esitettyjen kommenttien pohjalta raporttiin tehty-
jen lisäysten ja tarkennusten tarkastuksen. Sisäisen tarkastuksen suoritti hankkeeseen ni-
metty laadunvarmistaja, joka on tutustunut kohteeseen, mutta ei ole osallistunut varsinai-
siin tutkimuksiin.

Koska kohteen korjaussuunnittelua ei ole vielä aloitettu, niin ei kyseisen tutkimusraportin ja
olemassa olevan dokumentaation riittävyyttä suunnittelun lähtötiedoiksi ole pystytty arvioi-
maan. Tilaajan asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa korostettiin erityisesti
käytössä olevien lähtötietojen huolellista läpikäynti ja yksityiskohtaista käsittelyä tutkimus-
raportissa, jotta suunnittelijoiden lähtötietojen läpikäyntiin käytettävää aikaa saataisiin vä-
hennettyä. Lähtötietojen perusteellisella läpikäynnillä ja kattavalla käsittelyllä saadaan
myös hyvä kokonaiskuva kohteesta, jonka avulla tutkimukset saadaan kohdistettua mah-
dollisiin erityisiin riskirakenteisiin/-ratkaisuihin. Tutkimuksesta saatuja kokemuksia on viety
eteenpäin yrityksen sisäiseen kehitystyöhön.
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1 Tiivistelmä
Kellarin maanvastaisille alapohja- ja seinärakenteille suoritetuissa tutkimuksissa havaittiin raken-
teissa haitta-aineita sisältäviä rakennusmateriaaleja. Lisäksi maanvastaisissa seinärakenteissa ha-
vaittiin paikallisesti kosteus- ja mikrobivaurioituneita pintamateriaaleja. Kosteusvaurioituneiden
seinärakenteiden pinnoilta otetuista viidestä (5) materiaalinäytteestä yhteensä kahdessa (2) oli
viite mikrobivauriosta. Seinärakenteissa havaittujen kosteus- ja mikrobivaurioiden arvioidaan ole-
van seurausta seinärakenteen vedeneristeessä olevista epäjatkuvuuskohdista ja puutteellisen sa-
devedenohjauksen seurauksena seinärakenteeseen kulkeutuvasta sade- ja vajovedestä.

Ensimmäisessä kerroksessa havaittiin paviljonki- ja aulaosien julkisivu- ja ulkoseinärakenteissa,
sekä maanvastaisissa alapohjarakenteissa kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakennusmateriaa-
leja ja -jätettä. Paviljonki- ja aulaosien ulkoseinärakenteen alareunoista otetuista kuudesta (6) ma-
teriaalinäytteestä yhteensä viidessä (5) oli viite vauriosta. Lisäksi aikaisemmin suoritettujen tutki-
musten yhteydessä itäpuolen paviljonkiosan maanvastaisesta alapohjarakenteesta otetuista kol-
mesta (3) materiaalinäytteissä kaikissa oli viite vauriosta. Tutkimusten perusteella esiintyy tutki-
tuissa ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa lisäksi epätiiveyttä, joka mahdollistaa rakenteessa olevien
epäpuhtauksien kulkeutumisen sisäilmaan.

Aulaosan ja paviljonkien ulkoseinärakenteiden alaosissa havaittujen kosteus- ja mikrobivaurioiden
arvioidaan olevan pääosin seurausta epätiiviiden rakenneliittymien kautta ulkoseinärakenteeseen
kulkeutuneesta sade-/sulamisvedestä sekä seinärakenteen puutteellisesta tuulettuvuudesta ja
sade-/sulamisveden ohjauksesta. Ensimmäisen kerroksen maanvastaisessa alapohjarakenteessa
havaitut mikrobivauriot voivat olla seurausta esimerkiksi alapohjarakenteessa olevassa rakennus-
muovissa mahdollisesti olevien epäjatkuvuuskohtien sekä perusmuurin ja sokkelin kautta alapoh-
jan betonilaattaan kapilaarisesti kulkeutuvasta kosteudesta.

Käyttäjiltä saatujen tietojen mukaan vesikatteen läpi on tapahtunut vesivuotoja kahdesta eri koh-
dasta. Vesikatteen ja siihen liittyvien julkisivujen tutkimuksissa havaittiin rakenteissa runsaasti tii-
vistämättömiä mekaanisia kiinnityksiä sekä putki- ja kaapeliläpivientejä. Myös yläpohjan höyryn-
/ilmansulun tiiveydessä havaittiin puutteita. Lisäksi vesikatteiden ylösnostoissa havaittiin puut-
teita huoltorakennuksen ja kulmakabinettien sinkkikupolien kohdalla. Käyttäjiltä saatujen tietojen
perusteella vuotoja ei ole kuitenkaan ole havaittu enää kohteessa suoritettujen vuotokorjausten
jälkeen. Havaintojen perusteella suoritetut vuotokorjaukset ovat sisältäneet kuitenkin ainoastaan
vesikatteen paikkauksia ja kosteusvaurioituneiden pintamateriaalien korjauksen, minkä perus-
teella voi yläpohjassa edelleen olla kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakennusmateriaaleja.

Tutkituista rakennusosissa havaitut mikrobivauriot ja haitta-aineet, sekä rakenteiden epätiiveys,
että sisäilmasto-olosuhteiden mittauksista tehdyt havainnot huomioiden, arvioidaan haitallinen
altistumisolosuhde kokonaisuutena erittäin todennäköiseksi. Merkittävimmät altistumista aiheut-
tavat vauriot arvioidaan olevan ensimmäisen kerroksen ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa. Sisäil-
man alipaineisuus suhteessa ulkoilmaan lisää rakenteissa olevien epäpuhtauksien pitoisuutta si-
säilmassa. Tämän lisäksi koneellisen ilmanvaihdon jaksottaisen käytön seurauksena epäpuhtauk-
sien ja kosteuden poistuminen tiloista vähentyy sekä korvausilman laimentava vaikutus häviää.

Suoritettujen tutkimusten perusteella, on tutkituille rakennusosille esitetty eri asteisia korjaustoi-
menpiteitä kiireellisistä ja siirtävistä korjauksista aina laajempiin peruskorjauksiin.
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2 Yhteystiedot

2.1 Kohde
Ravintola Kappeli
Eteläesplanadi 1
00130 HELSINKI

2.2 Tilaaja
Helsingin kaupunki,
Kaupunkiympäristö,
Rakennukset ja yleiset alueet
Anna Keskinen

Elimäenkatu 5
00510 HELSINKI

2.3 Tutkimuksen suorittajat

2.3.1 Rakennetekniikka

Sitowise Oy puh 029 005 9204
Linnoitustie 6 faksi 020 743 5251
02600 Espoo

 ins. AMK

@sitowise.com

 ins. AMK

@sitowise.com

 avustava kuntotutkija

@sitowise.com

2.3.2 IV-tekniikka

Sitowise Oy puh 020 743 5250
Linnoitustie 6 faksi 020 743 5251
02600 Espoo

 ins. AMK

@sitowise.com
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3 Tutkimuksen perustiedot

3.1 Toimeksiannon tausta, tavoitteet
Kiinteistön käyttäjät ovat havainneet ravintolarakennuksessa kosteus-/mikrobivaurioon viittaavia
hajuja. Kohdetta on tutkittu edellisen kerran vuosina 2016 ja 2017, jolloin kohteessa suoritettiin
kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus kahdessa eri vaiheessa (WSP Finland Oy 2016; WSP
Finland Oy 2016 2017). Tutkimusten perusteella rakennuksessa tiedetään olevan riskialttiita ja
eriasteisesti vaurioituneita rakenneratkaisuja. Tutkimuksissa havaittiin mikrobivaurioituneita ra-
kenteita kuitenkin ainoastaan Unioninkadun puoleisessa päässä olevan ravintolasalin ikkunoiden
alapuolisissa julkisivurakenteissa.

Toimeksiannon tarkoituksena on suorittaa lisätutkimuksia kohteeseen laaditun erillisen tutkimus-
suunnitelman mukaisesti (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018). Tavoitteena on mikrobi- ja kos-
teusvaurioituneiden rakenneosien ja liittymärakenteiden kartoitus sekä mikrobi- ja kosteusvauri-
oiden laajuuden todentaminen mahdollisen korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi.

3.2 Lähtötiedot
Käytössä olleet piirustukset ja asiakirjat:

· Terassin juomatarjoilupiste (lupatunnus 3-3130-16-C, kuvaus nro. P7000-094…097-18) 2016
· Huoltorakennus ja tilamuutoksia (lupatunnus 3-3087-10-D, kuvaus nro. P5585-007…017-12,

R5933-277…298-17) 2010
· Terassin laajennus (lupatunnus 3-4154-03-C, kuvaus nro. P4888-125…131-05) 2003
· Uusi takka ja savuhormi (lupatunnus 3-1820-01-C, kuvaus nro. P4691-102…105-03) 2001
· Muutos, jätekatos ja yleisö-wc (lupatunnus 3-3089-B-99, kuvaus nro. P4500-231…234-01,

R8029-125-08) 1999
· Laajennus, jätekatos (lupatunnus 3-513-C-95, kuvaus nro. P4069-274…275-97, R4388-

013…015-99) 1995
· Uusi kierreporras (lupatunnus 3-3557-Z-94, kuvaus nro. R4388-012-99) 1994
· Ulkomyyntiyksikkö (lupatunnus 3-607-R-85, kuvaus nro. P4934-153…156-05) 1985
· Tavaralavahissi (lupatunnus X-1657-R-84, kuvaus nro. P4934-151…152-05) 1984
· Ulkoalue/myyntiyksikkö (lupatunnus 3-818-R-84, kuvaus nro. P4934-148…150-05) 1984
· Jäteastiasuoja (lupatunnus 3-594-C-79, kuvaus nro. P79-042965…042969) 1979
· Tarjoilualueen päällystäminen betonikivillä (lupatunnus 3-706-R-77, kuvaus nro. P4934-147-05)

1977
· Mainoskilpien asennus (lupatunnus 3-2145-R-76, kuvaus nro. P4934-145…146-05) 1976
· Ulkoalueen aita (lupatunnus 3-372-R-75, kuvaus nro. P4934-142…144-05) 1975
· Valaistus (lupatunnus 3-265-R-74, kuvaus nro. P40934-140…141-05) 1974
· Peruskorjaus ja muutostyö; ruokailusalit, kellari ja huoltorakennus (lupatunnus 3-2113-A-73,

kuvaus nro. P77-055759…055766, R76-031331…031350, R 77-002532…002544, T76-
031321…031325) 1973

· Uusi terassi ja aita (lupatunnus 3-1070-B-66, kuvaus nro. P77-055755…055758) 1966
· Puistolavan laajennus (lupatunnus Ke-299-B-62, kuvaus nro. P77-055752…055754, R71-

000887…000890) 1962
· Kappelin itäisen puistomajan muutos (lupatunnus 3-104-R-61, kuvaus nro. P4934-138…139-05)

1961
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· Laajennuksia ja tilamuutoksia; lasiveranta, kellari (lupatunnus Ke-172-C-60, kuvaus nro. P77-
055746…055751, R71-000884…000886) 1960

· Tilamuutoksia; kellari ja keittiö (lupatunnus Ke-113-C-51, kuvaus nro. P77-055742…055745)
1951

· Ravintolan lounais- ja kaakkoisnurkan laajennus, soittolava ja sivupaviljongit  (lupatunnus Ke-
40-C-39, kuvaus nro. P77-055730…055741, R71-000878…000883, T71-000872…000877) 1939

3.3 Kohteen yleistietoja
Alueella voimassa oleva asemakaava on saanut lainvoimaisuuden 23.8.1836 ja se on vanhentunut.
Esplanadin kappelia tulee käsitellä kuin se oli suojeltu sisä- ja ulkopuolelta asemakaavamerkin-
nällä SR-1. Ennen korjaussuunnittelun aloittamista hankkeeseen ryhtyvän tulee ottaa yhteyttä
Helsingin kaupunginmuseoon.

Kiinteistö muodostuu ravintolarakennuksesta ja erillisestä esiintymislavarakennuksesta. Tutkimuk-
set on rajattu ainoastaan ravintolarakennukseen, jonka alkuperäinen osa on valmistunut vuonna
1867. Rakennusta on laajennettu, korjattu ja muutettu useassa vaiheessa tämän jälkeen 1890-,
1930-, 1960-, 1970- ja 2010-luvuilla. Viimeisin varsinainen peruskorjaus on tehty 1970-luvun puo-
livälissä.

Rakennuksen maanpäälliset julkisivurakenteet ovat puu- ja teräsrakenteisia sekä massiivitiilira-
kenteisia. Kellarikerroksen ja maanpäällisen kerroksen välinen välipohja on tiiliholvi- tai betoni-
laattapalkistorakenteinen. Yläpohjarakenteet ovat paikoin betonisia alalaattapalkistoja ja paikoin
puurakenteisia. Vesikatteena on saumattu rivipeltikate.

Käyttökohteet:  ravintola
Rakennuksia: 2
Kerrosmäärä: 1 + 1
Tilavuus: 5 900 m3

Kerrosala: 1 127 m2

Ilmanvaihto: Koneellinen tulo- ja poistojärjestelmä
Lämmitys: Kaukolämpö

3.3.1 Aikaisemmin suoritetut tutkimukset ja korjaukset

2018 Tutkimussuunnitelma ja riskiarvio (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, luonnos)

2018 Rakennushistorian selvitys (Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy,
17.9.2018)

2017 Kosteus- ja sisäilmatekniset lisätutkimukset (WSP Finland Oy, 19.1.2017)

2016 Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimusraportti (WSP Finland Oy,
29.8.2016)

2016 Homekoiraraportti (Homekoira Team Oy, raportti ei käytettävissä)

2010 Kuntoarvion päivitys (Helsingin kaupungin rakennusvirasto, 22.4.2010)
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3.3.2 Yhteenveto aikaisemmin suoritetuista tutkimuksista

Alapohjarakenteet

Kohteen alapohjarakenteille on suoritettu aikaisemmin tarkempia rakenneteknisiä tutkimuksia
(WSP Finland Oy 2016; WSP Finland Oy 2017), minkä yhteydessä on selvitetty mm. rakenneavauk-
sin alapohjarakenteiden rakennekerrokset. Rakenneavausten perusteella ovat kohteen kaikki ala-
pohjarakenteet maanvastaisia.

Kellarikerroksessa suoritetuissa rakenneavauksissa havaittiin kellarin alapohjarakenteissa mm.
valuasfalttia, jonka öljyhiilivety- ja PAH-pitoisuudet ylittivät kyseisille pitoisuuksille määritetyt raja-
arvot. Sisäilmamittausten perusteella eivät kellarin sisäilman naftaleenin pitoisuudet kuitenkaan
ylittäneet toimenpiderajaa ilmanvaihdon ollessa normaalissa käyttötilanteessa. Tutkimusraportin
toimenpide-ehdotuksissa kuitenkin suositellaan vielä sisäilman PAH-pitoisuuden mittausta tilan-
teessa, jossa ilmanvaihto on suljettu mittauksen ajaksi. Tutkimuksissa havaittiin lisäksi kellariker-
roksen lattiarakenteessa paikoin kosteita alueita, minkä epäiltiin olevan seurausta alapohjaraken-
teiden eristämättömyydestä.

Ensimmäisen kerroksessa suoritetuissa rakenneavauksissa havaittiin alapohjan täytöissä vanhaa
rakennusjätettä. Ensimmäisen kerroksen alapohjan rakenneavausten yhteydessä kerätyistä kol-
mesta (3) materiaalinäytteestä kaikissa oli jonkin asteinen viite mikrobivauriosta.

Maanvastaisten seinärakenteet

Kohteen maanvastaisille seinärakenteille on suoritettu vuonna 2016 rakenneteknisiä tutkimuksia
(WSP Finland Oy 2016), jotka sisälsivät mm. maanvastaisen seinärakenteiden kosteusmittauksia.

Kellarikerroksen maanvastaisissa seinissä havaittiin kosteuden aiheuttamia pinnoitevaurioita,
joista huomattavimmat vauriot sijaitsivat lämmönjakohuoneen seinässä. Lisäksi kosteuden aiheut-
tamia pinnoitevaurioita havaittiin mm. ravintolatilan (K07) ja narikan seinässä. Suoritetuissa kos-
teusmittauksissa havaittiin kohonneita kosteuspitoisuuksia mm. ravintolatilan (K07) molemmissa
syvennyksissä, jotka ovat vanhojen piirustusten perusteella vanhoja hiili-/polttoainekuiluja.

Alkuperäisen osan maanvastaisissa seinissä havaittiin kosteusmittausten yhteydessä bitumista
materiaalia, joka aistinvaraisten havaintojen perusteella sisältää hyvin todennäköisesti PAH-yhdis-
teitä.

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella on arvioitu, että todennäköisin syy lämmönjako-
huoneen ja narikan seinässä havaituille kosteusvaurioille ovat Eteläesplanadin sade- ja sulamisve-
sien kulkeutuminen seinärakenteisiin puutteellisen vedeneristyksen ja sadevedenohjauksen seu-
rauksena.

Tutkimusten perusteella on kellarin maanvastaisille seinille ehdotettu jatkotutkimuksia, jotka si-
sältävät mm. kellarin maanvastaisten seinien rakenteiden selvittämisen rakenneavauksin.

Välipohjat

Kohteen välipohjarakenteille on suoritettu aikaisemmin tarkempia rakenneteknisiä tutkimuksia
(WSP Finland Oy 2016; WSP Finland Oy 2017), minkä yhteydessä on selvitetty mm. rakenneavauk-
sin välipohjarakenteiden rakennekerrokset. Rakenneavausten perusteella ovat kohteen välipohja-
rakenteet pääosin tiiliholvirakenteisia. Rakennuksen keittiöön ei tutkimuksissa tehty avauksia.

Välipohjan rakenneavausten yhteydessä otettiin välipohjasta yhteensä kolme (3) materiaalinäy-
tettä mikrobianalyysia varten. Näytteenotto suoritettiin välipohjan kappaholvin ja pintalaatan vä-
lissä olevista kevytsoratäytöistä ja valupaperista. Näytteissä ei havaittu mikrobikasvustoa.
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Julkisivut

Kohteen julkisivurakenteille on suoritettu aikaisemmin tarkempia rakenneteknisiä tutkimuksia
(WSP Finland Oy 2016; WSP Finland Oy 2017), minkä yhteydessä on selvitetty mm. rakenneavauk-
sin paviljonki– ja aulaosan puujulkisivurakenteiden rakennekerrokset. Lisäksi tutkimusten yhtey-
dessä on tarkasteltu julkisivurakenteen rakennusfysikaalista toimintaa DOF-lämpö -ohjelman
avulla.

Julkisivurakenteiden rakenneavausten yhteydessä otettiin julkisivurakenteista yhteensä kahdek-
san (8) materiaalinäytettä mikrobianalyysia varten. Näytteet otettiin itä- ja länsipuolen paviljonki-
ja aulaosan ulkoseinärakenteista. Rakenneavauksista kerättyjen materiaalinäytteiden perusteella
kolmessa näytteessä on vahva viite mikrobivaurioon. Lisäksi yhdessä näytteessä havaittiin pieniä
määriä kosteusvauriolajeja, jotka viittaavat heikkoihin vaurioihin näytteessä. Kaikki materiaali-
näytteet, joissa havaittiin mikrobivaurioita, sijaitsivat rakennuksen itäpuolen paviljongin seinissä.

Rakenneavauksessa tehtyjen havaintojen, rakenteesta suoritetun rakennefysikaalisen tarkastelun,
sekä materiaalinäytteistä tehtyjen mikrobianalyysien perusteella on puujulkisivurakenteen kos-
teustekninen toiminta arvioitu melko huonoksi. Tutkimusten perusteella merkittävimmät puut-
teet julkisivurakenteessa liittyivät rakenteen heikkoon tuulettuvuuteen ja vesihöyrytiiveyteen.

Yläpohja- ja vesikatto

Kohteen yläpohja- ja vesikattorakenteille on suoritettu aikaisemmin tarkempia rakenneteknisiä
tutkimuksia (WSP Finland Oy 2016; WSP Finland Oy 2017), minkä yhteydessä on selvitetty alkupe-
räisosan, paviljonkiosan ja vuoden 1939 laajennusosan yläpohjarakenteiden rakennekerrokset.

Yläpohjarakenteiden kunto vaihtelee rakennetyypeittäin. Osa yläpohjarakenteista tuulettuu hyvin
ja osassa rakenteissa ei havaittu rakenteiden tuuletusta ollenkaan. Yläpohjarakenteiden eristeistä
otettiin yhteensä kahdeksan (8) materiaalinäytettä mikrobianalyysia varten. Näytteissä ei kuiten-
kaan havaittu mikrobikasvustoa huolimatta siitä, että osa yläpohja- ja vesikattorakenteista olivat
puutteellisesti tuuletettuja ja kosteustekniseltä toiminnaltaan heikkoja.

Vesikaton tarkastusten yhteydessä havaittiin itäpuolisen paviljongin kulmakabinetin kupolissa
reikä. Lisäksi katteen saumoissa havaittiin paljon kittauksia, jotka viittaavat siihen, että katteessa
on ollut vuotoja. Lisäksi kittaukset olivat heikkokuntoisen näköisiä. Sisäpuolelta löydettiin vuoto-
jälkiä ainoastaan Kauppatorin puoleisen sisäänkäynnin edustalta. Vesikaton yläpuolisella tarkaste-
lulla ei löydetty syitä tähän vuotoon.

Väliseinärakenteet

Kohteen kellarin väliseinärakenteille on suoritettu vuonna 2016 rakenneteknisiä tutkimuksia (WSP
Finland Oy 2016), jotka sisälsivät mm. väliseinärakenteiden kosteusmittauksia.

Kosteuden aiheuttamia pintavaurioita havaittiin eteisen (K02) sekä käytävän (K15) väliseinistä.
Pintakosteusmittausten perusteella seinät olivat paikoin kosteat mutta suhteellisen kosteuden
mittaukset eivät varmistaneet tätä tulosta.

Miesten pukuhuoneen ei-kantavan seinän alareunan kohonneet kosteuslukemat johtuvat tutki-
musten mukaan melko todennäköisesti pukuhuoneen käytön tai siivouksen aiheuttamasta hetkel-
lisestä kosteuden noususta.
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Märkätilat

Kohteen välipohjarakenteille on suoritettu aikaisemmin tarkempia rakenneteknisiä tutkimuksia
(WSP Finland Oy 2016; WSP Finland Oy 2017), minkä yhteydessä on selvitetty rakenneavauksella
myös ensimmäisen kerroksen naisten wc:n välipohjarakenne. Rakenneavauksen perusteella on
ensimmäisen kerroksen wc:n kohdalle rajoittuva välipohjarakenne yksinkertainen kantava betoni-
laatta. Lattiarakenteessa ei havaittu vedeneristettä.

Ilmanvaihto

Kohteen ilmanvaihdon toimintaa on seurattu vuonna 2016 suoritettujen rakenneteknisten tutki-
musten yhteydessä (WSP Finland Oy 2016). Tutkimus käsitti sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron
seurantamittauksen viikon pituisena ajanjaksona.

Seurantamittauksen perusteella ilmanvaihto näyttäisi arkipäivisin toimivan hyvin, jolloin tilat ovat
lievästi alipaineisia, mutta mitattuna viikonloppuna rakennukseen syntyy lievä ylipaine. Viikonlo-
pun 22.-23.10.2016 aikana vallitsi sisätiloissa keskiarvoltaan n. 2 Pa:n suuruinen ylipaine. Viikon-
loppuna vaikuttavan ylipaineen arvioitiin johtuvan ilmanvaihdon toiminnasta, tilojen käytöstä tai
tuulesta.
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4 Yleistä tutkimuksesta

4.1 Tutkimusten laajuus
Tutkimukset käsittivät ravintolarakennuksen rakenne-, kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutki-
muksen luvussa 4.2 esitetyssä laajuudessa.

Kuva 4.1: Ensimmäisen kerroksen pohjakuva (Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 2018)

Pohjoinen

Itä Länsi

Etelä



Tutkimusraportti 13/96
Ravintola Kappeli, Eteläesplanadi 1

 8.2.2019

Sitowise Oy Y-tunnus 2335445-0 Sähköposti etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Kuva 4.2: Kellarin pohjakuva (Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy 2018)

4.2 Suoritettavat tutkimukset ja mittaukset

Alapohja

· Maanvastaisten alapohjarakenteiden ja märkätilojen kartoitus pintakosteudenosoittimella.
· Ensimmäisen kerroksen itäpäädyn maanvastaisten alapohjarakenteiden rakenneavaus ulkosei-

näliittymästä.
· Maanvastaisten alapohjarakenteiden merkkiainekokeet molemmissa kerroksissa.
· Rakennuksen sisä- ja ulkopuolisen salaojajärjestelmän tarkastus ja korkotason määritys otan-

tana.

Sokkeli, perustukset ja maanvastaiset seinät

· Maanvastaisten seinärakenteiden kartoitus pintakosteudenosoittimella.
· Maanvastaisten seinärakenteiden rakenneavaukset luonnonkivi- tai betonikerrokseen saakka.
· Maanvastaisten seinärakenteiden haitta-ainekartoitus ja mahdollisten haitta-aineiden analy-

sointi.
· Maanvastaisten seinärakenteiden eriste- ja pintamateriaalien materiaalinäytteenotto ja mate-

riaalinäytteiden mikrobiologinen analysointi.

Pohjoinen

Itä Länsi

Etelä
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Välipohjat

· Gallerian (17) korokelattian rakenneavaus ulkoseinäliittymästä sekä eristemateriaalin materi-
aalinäytteenotto ja materiaalinäytteiden mikrobiologinen analysointi. Rakenneavauskohta
määritetään lämpökuvaamalla.

Väliseinät

· Kellarikerroksen väliseinien alaosien kartoitus pintakosteudenosoittimella.
· Käytävän (02/07) väliseinän yläosan pintamateriaalin materiaalinäytteenotto ja materiaalinäyt-

teiden mikrobiologinen analysointi vuotoalueelta.

Ulkoseinät

· Itäisen paviljongin ulkoseinän alareunan rakenneavaus maanvastaisen alapohjarakenteen ra-
kenneavauksen yhteydessä.

· Keskikäytävän ja läntisen paviljongin ulkoseinien alareunan rakenneavaukset (yhteensä 2 kpl)
sekä materiaalinäytteenotto ja materiaalinäytteiden mikrobiologinen analysointi alaohjauspui-
den alapinnoista.

Yläpohja ja vesikatto

· Vesikaton ulkopuolinen kuntokartoitus

Ilmanvaihto

· Sisäilman kuitupitoisuuden mittaus kahden viikon laskeumanäytteillä.
· Rakennuksen painesuhteiden selvitys paine-eromittauksilla vähintään 7 vuorokauden ajan.
· Olevien ilmanvaihtokoneiden ja tuloilmakammioiden sekä kanavien puhtauden ja kunnon ais-

tinvarainen tarkastus.

Ikkunat ja ovet

· Ikkunaliittymien tarkastus ja rakenneavaukset tarvittaessa. Orgaanisten tai mineraalivillaisten
tilkemateriaalin materiaalinäytteenotto ja materiaalinäytteiden mikrobiologinen analysointi.

4.3 Käytetyt mittaus- ja tutkimuslaitteet
· Pintakosteusilmaisimet: Gann Hydromette Compact LB,
· Rakennekosteusmittaus: Vaisala HM40-näyttölaite ja HMP40S-mittapäät, kalibroitu 11/2017
· Merkkiaineilmaisin: Kimo DF 110
· Alipaineistuslaitteisto: Retrotec 5101 Classic + DM32 Digital Gauge
· Paine-ero: Tinytag dataloggeri, Produal PEL-DK pressure transmitter
· Korkomittaus: Leica Rugby 50
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4.4 Rakenteiden ja taloteknisten järjestelmien elinkaari
Kiinteistön alkuperäisen osan ikä on 151 vuotta. Oheisessa taulukossa on arvioitu rakenteiden ja
LVI-järjestelmien jäljellä olevaa käyttöikää yleiseen käyttöikään verrattuna. Käyttöiät ovat yksilölli-
siä ja riippuvat olennaisesti myös huolto- ja ylläpitotoimenpiteistä, joten poikkeamia suositukselli-
siin elinkaariin voi esiintyä. Tutkittavien rakennusosien jäljellä olevaa käyttöikää on käsitelty tar-
kemmin tutkimustuloksissa.

Mikäli tilan, rakenteen tai järjestelmän korjauksesta ei ole ollut käytössä suunnitelma-asiakirjoja,
niin on tilan, rakenteen tai järjestelmän ikä esitetty ainoastaan arviona. Arviot rakenteen tai jär-
jestelmän käyttöiästä perustuvat kohteen tiedossa olevan korjaushistorian pohjalta tehtyihin ole-
tuksiin (mm. tehdyt tilamuutokset sekä tiedossa olevat aikaisemmat ja liittyvät korjaustoimenpi-
teet).

Taulukko 1. Keskimääräiset käyttöiät (RT 18-10922, Kiinteistön tekniset käyttöiät)

Tunnus Tila/rakenne/järjestelmä

Keskimääräinen tek-
ninen käyttöikä
Rasitusluokka: nor-
maali (tai erikseen
mainittu)

Tilan/rakenteen/järjestel-
män ikä
(aikaväli edelliseen koko-
naisvaltaiseen korjauk-
seen)

113 Kuivatusrakenteet

1131 Salaojajärjestelmä (1950-2000)
(kohteessa rasitusluokka vaikea)

30 vuotta
tarkastusväli 2
vuotta
huuhteluväli 5
vuotta

45 vuotta
8 vuotta (huoltorakennus)

122 Perustukset ja alapohjat

1221
1222

Perusmuurin vedeneristys, kuu-
mabitumisively 20 vuotta 45 vuotta (arvio)

1221
1222

Perusmuurin vedeneristys, kumibi-
tumikermi 30 vuotta 8 vuotta (huoltorakennus)

124 Julkisivut

1241 Lautaverhous 50 vuotta
5…20 huoltokäsittely 45 vuotta

1241 Rappaus (kolmikerrosrappaus)
50 vuotta
10…20 huoltomaa-
laus

45 vuotta
8 vuotta (huoltorakennus)

1242 Ikkunat, puuikkuna

50 vuotta
5…15 ulkomaalaus,
8...15 sisämaalaus,
3...12 tiivistäminen

45 vuotta (arvio)

1243 Metalliulko-ovet, kevytmetalliset 20 vuotta 8 vuotta (arvio)
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Tunnus Tila/rakenne/järjestelmä

Keskimääräinen tek-
ninen käyttöikä
Rasitusluokka: nor-
maali (tai erikseen
mainittu)

Tilan/rakenteen/järjestel-
män ikä
(aikaväli edelliseen koko-
naisvaltaiseen korjauk-
seen)

126 Vesikatot

1263 Vesikatteet, sinkitty ja maalattu ri-
visaumakate 60 vuotta 45 vuotta

1263 Vesikatteet, kumibitumikermikate,
2-kerroskate, tasakatto 30 vuotta 8 vuotta (huoltorakennus)

133 Tilapinnat

1332 Lattiapinnat

1332
Märkätilan lattia, laatta + massa-
mainen vedeneriste (RakMK C2,
1999->)

30 vuotta 8 vuotta

1332 Sisäkattopinnat

1334 Märkätilan sisäkattopinnat 20 vuotta 8 vuotta

1336 Seinäpinnat

1336 Märkätilan seinä, laatoitus ja mas-
samainen vedeneriste 30 vuotta 8 vuotta

5 Salaojat ja kuivatusrakenteet

5.1 Rakennetyypit
Käytössä olevissa suunnitelma-asiakirjoissa ei ollut viitteitä ulkopuolisista salaoja- ja kuivatusra-
kenteista. Paikan päällä ja maaperäkartasta tehtyjen havaintojen perusteella arvioidaan ulkopuoli-
sen salaoja- ja kuivatusjärjestelmän puuttuminen olevan seurausta ulkopuolisen salaojituksen to-
teutukseen liittyvistä haasteista1.

Rakennuksen sisäpuolisia salaoja- ja kuivatusrakenteita on esitetty vuonna 1973 suoritetun perus-
korjauksen (lupatunnus 3-2113-A-73) ja vuonna 2010 rakennetun (lupatunnus 3-3087-10-D) huol-
torakennuksen rakennesuunnitelmissa. Suunnitelmien perusteella ei alapohjan salaojitus kata
koko rakennusta. Salaojapiirustuksen perusteella on salaojajärjestelmän harjapiste (ravintolasali,
K07) asennettu 0,32 metrin etäisyydelle lattian yläpinnasta. Salaojapiirustuksen perusteella vaih-
telee salaojaputkien etäisyys 0,32…0,87 metrin etäisyydellä lattian yläpinnasta. Suunnitelmissa ei
ole esitetty rakennuksen perustuskorkoja. Huoltorakennuksen rakennesuunnitelmissa esitettyjen
mittojen perusteella on huoltorakennuksen pohjalaatan reunavahvistuksen alapinnan etäisyys
lattian yläpinnasta noin 0,7 metriä.

1 Rakennuksen eteläjulkisivu on kiinni vilkasliikenteisessä Eteläesplanadissa. Lisäksi Helsingin karttapalvelun maaperä-
kartasta tehtyjen havaintojen perusteella on peruskallion päällä olevan täyttökerroksen paksuus ainoastaan 1-3 met-
riä.
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Kellarin alapohjan salaojat rakennepiirustuksen (R77-002532) mukaisesti

Huoltorakennuksen alapohjan salaojat rakennepiirustuksen (R5933-279-17) mukaisesti
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5.2 Rakenteesta tehdyt havainnot
Suurin osa alapohjan salaojakaivoista on jätetty lattian pintamateriaalien/-rakenteiden alle.
Muilta osin oli rakennuksen sisäpuolisten salaojakaivojen ja jätevesiviemäreiden tarkastuskaivojen
kansistoina käytetty ulkokäyttöön tarkoitettuja valurautakansistoja, jotka mahdollistavat hajujen
ym. epäpuhtauksien kulkeutumisen putkistoista sisäilmaan. Tutkimusten yhteydessä kyettiin tar-
kastelemaan ainoastaan miesten pukuhuoneen (K39), aulan (K44) ja huoltorakennuksen pihan
salaojakaivoja, sekä niihin yhdistettyjä salaojaputkia. Salaojakaivojen sijainnit ja salaojaputkien
lähtö-/tulokorot, suhteessa lattian yläpintaan, ovat merkitty liitteenä olevaan paikannuspiirustuk-
seen (Liite 2, sivu 1). Korkomittaukset suoritettiin rullamitalla lattian yläpintaan.

5.2.1 Salaojat

Havainto Sijainti Valokuvat
Miesten pukuhuoneen (K39) salaojakaivosta
tehtyjen havaintojen perusteella ovat vuoden
1979 peruskorjauksen yhteydessä asennetut
salaojaputket yksinkertaista muovisalaojaput-
kea (peltosalaojaputki). Salaojaputkia on
asennettu kaksi vierekkäin. Salaojakaivo oli
betonikaivo (Ø 600 mm). Kaivon kohdalla
ylimmän salaojaputken alapinnan korko lat-
tian yläpinnasta oli noin 0,52 m (suunnitel-
massa 0,47 m). Alimman salaojaputken korko
oli noin 0,78 m (suunnitelmassa 0,73 m). Sala-
ojaputkien yläpinnan etäisyys alapohjaraken-
teen alapinnasta oli 0,27…0,53 metriä.2

Pukuhuone
(K39)

Huoltorakennuksen alapohjan salaojaputki on
yhdistetty vanhoihin (v. 1979) betonisiin sala-
ojakaivoihin. Huoltorakennuksen alapohjan
salaojaputkena on käytetty kaksinkertaista
muovisalaojaputkea. Kaivon ylimmän salaoja-
putken (v. 2010) alapinnan korko lattian ylä-
pinnasta oli noin 0,71 m. Alimman salaojaput-
ken (v. 1979) alapinnan korko oli noin 1,05
metriä (suunnitelmassa 0,86 m). Salaojaput-
kien yläpinnan etäisyys alapohjarakenteen
alapinnasta oli 0,26…0,60 metriä.

Aula (K44)

2 Tässä yhteydessä alapohjarakenteiden AP1 ja AP2 osalta rakenteen alapinnalla tarkoitetaan EPS-eristeen ja salaoji-
tus-/täyttökerroksen rajapintaa.
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Yleiskuva huoltorakennuksen alapohjan sala-
ojan muovisesta tarkastuskaivosta (Ø 315
mm), johon on yhdistetty myös kaksi raken-
nuksen ulkopuolelle johtavaa salaojaputkea.
Rakennuksen ulkopuolelle johtavien salaoja-
putkien korot lattian yläpinnasta olivat noin
0,66 metriä. Huoltorakennuksen alapohjan
salaojaputken korko lattian yläpinnasta oli
noin 0,67 metriä. Salaojaputkien yläpinnan
etäisyys alapohjarakenteen alapinnasta oli
0,21…0,22 metriä.

Varasto
(K45)

Yleiskuva huoltorakennuksen sisäänkäynnin
edustalla olevasta rakennuksen ulkopuoli-
sesta salaojakaivosta. Silmämääräisesti tehty-
jen havaintojen perusteella on osa betonikai-
vojen putkiläpivienneistä tiivistämättömiä,
minkä seurauksena on salaojakaivoihin kul-
keutunut maa-aineksia.

Piha

Yleiskuva miesten pukuhuoneen (K39) ja käy-
tävän (K16) salaojakaivojen välisestä salaoja-
putkesta. Salaojaputkessa oli hienoainesta lä-
hes koko putken matkalla. Lisäksi salaojaput-
kessa havaittiin jälkiä veden padottumisesta
salaojaputkeen.

Käytävä
(K16)

Yleiskuva aulan (K44) ja pihan salaojakaivojen
välisestä salaojaputkesta. Salaojaputkessa oli
runsaasti hienoainesta lähes koko putken
matkalla. Lisäksi salaojaputkessa havaittiin jäl-
kiä veden padottumisesta salaojaputkeen.

Piha
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Yleiskuva aulan (K44) ja käytävän (K16) sala-
ojakaivojen välisestä salaojaputkesta. Salaoja-
putkessa oli hienoainesta lähes koko putken
matkalla. Lisäksi salaojaputkessa havaittiin jäl-
kiä veden padottumisesta salaojaputkeen.

Virvoitus-
juomava-
rasto (K19)

Yleiskuva miesten pukuhuoneen (K39) ja nais-
ten pesuhuoneen (K38) salaojakaivojen väli-
sestä salaojaputkesta. Salaojaputkessa oli pai-
koin vähäisiä määriä EPS-eristepalasia. Lisäksi
salaojaputkessa havaittiin jälkiä veden padot-
tumisesta salaojaputkeen.

Pukuhuone
(K39)

Yleiskuva miesten pukuhuoneen (K39) ja ra-
vintolasalin (K08) salaojakaivojen välisestä sa-
laojaputkesta. Salaojaputkessa oli paikoin vä-
häisiä määriä EPS-eristepalasia. Lisäksi sala-
ojaputkessa havaittiin jälkiä veden padottumi-
sesta salaojaputkeen.

Työtila
(K34)

Kuva aulan (K44) salaojakaivon ja tarkastus-
putken välisen sajaojaputken läpi iskeyty-
neestä harjateräksestä. Lisäksi putkessa oli
paikoin vähäisiä määriä hienoainesta.

Aula (K44)
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Yleiskuva aulan (K44) rakennuksen ulkopuo-
lelle johdetusta salaojaputkesta. Salaojaput-
kessa oli vähäisiä määriä hienoainesta lähes
koko putken matkalta. Salaojan pää oli tul-
pattu työnaikaisella muovitulpalla.

Piha

Yleiskuva aulan (K44) rakennuksen ulkopuo-
lelle johdetusta salaojaputkesta. Salaojan pää
oli tulpattu uretaanivaahdolla.

Piha

5.2.2 Sadevedenpoisto

Havainto Sijainti Valokuvat
Vesikaton vedenpoisto on pääosin järjestetty
syöksyputkien kautta suoraan sadevesiviemä-
reihin. Syöksyputkea ei kuitenkaan ole varus-
tettu huolto- ja tarkastusluukulla. Syöksyput-
ken läheisyydessä ei myöskään havaittu tar-
kastuskaivoja. Edellä mainitut puutteet lisää-
vät sadevesiviemärin tukkeutumisriskiä.

Aulaosa,
länsi (014)

Terassien vedenpoisto on järjestetty terassien
ulkoreunoille asennetuilla linjakuivatus-
kouruilla.

Itäterassi
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Rakennuksen itäpuolella on terassien linja-
kuivatuskourujen ja vesikaton syöksyputkien
sadevesiviemärit ohjattu terassin ulkopuolella
kulkevaan avonaiseen kouruun ja edelleen sa-
devesikaivoon. Pohjois- ja länsipuolella on ve-
sikaton ja terassien sadevedet johdettu sade-
vesiviemäriä pitkin suoraan sadevesikaivoon
ja edelleen kaupungin viemäriverkostoon.

Itäterassi

Syksyputket, linjakuivatuskourut ja sadeve-
siviemärit on varustettu lämmityskaapeleilla,
joiden toiminnasta ei kuitenkaan ole var-
muutta.

Itäterassi

Itäpuolella on laajennusosan (v. 1939) ja osa
aulaosan (012) vesikaton sadevesistä ohjattu
syöksytorvesta avonaiseen betonikouruun ja
edelleen rakennuksen seinustalle.

Käytävä
(002)

Eteläpuolella on naisten wc:n (006) ja astian-
pesutilan (019), sekä osa galleriaosan (017)
vesikatteen vedenpoistosta toteutettu jal-
karänneillä ja lotokalla ilman syöksyputkea,
minkä seurauksena on erityisesti sokkeliin
kohdistunut paikoin huomattava kosteusrasi-
tus. Julkisivusta tehtyjä havaintoja on esitetty
tarkemmin kohdassa 8.

Galleriaosa,
etelä (016)
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5.3 Johtopäätökset
Tarkastettavissa olevista salaojakaivoista (4 kpl) tehtyjen havaintojen perusteella on alapohjan
salaoja- ja kuivautusjärjestelmä toteutettu pääosin käytössä olevien suunnitelma-asiakirjojen mu-
kaisesti. Sisäpuolisten salaojakaivojen ja jätevesiviemäreiden tarkastuskaivojen kansistoina ei ole
käytetty kaasutiiviitä kansistoja, mikä mahdollistaa hajujen ym. epäpuhtauksien kulkeutumisen
putkistoista sisäilmaan.

Rakennuksen sisäpuolisessa salaoja- ja kuivatusjärjestelmässä havaittiin muutamia rakenteellisia
ja toteutusteknisiä virheitä ja puutteita, mitkä ovat mahdollistaneet kosteuden kertymisen ala-
pohjarakenteeseen kapilaarisesti ja diffuusiolla.

Merkittävimmät rakennuksen sisäpuolisessa salaoja- ja kuivatusjärjestelmässä havaitut virheet ja
puutteet liittyvät käytettyjen salaojituskerrosten rakeisuuteen/paksuuteen ja salaojien korkoase-
maan. Aikaisempien tutkimusten (WSP Finland Oy 2017) yhteydessä tehtyjen tutkimusten perus-
teella on alapohjassa käytettyjen maa-aineksen kapilaarinen nousukorkeus enemmän kuin pohja-
veden ylimmän tason etäisyys alapohjarakenteen alapinnasta3. Tämän perusteella arvioidaan sala-
ojaputkien korkoaseman ja salaojituskerroksen olevan riittämätön pääosassa ravintolan kellariti-
loja. Lisäksi salaojaputkiin oli kuvausten perusteella kerääntynyt monin paikoin hienoainesta, mikä
heikentää salaojien kykyä poistaa vettä maaperästä. Havaitut puutteet voivat mahdollistaa kos-
teuden pääsyn alapohjarakenteeseen kapilaarisesti ja diffuusion vaikutuksesta.

Perustusten ja sisäpuolisten salaojitusten välistä korkoasemaa ei voida arvioida käytössä olevien
lähtötietojen sekä suoritettujen tutkimusten perusteella. Huoltorakennuksen rakennesuunnitel-
missa esitettyjen mittojen perusteella arvioidaan, että huoltorakennuksen salaojat ovat lähellä
huoltorakennuksen perustustasoa.

Merkittävimmät sadevesijärjestelmässä havaitut virheet ja puutteet liittyvät järjestelmän huolet-
tavuuteen ja sadeveden ohjaamiseen pois rakennuksen seinustalta. Rakennuksen eteläsivulla ja
käytävän (002) sisäänkäynnin kohdalla on vesikatteen sadevedet ohjattu rakennuksen seinustalle,
mikä lisää erityisesti sokkeliin ja maanvastaisiin seinärakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta.
Muilta osin on vesikaton vedenpoisto järjestetty syöksyputkien kautta suoraan sadevesiviemärei-
hin. Syöksyputkia ei kuitenkaan ole varustettu huolto- ja tarkastusluukulla. Syöksyputken läheisyy-
dessä ei myöskään havaittu tarkastuskaivoja (sakkapesällinen). Puuttuvat tarkastuskaivot ja järjes-
telmän vaikea huolettavuus voivat aiheuttaa tukoksia ja tukosten jäätyessä vaurioita/vuotoja sa-
devesiputkistoon, mikä lisää erityisesti maanvastaisiin seinärakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasi-
tusta.

5.4 Toimenpide-ehdotukset
Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma. Esitetyt
korjausehdotukset perustuvat oletukseen, että perusmuurin ulkopuolisen salaojituksen ja vede-
neristyksen tekeminen, vallitsevat ympäristöolosuhteet huomioiden, ei ole kohtuudella mahdol-
lista.

3 Helsingin karttapalvelussa lähimmän vesipisteen pohjaveden ylin taso +0,90 m (havaintojen alkupvm. 9.11.1979 ja
loppupvm. 27.8.1998). Maa-aineksen kapillaarinen nousukorkeus WSP Finland Oy tutkimusraportin (WSP Finland Oy
2017) maanäytteiden (MAA1 ja MAA2) mukaisesti 0,80 m ja 0,15 m. Alapohjarakenteen (AP1) alapinnan viitteellinen
korko aikaisempien rakenneavausten (WSP Finland Oy 2017) perusteella on +1.04.
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5.4.1 Lisä- tai jatkotutkimustarpeet

Sadevesijärjestelmälle mahdollisesti määritettävien lisäkorjaustoimenpiteiden esittämiseksi tulisi
sadevesijärjestelmälle suorittaa seuraavat lisä- ja jatkotutkimukset:

· sadevesiviemärien kuvaus

5.4.2 Korjausvaihtoehto A, siirtävä korjaus

Rakennuksen sisäpuolisen salaoja- ja kuivatusjärjestelmien siirtävinä korjaustoimenpiteinä voi-
daan harkita lattian salaojakaivojen kansistojen (ml. pintarakenteiden alle jääneiden) uusimista
kaasutiiviisiin kansistoihin siten, että järjestelmän toimivuuden säännöllinen seuranta ja huolto
kokonaisuudessaan on mahdollista. Samassa yhteydessä suositellaan myös rakennuksen sisäpuo-
listen jäteveden tarkastuskaivojen kansistojen vaihtamista kaasutiiviisiin kansistoihin.

Rakennuksen ulkopuolisen sadevesijärjestelmän siirtävinä korjaustoimenpiteinä suositellaan aina-
kin itäpuolen laajennus- ja paviljonkiosan välissä olevan syöksyputken sadevedenohjauksen ja pi-
han pintarakenteiden korjaamista siten, että sadevedet eivät lammikoidu rakennuksen seinus-
talle.

5.4.3 Korjausvaihtoehto B, peruskorjaus

Mikäli alapohjarakenteille lähdetään suorittamaan kohdassa 6.5.2 esitettyjä korjaustoimenpiteitä
(peruskorjaus), niin suositellaan samassa yhteydessä myös sisäpuolisen salaojien ja salaojitusker-
rosten uusimista. Salaojien ja salaojituskerrosten uusimisen tavoitteena on vähentää alapohjara-
kenteisiin, sekä väliseinien ja maanvastaisten ulkoseinien alareunoihin kohdistuvaa kosteusrasi-
tusta.

Rakennuksen ulkopuolisen sadevesijärjestelmän peruskorjaustoimenpiteinä suositellaan ainakin
vesikaton sadevesijärjestelmän korjaamista siten, että sadevesijärjestelmä on paremmin tarkas-
tettavissa ja huollettavissa.

Salaoja- ja kuivatusrakenteiden peruskorjaus pääkohdittain:

· maanvastaisen alapohjarakenteiden ja täyttökerrosten purkaminen
· kalliopinnassa mahdollisesti olevien pattien ja piikkien louhinta
· salaojaputkistojen ja kaivojen asennus
· rakennusohjeiden mukaisen salaojituskerroksen asennus

5.4.4 Toimenpiteiden yhteydessä huomioitavat asiat

Rakennuksen ulkopuolisen sadevesijärjestelmään liittyvän hanke-/korjaussuunnittelun yhteydessä
on suositeltavaa tarkastella myös mahdollisuutta sadevedenohjauksen muutoksiin ja ulkopuolisen
vedeneristyksen lisäyksiin erityisesti rakennuksen Eteläesplanadiin rajoittavalla seinustalla. Raken-
nuksen eteläjulkisivu on kiinni vilkasliikenteisessä Eteläesplanadissa. Lisäksi Helsingin karttapalve-
lun maaperäkartasta tehtyjen havaintojen perusteella on peruskallion päällä olevan täyttökerrok-
sen paksuus ainoastaan 1-3 metriä. Edellä mainitun perusteella arvioidaan ulkopuoliseen kuiva-
tukseen ja sadevedenohjaukseen tehtävien lisäysten kustannukset hyvin suuriksi.
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6 Maanvastaiset seinärakenteet

6.1 Rakennetyypit
Maanvastaisista seinärakenteista ei ollut olemassa rakennetyyppejä. Kellarin maanvastaisia seinä-
rakenteita on esitetty vuonna 1973 suoritetun peruskorjauksen (lupatunnus 3-2113-A-73) ja
vuonna 2010 rakennetun huoltorakennuksen rakennesuunnitelmissa. Peruskorjauksen rakenne-
suunnitelmissa ei kuitenkaan ole esitetty kuin ainoastaan kantava betoninen perusmuuri, jonka
paksuus on 0,5 m. Olemassa olevia kellaritiloja ja niiden laajennuksia, sekä maanvastaisia seinära-
kenteita on rakennettu vuosina 1867, 1891, 1939 ja 2010. Tutkimusraportissa esitettyjen maan-
vastaisten seinäpohjarakenteiden viitteelliset sijainnit ovat esitetty liitteenä olevassa paikannus-
piirustuksessa (Liite 2, sivu 1).

Maanvastainen seinärakenne (v. 1867) (MUS1), rakenneporauksella todennettu rakenne sisältäpäin lue-
teltuna
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- pintakäsittely, maali

~15 tasoite-/täyttörappaus

~600 2-kiven kuorimuuraus, muuraus-
saumoissa kivihiilitervaa

- mahdollinen ontelotila

- betonimuuri (poraus lopetettiin)

Maanvastaiseen seinärakenteeseen (v. 1867) tehtiin yhteensä yksi (1) rakenneporaus (RP.01-MUS1-K41),
jonka sijainti on esitetty raportin liitteenä olevassa paikannuspiirustuksessa (Liite 2, sivu 1).
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Maanvastainen seinärakenne (v. 1891) (MUS2), rakenneavauksella/-porauksella todennettu rakenne si-
sältäpäin lueteltuna
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- pintakäsittely, maali

~5 pintarappaus

~15 tasoite-/täyttörappaus

~5 kivihiilitervalla kyllästetty rappaus-
laasti

~430 1,5-kiven kuorimuuraus, muuraus-
saumoissa kivihiilitervaa

- mahdollinen ontelotila

500 betonimuuri (suunnitelman perus-
teella)

Maanvastaisiin seiniin (v. 1891) tehtiin yhteensä kolme rakenneavausta (RA.01-MUS2-K01, RA.02-MUS2-
K07 ja RA.04-MUS2-K35) ja kaksi (RP.02-MUS2-K07 ja RP.03-MUS2-K09) rakenneporausta, joiden sijainnit
ovat esitetty raportin liitteenä olevassa paikannuspiirustuksessa (Liite 2, sivu 1).

Maanvastainen seinärakenne (v. 1939) (MUS3), rakenneporauksella todennettu rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- pintakäsittely, maali

~3 pintarappaus

~20 tasoite-/täyttörappaus

130 kuorimuuraus

10 ontelotila

- bitumi-/pikisively (sisältää todennä-
köisesti kivihiilitervaa)

- betonimuuri (poraus lopetettiin)

Maanvastaiseen seinärakenteeseen (v. 1939) tehtiin yhteensä yksi (RP.04-MUS3-K01) rakenneporaus,
jonka sijainti on esitetty raportin liitteenä olevassa paikannuspiirustuksessa (Liite 2, sivu 1).
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Huoltorakennuksen maanvastainen seinärakenne (MUS4), rakennesuunnitelman (R5933-280-17) mukai-
sesti
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- pintakäsittely, maali

200/300 teräsbetonielementti

- kumibitumikermieristys

100 EPS-eriste (Styrox)

- kapilaarikatkosepeli

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn maanvastaiseen seinärakenteeseen tehty raken-
neavauksia tai muita erityisiä rakennetarkasteluita.

6.2 Rakenteesta tehdyt havainnot

6.2.1 Rakenneavauksissa tehdyt havainnot

Maanvastaisten seinärakenteiden tarkastelu suoritettiin rakenneavauksin (2 kpl) ja rakennepo-
rauksin (5 kpl):

· Rakenneavaukset suoritettiin poraamalla seinään Ø 75 mm:n suuruinen reikä timanttiporalla.
Rakenteessa olevan kivihiilitervan takia rakenneavaus ulotettiin kuitenkin ainoastaan noin
200…300 mm syvyyteen.

· Rakenneporauksissa rakenteiden tarkastelu suoritettiin tarkastuskameralla iskuporakoneella
poratun reiän (Ø 12 mm) kautta.

Rakenneavausten ja -porausten sijainnit ovat esitetty raportin liitteenä olevassa paikannuspiirus-
tuksessa (Liite 2, sivu 1).

Havainto Sijainti Valokuvat
Maanvastaisen seinän (v. 1867 ja 1891) kuori-
muurauksen muurauslaasti oli kyllästetty kivi-
hiilitervalla. Lisäksi kuorimuurauksen sisäpin-
taan oli tehty kivihiilitervalla kyllästetyllä laas-
tirappaus, jonka tarkoituksena on todennäköi-
sesti toimia vedeneristeenä/kosteussulkuna
ulkopuolelta seinärakenteeseen kulkeutuvaa
kosteutta vastaan. Haitta-aineanalyysien pe-
rusteella sisältää kivihiiliterva vaarallisen jät-
teen raja-arvon ylittävän määrän PAH-yhdis-
teitä Rakenneporausten perusteella oli kuori-
muuraus kyllästynyt vedellä (kapilaarisesti).

Vaatesäily-
tys (RA.01-
MUS2-K01)
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Työtilassa (K34/K35) maanvastaisen seinära-
kenteen eteen oli tehty kertopuurakenteinen
kipsilevyverhous. Käyttäjältä saadun tiedon
mukaan verhous on tehty sen jälkeen, kun
käyttäjät ilmoittivat viemärin hajusta työti-
lassa. Seinärakenteessa oli havaittavissa ra-
kennuksen ulkopuolelle johtavia kaapeli- ja
putkiläpivientejä, jotka olivat tiivistetty tiivis-
tysmassalla. Rakenneavauksen kohdalla sei-
närakenteessa havaittiin eristevillalevyn kap-
paleita, mutta pääosin seinä vaikutti eristä-
mättömältä.

Työtila
(RA.04-
MUS2-K34)

6.2.2 Aistinvaraiset havainnot

Havainto Sijainti Valokuvat
Pintakosteuskartoituksessa havaittiin portai-
den kohdalla olevassa maanvastaisessa seinä-
rakenteessa kohonneita pintamittausarvoja.
Lisäksi sisäpuolen pintarappauksessa oli ko-
poa ja halkeamia. Kohdassa 4.1 esitetyn poh-
jakuvan perusteella sijaitsee kosteusvau-
riokohta laajennusosien rajakohdassa.

Porras
(P01)

Kosteuden aiheuttamia pinnoite- ja rappaus-
vaurioita vaatesäilytyksen (K01-2) maanvas-
taisen seinärakenteen kohdalla.

Vaatesäily-
tys (K01-2)

Tummentumia maavastaisen seinän alareu-
nassa. Pintakosteuskartoituksessa havaittiin
seinän alareunassa kohonneita mittausarvoja,
minkä perusteella arvioidaan tummentumien
olevan kosteuden aiheuttamia.

Ravintola
(K07)
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Kosteuden aiheuttamia pinnoite- ja rappaus-
vaurioita ravintolasalin (K07) maanvastaisessa
seinärakenteessa olevan vanhan hiili-/poltto-
ainekuilun kohdalla.

Ravintola
(K07)

Kosteuden aiheuttamia pinnoite- ja rappaus-
vaurioita lämmönjakohuoneen (K41) maan-
vastaisessa seinärakenteessa. Vaurioiden ja
lattiassa olevien valumajälkien perusteella on
seinärakenteen läpi kulkeutunut irtovettä.

Lämmönja-
kohuone
(K41)

6.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

6.3.1 Rakenteiden kosteusmittaukset

Kosteusmittaukset käsittivät maanvastaisten seinärakenteiden kosteuskartoituksen pintakosteus-
mittarilla. Pintakosteusmittarilla kartoitetut huonetilat ja kosteuskartoituksessa havaitut poikkea-
vat alueet ovat merkitty tarkemmin liitteenä oleviin paikannuspiirustuksiin (Liite 2, sivu 1).

Suoritetuissa pintakosteusmittauksissa havaittiin maanvastaisissa ulkoseinissä selkeästi kohon-
neita pintamittausarvoja ravintolasalissa (K07), vaatesäilytyksessä (K01-2), lämmönjakohuoneessa
(K41) ja miesten pukuhuoneessa (K39). Lisäksi lievästi kohonneita kosteuspitoisuuksia havaittiin
ravintolasalin (K09) maanvastaisessa seinässä.

6.3.2 Rakenteiden ja materiaalien mikrobitutkimukset

Maanvastaisista seinärakenteista otettiin yhteensä viisi (5) materiaalinäytettä mikrobitutkimuksia
varten. Materiaalinäytteet otettiin ensisijaisesti kohdista, joissa pintakosteuskartoituksissa oli ha-
vaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia ja/tai kosteusvaurioon viittaavia vaurioita.

Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos
MA.08-MUS2-
K35

K35 levyseinän eristevilla, ajajuok-
sun alapuolelta

eristevilla ei viitettä vauriosta

MA.09-MUS3-
K01

K01 maanvastaisen ulkoseinän ta-
soite ja maali

pinnoite + ta-
soite

vahva viite vauriosta

MA.10-MUS2-
K07

K07 maanvastaisen ulkoseinän ta-
soite ja maali

pinnoite + ta-
soite

viittaa vaurioon
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Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos
MA.11-MUS2-
K07

K07 maanvastaisen ulkoseinän ta-
soite ja maali

pinnoite + ta-
soite

ei viitettä vauriosta

MA.13-MUS1-
K41

K41 maanvastaisen ulkoseinän ta-
soite ja maali

pinnoite + ta-
soite

ei viitettä vauriosta

Analyysivastaukset ovat raportin liitteenä (Liite 3, sivut 6-8).

Kuva 6.1: Viitteellinen materiaalinäytteidenot-
tokohta, toimisto (K35)

Kuva 6.2: Materiaalinäytteenottokohta, aula
(K01)

Kuva 6.3: Materiaalinäytteenottokohta, ravinto-
lasali (K07)

Kuva 6.4: Materiaalinäytteenottokohta, ravinto-
lasali (K07)

MA.09-MUS3-K01

MA.08-MUS2-K35

MA.11-MUS2-K07

MA.10-MUS2-K07
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Kuva 6.5: Materiaalinäytteenottokohta, läm-
mönjakohuone (K41)

Materiaalinäytteestä MA.09-MUS3-K01 löytyi kosteusvaurioon viittaavan viitearvon ylittäviä mää-
riä elinkykyisiä aktinobakteereja (=sädesieni) (545 500 pmy/g >> 3 000 pmy/g), mikä viittaa mate-
riaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen.

Materiaalinäytteestä MA.10-MUS2-K07 löytyi kosteusvaurioon viittaavan viitearvon ylittäviä mää-
riä elinkykyisiä sieni-itiöitä (11 500 pmy/g > 10 000 pmy/g), mikä viittaa materiaalin kostumiseen
ja vaurioitumiseen. Lisäksi näytteestä löytyi kosteus- ja homevaurioon viittaavaa kosteusvaurioin-
dikaattorimikrobeja, sekä aktinobakteereja (=sädesieni) (600 pmy/g).

Suoritettujen materiaalinäytteiden ja niistä saatujen tulosten perusteella esiintyy maanvastaisten
seinärakenteissa paikoin kosteus- ja mikrobivaurioituneita pintarakenteita. Todetut mikrobivau-
riot voivat heikentää sisäilman laatua.

6.3.3 Rakenteiden ja materiaalien haitta-aineet

Tutkimusten yhteydessä suoritettiin maanvastaisista seinärakenteista seuraavat haitta-ainetutki-
mukset. Näytteidenottosijainnit ovat merkittynä paikannuspiirustukseen (Liite 2, sivu 1). Analyysi-
vastauksissa ja tässä kohdassa esitetty bitumi-/pikisively on samaa rakennusmateriaalia kuin muu-
alla raportissa mainittu kivihiilitervalla kyllästettyä rappauslaasti.

Asbesti

Näyte Materiaali / tila ja rakennusosa Asbestipitoisuus

ASB.02-MUS2-
K07

Maanvastaisen ulkoseinän bitumi-/pikisively
(RA.02-MUS2-K07)

Ei sisällä asbestia

ASB.03-MUS2-
K01

Maanvastaisen ulkoseinän saumalaasti (RA.01-
MUS2-K01)

Ei sisällä asbestia

Analyysivastaus on raportin liitteenä (Liite 2, sivut 2-3).

MA.13-MUS1-K41
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PAH-yhdisteet

Näyte Materiaali / tila ja rakennusosa PAH-yhdistepitoisuus

PAH.01-MUS2-
K07

Maanvastaisen ulkoseinän bitumi-/pikisively
(RA.02-MUS2-K07)

21000 mg/kg

PAH.02-MUS2-
K01

Maanvastaisen ulkoseinän saumalaasti (RA.01-
MUS2-K01)

21000 mg/kg

Analyysivastaus on raportin liitteenä (Liite 2, sivut 2-3).

Näyteitä PAH.01-MUS2-K07 ja PAH.02-MUS2-K01 vastaavia materiaaleja esiintyy pääosin kaikissa
maanvastaisissa seinärakenteissa (pl. huoltorakennus). Materiaalien sisältämässä kivihiilitervassa
olevista PAH-yhdisteistä erityisesti naftaleenia voi haihtua sisäilmaan pintarakenteiden läpi dif-
fuusiolla.

Mahdollisten korjaustöiden yhteydessä näytteitä vastaavat materiaalit tulee käsitellä RATU-kor-
tissa 82-0381 kuvattujen ohjeiden mukaan. Purkujäte on käsiteltävä ja hävitettävä vaarallisena
jätteenä.

6.4 Johtopäätökset
Suoritetuissa rakenneporauksissa havaittiin maanvastaisissa seinärakenteissa runsaasti kapilaa-
rista kosteutta, mikä oli havaittavissa kuivaporauksessa syntyvän pölyn liettymisenä. Seinäraken-
teessa olevan kosteuden arvioidaan olevan pääosin peräisin seinärakenteeseen kapilaarisesti kul-
keutuvasta sade- ja vajovedestä.

Seinärakenteessa olevan paksun kuorimuurauksen sisäpinnassa oleva kivihiilitervalla kyllästetyllä
laastilla tehty rappaus kuitenkin - suurilta osin - estää kosteuden kulkeutumisen seinärakenteiden
sisäpinnoille. Kohdissa, joissa seinärakenteen sisäpinnoissa oli havaittavissa kosteusvaurioita, arvi-
oidaan vaurioiden olevan seurausta kivihiilitervalla kyllästetyssä laastirappauksessa olevista epä-
jatkuvuuskohdista ja/tai rakenteeseen painovoimaisesti kulkeutuvasta sade- ja vajovesistä. Ha-
vaittujen vaurioiden perusteella huomattavin seinärakenteeseen kohdistuva kosteusrasitus arvioi-
daan olevan rakennuksen eteläjulkisivulla.

Seinärakenteessa olevien kosteusvaurioiden mahdollisen sisäilmavaikutuksen arvioimiseksi otet-
tiin maanvastaisista seinärakenteista yhteensä viisi (5) materiaalinäytettä mikrobitutkimuksia var-
ten. Tulosten perusteella esiintyy maanvastaisessa seinärakenteessa paikoin kosteus- ja mikrobi-
vaurioituneita pintarakenteita. Suoritetuista viidestä (5) materiaalinäytteestä yhteensä kahdessa
(2) oli viite vauriosta.

Mikrobivaurioiden lisäksi seinärakenteessa havaittua – haitta-aineita sisältävää – kivihiilitervaa/-
pikeä sisältävää muuraus-/rappauslaastia on käytetty hyvin laaja-alaisesti. Aikaisemmassa tutki-
muksen yhteydessä (WSP Finland Oy 2017) on kellarin sisäilmassa havaittu paikoin kohonneita
pitoisuuksia naftaleenia ja bentso[a]pyreeniä ilmanvaihdon ollessa päällä, minkä perusteella on
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todennäköistä, että erityisesti naftaleenia pääsee haihtumaan maanvastaisen seinän pintaraken-
teiden läpi sisäilmaan4. Sisäilmasta mitatut naftaleenin ja bentso[a]pyreenin pitoisuudet eivät kui-
tenkaan suoritetuilla mittauksilla ole ylittäneet Sosiaali- ja terveysministeriön määrittämiä toi-
menpiderajoja tai ohjeraja-arvoja (HTP-arvo), minkä perusteella lain edellyttämiin toimenpiteisiin
ei ole tarvetta ryhtyä.

Maanvastaisten seinien pintarakenteista ja kellarin sisäilmasta saadut analyysivastaukset huomi-
oiden, arvioidaan kellarin haitallinen altistumisolosuhde todennäköiseksi.

6.5 Toimenpide-ehdotukset
Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma.

6.5.1 Korjausvaihtoehto A, siirtävä korjaus

Maanvastaisten ulkoseinärakenteissa havaittujen kosteus- ja mikrobivaurioiden ensisijaisena kor-
jaustoimenpiteinä suositellaan kosteus- ja mikrobivaurioituneiden seinärakenteiden sisäpuoli-
sessa vedeneristyksessä/kosteussulussa mahdollisesti olevien epäjatkuvuuskohtien korjaa-
mista/paikkaamista, sekä pinnoitteen uusimista vaurioalueelle rajoittuvalta seinäosalta kokonai-
suudessaan.

Korjauksen tavoitteena on poistaa kosteus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet sekä ehkäistä pinta-
rakenteiden uusien kosteus- ja mikrobivaurioiden synty.

Maanvastaisten ulkoseinärakenteiden siirtävä korjaus pääkohdittain:

· pintarakenteiden purkutyöt kivihiilitervalla kyllästettyyn laastirappaukseen saakka erikseen
määritettävässä laajuudessa

· seinärakenteen vedeneristyksen mahdollisten epätiiveyskohtien tiivistys tarkoitukseen soveltu-
valla tiivistys-/vedeneristystuotteella

· seinärakenteiden tasoitus ja pinnoitus vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella

Mikäli siirtävien korjausten yhteydessä halutaan sisäilman PAH-yhdisteiden osalta pyrkiä työpai-
koille TTL:n määrittämään tavoitetasoon, niin on esitettyjen korjaustoimenpiteiden yhteydessä
suositeltavaa suorittaa myös kohdassa 12.5.4 ilmanvaihdolle esitetyt toimenpide-ehdotukset. Esi-
tettyjen toimenpiteiden riittävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa suorittaa myös sisäilmaan
kulkeutuvien PAH-yhdistepitoisuuksien, ulko- ja sisäilman lämpötilaan perustuvaa, jaksottaista
seurantaa.

6.5.2 Korjausvaihtoehto B, peruskorjaus

Mikäli sisäilman PAH-yhdisteiden osalta halutaan pyrkiä työpaikoille TTL:n määrittämään tavoite-
tasoon, niin suositellaan korjaustoimenpiteenä maanvastaisissa seinissä olevien PAH-yhdisteitä
sisältävien seinärakenteiden kapselointia, sekä havaittujen kosteus- ja mikrobivaurioiden korjaa-
mista.

4 WSP Finland Oy tutkimusraportissa (WSP Finland Oy 2017) olevan analyysivastauksen perusteella oli sisäilman
bentso[a]pyreenin pitoisuus ylittänyt TTL:n työpaikoille määritetyn tavoitetason kaikkien kolmen (3) sisäilmanäyttei-
den osalta (0,02 ug/m3 > 0,01 ug/m3). Myös naftaleenin osalta on naisten pukuhuoneen (K40) sisäilman pitoisuus ylit-
tänyt TTL:n työpaikkojen mittausaineiston keskipitoisuuden (0,82 µg/m3 > 0,2 µg/m3).
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Korjauksen tavoitteena on vähentää terveydelle haitallisten yhdisteiden kulkeutuminen sisäil-
maan, sekä ehkäistä pintarakenteiden kosteus- ja mikrobivaurioiden synty.

Maanvastaisten seinien peruskorjaus pääkohdittain:

· pintarakenteiden ja mahdollisten kuorimuurausten purkutyöt kivihiilitervalla kyllästettyyn laas-
tirappaukseen saakka

· kuorimuuraukseen tehtävän kapillaarikatkon injektointi
· seinärakenteen vedeneristyksen mahdollisten epätiiveyskohtien tiivistys tarkoitukseen soveltu-

valla vedeneristysmateriaalilla
· maanvastaisen seinän kapselointi ja liittymärakenteiden tiivistys tarkoitukseen soveltuvilla

kapselointi- ja tiivistystuotteilla
· seinärakenteiden tasoitus ja pinnoitus vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella

6.5.3 Toimenpiteiden yhteydessä huomioitavat asiat

Maanvastaisille seinärakenteille esitettyjen korjaustoimenpiteiden yhteydessä on suositeltavaa
suorittaa myös alapohjarakenteille (kohta 7.5), rakennuksen ulkopuoliselle sadevesijärjestelmälle
(kohta 5.4) ja ilmanvaihdolle (kohta 12.5.4) esitetyt toimenpide-ehdotukset.
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7 Alapohjarakenteet

7.1 Rakennetyypit
Tutkimusraportissa esitettyjen maanvastaisten alapohjarakenteiden viitteelliset sijainnit ovat esi-
tetty liitteenä olevassa paikannuspiirustuksessa (Liite 2, sivut 1-2).

7.1.1 Kellarikerros

Kellarin maanvastaisia alapohjarakenteista ei ollut käytössä ajantasaisia suunnitelma-asiakirjoja.
Rakenteessa käytettyjen materiaalien ja tiedossa olevan rakennushistorian perusteella on alapoh-
jarakenteiden uusiminen todennäköisesti suoritettu vuonna 1973 toteutetun peruskorjauksen (lu-
patunnus 3-2113-A-73) yhteydessä.

Kellarin maanvastainen alapohjarakenne (AP1), rakenneavauksilla todennettu rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

8 laatta 30x30cm

- kiinnityslaasti

40 tiili

100 betonilaatta

- muovi

50 EPS-eriste (styrox)

80 sepeli #8…16 mm

50 valuasfaltti

- alustäyttö, hiekka ja tiilijäte

Tutkimusten yhteydessä ei kellarin maanvastaisiin alapohjarakenteisiin tehty rakenneavauksia. Taulu-
kossa esitetyt rakennekerrokset ja kuva ovat esitettynä WSP Finland Oy:n tutkimusraportissa (WSP Fin-
land Oy 2017).
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Kellarin maanvastainen alapohjarakenne (AP2), rakenneavauksilla todennettu rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

8 massapinnoite

10…20 pintavalu/tasoite

70 betonilaatta

- muovi

50 EPS-eriste (styrox)

70 hiekka/sepeli #8…16 mm

50 valuasfaltti

- alustäyttö, hiekka

Tutkimusten yhteydessä ei kellarin maanvastaisiin alapohjarakenteisiin tehty rakenneavauksia. Taulu-
kossa esitetyt rakennekerrokset ja kuva ovat esitettynä WSP Finland Oy:n tutkimusraportissa (WSP Fin-
land Oy 2017).

Huoltorakennuksen maanvastainen alapohjarakenne (AP3), rakennesuunnitelman (R5933-280-17) mu-
kaisesti
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- lattiapinnoite, akryylibetoni

50 pintavalu/tasoite

200 maanvarainen reunavahvistettu poh-
jalaatta

100 XPS-eriste (Finnfoam)

min. 200 kapilaarikatkosepeli

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn alapohjarakenteeseen tehty rakenneavauksia tai muita
erityisiä rakennetarkasteluita.

7.1.2 Ensimmäinen kerros

Paviljonkiosien alapohjarakenteita on esitetty ainoastaan rakennepiirustuksissa (kuvaus nro: R77-
002533, R77-002537 ja R77-002539) esitettyjen kantavien runkorakenteiden osalta, joissa alapoh-
jalaatat ovat kentän koosta riippuen esitetty toteutettavaksi 150 mm tai 180 mm paksuisina beto-
nilaattoina. Raudoituksena paksummassa betonilaatassa (180 mm) on esitetty alapintaan ristiin
asennetut Ø 10 mm:n ja Ø 12 mm:n raudoitusteräkset. Ohuemman betonilaatan (150 mm) rau-
doitus on esitetty toteutettavaksi Ø 6 mm:n ja Ø 8 mm:n raudoitusteräksillä.
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Paviljonkiosan maanvastainen alapohjarakenne (AP4), rakenneavauksilla todennettu rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

15 sauvaparketti

12 vaneri

4…8 tasoite

75 betonilaatta, Ø 4 mm raudoitus ala-
pinnassa

- valupaperi

110/120 kevytsoratäyttö, jonka joukossa run-
saasti tiiliä, eristevillaa ja lasia

120/150 betonilaatta, raudoitus alapinnassa

- rakennusmuovi

- alus-/roskatäyttö

Paviljonkiosan maanvastaisiin alapohjarakenteisiin tehtiin tutkimusten yhteydessä yhteensä kaksi (RA.08-
ja RA.13-AP3-011) rakenneavausta, joiden sijainnit ovat esitetty raportin liitteenä olevassa paikannuspii-
rustuksessa (Liite 2, sivu 2).

7.2 Rakenteesta tehdyt havainnot

7.2.1 Rakenneavauksissa tehdyt havainnot

Tutkimusten yhteydessä paviljonkiosan maanvastaisiin alapohjarakenteisiin tehtiin yhteensä kaksi
(RA.08- ja RA.13-AP3-011) rakenneavausta, joiden sijainnit ovat esitetty raportin liitteenä olevassa
paikannuspiirustuksessa (Liite 2, sivu 2). Rakenneavaukset suoritettiin poraamalla alapohjaan Ø
125 mm suuruinen reikä timanttiporalla. Rakenneavaus ulotettiin alimman betonilaatan alapuoli-
seen täyttökerrokseen. Kellarin maanvastaisiin alapohjarakenteisiin tutkimuksissa tehty raken-
neavauksia.

Paviljonkiosan sokkeliliittymästä tehtyjä havaintoja on käsitelty tarkemmin kohdassa 8.2.

Havainto Sijainti Valokuvat
Yleiskuva itäpuolen paviljonkiosan maanvas-
taisen alapohjan rakenneavauksesta (RA.08-
AP3-011), missä pohjalaatan raudoitteena oli
käytetty Ø 12 mm raudoitusterästä.

Paviljonki-
osa, itä
(RA.08-
AP3-011).
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Yleiskuva itäpuolen paviljonkiosan maanvas-
taisen alapohjan rakenneavauksesta (RA.13-
AP3-011), missä pohjalaatan raudoitteena oli
käytetty Ø 8 mm raudoitusterästä. Raken-
neavauksen kohdalla oli rakenneavauksesta
aistittavissa selkeä mikrobiperäinen haju.

Paviljonki-
osa, itä
(RA.13-
AP3-011)

Pinta- ja pohjalaatan välissä olevan kevytsora-
täytön seassa havaittiin rakennusavauskoh-
dissa runsaasti tiiliä. Lisäksi täyttöjen seassa
oli mm. eristysvillaa ja lasia.

Paviljonki-
osa, itä
(RA.08-
AP3-011).

Rakenneavauksen (RA.13-AP3-011) perus-
teella on alapohjalaatan ja sokkelin liitos to-
teutettu käytössä olevien rakennesuunnitel-
mien mukaisesti (kuvaus nro. R77-002537).
Nuolen kohdalla on havaittavissa perusmuu-
rin yläreuna/sisäkulma.

Paviljonki-
osa, itä
(RA.13-
AP3-011)

7.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

7.3.1 Rakenteiden kosteusmittaukset

Kosteusmittaukset käsittivät maanvastaisten alapohjarakenteiden kosteuskartoituksen pintakos-
teusmittarilla. Pintakosteusmittarilla kartoitetut huonetilat ja kosteuskartoituksessa havaitut poik-
keavat alueet ovat merkitty tarkemmin liitteenä oleviin paikannuspiirustuksiin (Liite 2, sivu 1).

Suoritetuissa pintakosteusmittauksissa selkeästi kohonneita pintamittausarvoja havaittiin ravinto-
lasaleissa (K07 ja K09), sekä käytävätiloissa (K16). Kohonneet kosteuspitoisuudet olivat pistemäi-
siä. Suunnitelma-asiakirjoista tehtyjen havaintojen perusteella sijaitsivat kohonneet kosteuspitoi-
suudet pääosin alapohjan salaoja- ja viemäriputkien kohdalla.
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7.3.2 Tiiveystarkastelut, merkkiainekokeet

Merkkiainekokeiden tarkoituksena oli tarkastella aikaisemmissa tutkimuksissa (WSP Finland Oy
2016; WSP Finland Oy 2017) maanvastaisissa alapohjarakenteissa havaittujen mikrobivaurioitu-
neiden ja PAH-yhdisteitä sisältävien rakennus- ja täyttömateriaalien mahdollista sisäilmavaiku-
tusta.

Alapohjarakenteessa tarkasteltuja mahdollisia epätiiveyskohtia olivat ulko- ja väliseinien lattialiit-
tymät. Tarkastelut tehtiin syöttämällä alapohjarakenteisiin typpivetykaasua (N2 95%, H2 <5%) (2-3
l/min) lattiarakenteeseen iskuporakoneella porattujen reikien (Ø 8 mm) kautta.

· Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteen (AP3) tarkasteluissa kaasu syötettiin pintalaatan
alapuoliseen kevytsorakerrokseen.

· Kellarikerroksen alapohjarakenteen (AP1) tarkasteluissa kaasu syötettiin EPS-eristyksen ja va-
luasfaltin välissä olevaan hiekka-/sepelikerrokseen.

Kaasun kulkeutumista rakennekerroksissa tarkkailtiin lattiaan porattujen tarkastusreikien ja niistä
tehtyjen mittausten kautta. Syöttökohdat ja rakennekerroksiin syötetyn kaasun määrät ovat esi-
tetty liitteenä olevassa paikannuspiirustuksessa (Liite 2, sivut 1-2).

Merkkiainekokeet suoritettiin ilmanvaihdon ollessa päällä. Tutkimushetkellä suoritetuissa mit-
tauksissa vaihteli alapohjarakenteista tarkasteltujen rakennekerrosten paine-erot noin -3…0 Pas-
calia suhteessa huonetilaan (rakennekerros ylipaineinen suhteessa huonetilaan). Tutkimushet-
kellä vallitsevat huonetilakohtaiset paine-erot suhteessa ulkoilmaan ovat esitetty tutkimuskar-
tassa.

Tutkimushetkellä huonetiloissa vallitsevien painesuhteiden lisäksi luotiin tutkittavaan huonetilaan
käytössä olevalla alipaineistuslaitteistolla 10 ja 20 Pascalin suuruinen alipaine suhteessa ulkoil-
maan. Alipaineistuksen yhteydessä rakennekerroksesta tehtyjen paine-eromittausten perusteella
ei sisä- ja ulkoilman välisellä paine-erolla ollut merkittävää vaikutusta tarkasteltujen rakenneker-
rosten ja sisäilman väliseen paine-eroon (paineenlisäys noin -2 Pa).

Mittauksiin vaikuttavia epävarmuustekijöitä:
· Merkkiainekokeissa käytetty alipaineistuslaitteisto on asennettu kellarin ulko-ovelle (K01). Mit-

tausputken lyhyestä pituudesta johtuen on sisäilman ja ulkoilman välinen paine-ero on mitattu
alipaineistuslaitteiston läheisyydestä. Näin ollen voi tutkittavan huonetilan sisäilman ja ulkoil-
man välinen paine-ero olla eri kuin mitattu.

Mittauksiin vaikuttavat epävarmuustekijät ja niiden mahdollisesti aiheuttamat mittausepätark-
kuudet huomioiden voidaan merkkiainekokeissa saatuja tuloksia pitää ainoastaan suuntaa-anta-
vina.

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteille suoritetuissa merkkiainekokeissa havaittiin alapohja-
/ulkoseinäliittymissä säännöllisiä vuotoja sisäilmaan. Säännöllisiä vuotoja esiintyi myös putkiläpi-
vientien kohdalla. Tehtyjen merkkiainekokeiden perusteella pääsee ensimmäisen kerroksen
maanvastaisen alapohjarakenteen kevytsorakerroksessa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet kul-
keutumaan myös välipohjan kevytsorakerrokseen ja edelleen kellarissa sijaitsevaan ravintolasaliin
(K07). Vuotoja esiintyi myös ilman huonetilan alipaineistusta.

Kellarikerroksen alapohjarakenteille suoritetuissa merkkiainekokeissa havaittiin alapohja-/välisei-
näliittymissä yksittäisiä tai vähäisiä vuotoja. Vuotoja havaittiin ravintosalin (K09) väliseinässä ja
ravintolasalin (K07) lattian putkiläpiviennin kohdalla.
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ME.01-AP3-011: Paviljonkiosa (011), julkisivu itään

Huomioita:
Merkkiainekokeissa lattian ja ul-
koseinän liittymissä sekä läpivien-
nissä havaitut vuotokohdat on
merkitty oranssilla rakennustei-
pillä.

ME.01-AP3-011: Paviljonkiosa (011), julkisivu pohjoiseen

Huomioita:
Merkkiainekokeissa lattian ja ul-
koseinän liittymässä havaittu
vuotokohta on korostettu punai-
sella katkoviivalla.
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ME.01-AP3-011: Paviljonkiosa (011), julkisivu länteen

Huomioita:
Merkkiainekokeissa lattian ja ul-
koseinän liittymissä sekä läpivien-
nissä havaitut vuotokohdat on
merkitty oranssilla rakennustei-
pillä.

ME.01-AP3-011: Kulmakabinetti (011), pohjois-länsi-kulma

Huomioita:
Merkkiainekokeissa lattian
työsaumassa havaitut vuotokoh-
dat on merkitty oranssilla raken-
nusteipillä. Lisäksi vuotoja havait-
tiin istuimen alapuolella olevien
sähkörasioiden kaapeliläpivien-
tien kohdalla.
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ME.01-AP3-011: Ravintola (K07), pohjoispääty

Huomioita:
Ensimmäisen kerroksen alapohja-
rakenteiden merkkiainekokeiden
yhteydessä havaittiin välipohjan
putkiläpiviennissä vuotoja kellarin
ravintolasaliin (K07).

ME.02-AP1-K07: Ravintola (K07), pohjoispääty

Huomioita:
Kellarikerroksen alapohjaraken-
teiden merkkiainekokeiden yh-
teydessä havaittiin putkiläpivien-
nissä vuotoja kellarin ravintolasa-
liin (K07).
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ME.03-AP1-K09: Ravintola (K09), pohjoispääty

Huomioita:
Merkkiainekokeissa alapohjan ja
väliseinän liittymässä havaitut
vuotokohdat on korostettu punai-
sella katkoviivalla.

7.3.3 Rakenteiden ja materiaalien haitta-aineet

Aikaisemmin suoritetussa tutkimuksessa (WSP Finland Oy 2017) tehtyjen analyysien perusteella
ylittää kellarin alapohjarakenteessa olevan valuasfaltin öljyhiilivety- ja PAH-pitoisuudet kyseisille
pitoisuuksille määritetyt raja-arvot, minkä perusteella tulee näytettä vastaavat materiaalit käsi-
tellä vaarallisena jätteenä. Näytettä vastaavia materiaaleja esiintyi kaikissa kellariin tehdyissä ra-
kenneavauksissa.

7.4 Johtopäätökset
Kellarin maanvastaisissa alapohjarakenteissa havaittiin muutamia rakenteellisia virheitä ja puut-
teita, mitkä ovat mahdollistaneet kosteuden kertymisen alapohjarakenteeseen kapilaarisesti ja
diffuusiolla. Merkittävimmät rakenteelliset puutteet liittyvät alapohjassa käytetyn maa-aineksen
rakeisuuteen ja kapilaariseen nousukorkeuteen. Aikaisempien tutkimusten (WSP Finland Oy 2017)
yhteydessä tehtyjen tutkimusten perusteella voi kellarin alapohjassa käytettyjen maa-aineksen
kapilaarinen nousukorkeus olla jopa 0,8 m.5

Suoritettujen pintakosteusmittausten ja suunnitelma-asiakirjoista tehtyjen havaintojen perus-
teella arvioidaan kellarin alapohjassa olevan valuasfaltin kuitenkin estävän kapilaarikosteuden
nousun valuasfaltin yläpuolisiin täyttö- ja rakennekerroksiin. Ongelmalliseksi arvioidaan muodos-
tuvan ne alueet, joissa valuasfalttia on todennäköisesti jouduttu purkamaan salaoja- ja viemäput-
kien asentamiseksi. Näissä kohdissa pääsee kosteus mahdollisesti nousemaan kapilaarisesti ala-
pohjarakenteen alapintaan ja edelleen alapohjarakenteeseen. Aikaisemmissa tutkimuksissa suori-
tettujen rakennekosteusmittausten (WSP Finland Oy 2016) ja alapohjarakenteissa käytettyjen ra-
kennusmateriaalien kosteudenkestävyys huomioiden, ei kohonneista kosteuspitoisuuksista kui-
tenkaan arvioida aiheutuvan merkittäviä kosteus- ja mikrobivaurioita kellarin alapohjarakenteissa.

5 Helsingin karttapalvelussa lähimmän vesipisteen pohjaveden ylin taso +0,90 m (havaintojen alkupvm. 9.11.1979 ja
loppupvm. 27.8.1998). Maa-aineksen kapillaarinen nousukorkeus WSP Finland Oy tutkimusraportin (WSP Finland Oy
2017) maanäytteiden (MAA1 ja MAA2) mukaisesti 0,80 m ja 0,15 m. Alapohjarakenteen (AP1) alapinnan korko aikai-
sempien rakenneavausten (WSP Finland Oy 2017) perusteella on +1.04.
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Ensimmäisen kerroksen maanvastaisessa alapohjarakenteessa havaitut mikrobivauriot voivat olla
seurausta esimerkiksi alapohjarakenteessa olevassa rakennusmuovissa mahdollisesti olevien epä-
jatkuvuuskohtien sekä perusmuurin ja sokkelin kautta alapohjan betonilaattaan kapilaarisesti kul-
keutuvasta kosteudesta.

Aikaisemmin suoritetuissa tutkimuksissa (WSP Finland Oy 2016; WSP Finland Oy 2017) oli ensim-
mäisen kerroksen alapohjan täyttökerroksessa löytynyt mikrobivaurioituneita rakennusmateriaa-
leja. Lisäksi kellarin alapohjassa olevan valuasfaltin öljyhiilivety- ja PAH-pitoisuudet ylittivät kysei-
sille pitoisuuksille määritetyt raja-arvot. Näiden mikrobivaurioituneiden ja haitta-aineita sisältä-
vien materiaalien mahdollista sisäilmavaikutusta selvitettiin merkkiainekokeilla.

Ensimmäisessä kerroksessa suoritetuissa merkkiainekokeissa havaittiin alapohjarakenteissa sään-
nöllisiä ilmanvuotoreittejä sisäilmaan. Havaintojen perusteella pääsee ensimmäisen kerroksen
maanvastaisen alapohjarakenteen kevytsorakerroksessa mahdollisesti olevat epäpuhtaudet kul-
keutumaan myös välipohjan kevytsorakerrokseen ja edelleen kellarissa sijaitsevaan ravintolasaliin
(K07). Edellä mainitun perusteella arvioidaan haitallinen altistumisolosuhde todennäköiseksi.

Kellarikerroksessa suoritetuissa merkkiainekokeissa havaittiin alapohjarakenteissa yksittäisiä tai
vähäisiä vuotoja sisäilmaan. Rakenteessa käytettyä valuasfalttia on kuitenkin hyvin laaja-alaisesti.
Lisäksi aikaisemmassa tutkimuksen yhteydessä (WSP Finland Oy 2017) on kellarin sisäilmassa ha-
vaittu paikoin kohonneita pitoisuuksia naftaleenia ja bentso[a]pyreeniä ilmanvaihdon ollessa
päällä6. Edellä mainitun perusteella arvioidaan – Työterveyslaitoksen (TTL) tavoitetasoihin perus-
tuva – haitallinen altistumisolosuhde todennäköiseksi. Sisäilmasta mitatut naftaleenin ja
bentso[a]pyreenin pitoisuudet eivät kuitenkaan ylitä Sosiaali- ja terveysministeriön määrittämiä
toimenpiderajoja tai ohjeraja-arvoja (HTP-arvo), minkä perusteella lain edellyttämiin toimenpitei-
siin ei ole tarvetta ryhtyä.

7.5 Toimenpide-ehdotukset
Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma.

7.5.1 Korjausvaihtoehto A, peruskorjaus

Paviljonkiosien maanvastaisten alapohjarakenteiden ensisijaisena korjaustoimenpiteinä suositel-
laan alapohjarakenteen peruskorjausta. Korjausehdotus käsittää alapohjan ja mikrobivaurioitunei-
den rakennusmateriaalien uusimisen (pl. pohjalaatta), sekä pohjalaatan mahdollisesti epätiiviiden
rakenneliittymien tiivistyksen. Korjauksen tavoitteena on poistaa kosteus- ja mikrobivaurioituneet
rakenteet sekä ehkäistä pohjalaatan alapuolella olevissa täyttökerroksissa olevien epäpuhtauksien
kulkeutuminen sisäilmaan.

Paviljonkiosien maanvastaisten alapohjarakenteiden peruskorjaus pääkohdittain:

· maanvastaisen alapohjarakenteiden ja täyttökerrosten purkaminen pohjalaatan yläpintaan
saakka

· pohjalaatan yläpinnan puhdistus mekaanisesti ja liittymärakenteiden tiivistys tarkoitukseen
soveltuvalla tiivistystuotteilla

6 WSP Finland Oy tutkimusraportissa (WSP Finland Oy 2017) olevan analyysivastauksen perusteella oli sisäilman
bentso[a]pyreenin pitoisuus ylittänyt TTL:n työpaikoille määritetyn tavoitetason kaikkien kolmen (3) sisäilmanäyttei-
den osalta (0,02 ug/m3 > 0,01 ug/m3). Myös naftaleenin osalta on naisten pukuhuoneen (K40) sisäilman pitoisuus ylit-
tänyt TTL:n työpaikkojen mittausaineiston keskipitoisuuden (0,82 µg/m3 > 0,2 µg/m3).
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· alapohjan eristys esim. kevytsoralla
· pintalaatan valu- ja tasoitustyöt
· lattian pintamateriaalin asennus

Mikäli kellarin sisäilman PAH-yhdisteiden osalta halutaan pyrkiä työpaikoille TTL:n määrittämään
tavoitetasoon, niin suositellaan kellarin alapohjarakenteiden ensisijaisena korjaustoimenpiteenä
alapohjarakenteissa olevien PAH-yhdisteitä sisältävien rakennusmateriaalien (valuasfaltti) poista-
mista sekä alapohjarakenteiden ja alapohjan alapuolisten salaojituskerrosten uusimista.

Kellarin maanvastaisten alapohjarakenteiden peruskorjaus pääkohdittain:

· maanvastaisen alapohjarakenteiden ja täyttökerrosten purkaminen
· kalliopinnassa mahdollisesti olevien pattien ja piikkien louhinta
· rakennusohjeiden mukaisen salaojituskerroksen asennus
· alapohjan eristäminen EPS- tai XPS-levyillä
· alapohjalaatan valu- ja tasoitustyöt
· lattian pinnoitus hyvin vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella (laatoitus ja epoksihiertomassa)

7.5.2 Korjausvaihtoehto B, siirtävä korjaus

Mikäli kellarin sisäilman PAH-yhdisteiden osalta halutaan pyrkiä työpaikoille TTL:n määritettä-
mään tavoitetasoon, niin voidaan kellarin alapohjarakenteiden siirtävinä korjaustoimenpiteinä
harkita lattia-seinäliittymien sekä lattialäpivientien tiivistämistä tarkoitukseen soveltuvalla tiivis-
tyspinnoitteella. Toimenpiteiden tavoitteena on ainoastaan estää alapohjarakenteissa olevien
epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan.

Tiivistystavasta ja käytettävistä tiivistystuotteista riippuen ei korjauksilla kuitenkaan saavuteta ko-
vinkaan pitkää käyttöikää. Lisäksi tiivistyskorjauksella korjattujen rakenteiden tiiveyttä on suositel-
tavaa tarkastella säännöllisin väliajoin tehtävillä merkkiainekokeilla.

7.5.3 Toimenpiteiden yhteydessä huomioitavat asiat

Alapohjarakenteille esitettyjen korjaustoimenpiteiden yhteydessä on suositeltavaa suorittaa myös
kohdassa 5.4 rakennuksen sisäpuoliselle salaojajärjestelmälle ja ulkopuoliselle sadevesijärjestel-
mälle sekä kohdassa 12.5.4 ilmanvaihdolle esitetyt toimenpide-ehdotukset.
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8 Julkisivut- ja ulkoseinärakenteet

8.1 Rakennetyypit
Paviljonkiosien lasiseinien alapuolinen ulkoseinärakenne on esitetty ainoastaan vuonna 1973 suo-
ritetun peruskorjauksen (lupatunnus 3-2113-A-73) arkkitehtisuunnitelmissa esitetyssä selostuk-
sessa, jonka mukaan alaosien puurunkoisten seinärakenteiden (puukasettien) lämmöneristys olisi
suunniteltu toteutettavaksi polystyreenieristeellä. Tutkimusraportissa esitettyjen ulkoseinäraken-
teiden viitteelliset sijainnit ovat esitetty liitteenä olevassa paikannuspiirustuksessa (Liite 2, sivu 2).

Paviljonki- ja aulaosan ulkoseinärakenne (US1), rakenneavauksilla todennettu rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

20 ulkoverhouslauta, UTK 20x120

10 vaakakoolaus ja ilmaväli

4,5 sementtikuitulevy (sisältää asbestia)

100
lämmöneriste (50 mm + 50 mm) ja
teräs-/puurunko o (50 mm x 100
mm)- muovipinnoitettu ilmansulkusulku-
paperi

12 lastulevy

Ulkoseiniin tehtiin yhteensä viisi (RA.07-US1-011, RA.09-US1-014, RA.10-US1-015, RA.12-US1-011,
RA.14-US1-015) rakenneavausta, joiden sijainnit ovat esitetty raportin liitteenä olevassa paikannuspiirus-
tuksessa (Liite 2, sivu 2). Rakenneavaus RA.14-US1-015 suoritettiin ulkopuolelta. Loput ulkoseinän raken-
neavauksista suoritettiin sisäpuolelta. Suoritetut rakenneavaukset ulotettiin sementtikuitulevyn sisä-/ul-
kopintoihin. Itäpuolen paviljonkiosan ulkoseinän rakenneavauksen (RA.07-US1-011) kohdalla ulkoseinän
runkosyvyys oli ainoastaan 50 mm.
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8.2 Rakenteesta tehdyt havainnot

8.2.1 Rakenneavauksissa tehdyt havainnot

Ulkoseiniin tehtiin yhteensä viisi (RA.07-US1-011, RA.09-US1-014, RA.10-US1-015, RA.12-US1-
011, RA.14-US1-015) rakenneavausta, joiden sijainnit ovat esitetty raportin liitteenä olevassa pai-
kannuspiirustuksessa (Liite 2, sivu 2). Rakenneavaus RA.14-US1-015 suoritettiin ulkopuolelta. Lo-
put ulkoseinän rakenneavauksista suoritettiin sisäpuolelta. Suoritetut rakenneavaukset ulotettiin
sementtikuitulevyn sisä-/ulkopintoihin.

Havainto Sijainti Valokuvat
Yleiskuva länsipuolen aulaosan ulkoseinän ra-
kenneavauksesta (RA.09-US1-014). Rakenne-
leikkausten (kuvaus nro. R77-002537) perus-
teella on lasijulkisivun teräsrunkorakenteet
ulotettu 1. kerroksen lattiapinnan alapuolelle,
mitä ei rakenneavausten yhteydessä kuiten-
kaan varmistettu.

Aulaosa,
länsi
(RA.09-
US1-014)

Muovipinnoitettua ilmansulkupaperia ei oltu
tiivistetty/teipattu liittyviin rakenteisiin. Myös
ilmasulkupaperin pystysaumojen limityksiä ei,
avauksen perusteella, ole tiivistetty/teipattu.

Aulaosa,
länsi
(RA.09-
US1-014)

Sisempänä villalevynä oli kova kivivilla (50
mm) ja ulompana pehmeä mineraalivilla (50
mm) (pl. RA.07-US1-011). Villalevyissä oli
tummentumaa, joka viittaa ilmavirtauksiin
eristekerroksissa. Rakenneavausten RA.09-
US1-014 ja RA.10-US1-015 yhteydessä otet-
tiin ulomman mineraalivillan ulkopinnasta
materiaalinäytteet mikrobimääritystä varten.

Aulaosa,
länsi
(RA.09-
US1-014)

Teräsrunko

Teräsrunko
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Alaohjauspuun ja sokkelin väliin ei ole asen-
nettu kapilaarikatkoa. Avausten perusteella
on alaohjauspuu ulotettu noin 50 mm sokke-
lin päälle. Rakenneavausten RA.09-US1-014 ja
RA.10-US1-015 yhteydessä otettiin sokkelin
päällä olevan alaohjauspuun alapinnoista ma-
teriaalinäytteet mikrobimääritystä varten.

Aulaosa,
länsi
(RA.09-
US1-014)

Yleiskuva itäpuolen paviljonkiosan ulkoseinän
rakenneavauksesta (RA.14-US1-011).

Paviljonki-
osa, itä
(RA.12-
US1-011)

Rakenneavauksissa (RA.09-US1-014 ja RA.12-
US1-011) havaittiin ilmansulkupaperin ja las-
tulevyn ulkopinnassa kosteusjälkiä.

Paviljonki-
osa, itä
(RA.12-
US1-011)

Suoritettujen rakenneavausten perusteella on
sokkelin lämpökatkona käytetty pääosin EPS-
eristelevyä (50 mm). Rakenneavauksesta
(RA.13-AP3-011) tehtyjen havaintojen perus-
teella oli sokkelin lämpökatkona kuitenkin
käytetty myös kovaa kivivillaa.

Paviljonki-
osa, itä
(RA.12-
US1-011)

Yläreuna
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Yleiskuva itäpuolen paviljonkiosan ulkoseinän
rakenneavauksesta (RA.07-US1-011). Ulkosei-
nän runkosyvyys oli ainoastaan 50 mm. Seinä-
rakenteen lämmöneristeenä oli kova kivivilla
(50 mm).

Paviljonki-
osa, itä
(RA.07-
US1-011)

Yleiskuva länsipuolen paviljonkiosan ulkosei-
nän ulkopuolelta käsin suoritetusta raken-
neavauksesta (RA.14 -US1-015).

Paviljonki-
osa, länsi
(RA.14-
US1-015)

Rakenneavauksen perusteella on ulkoseinän
ilma-/tuuletusväli ainoastaan noin 10 mm. Li-
säksi ulkoseinärakenteessa ei ole tuuletusra-
koja. Havaintojen perusteella on ulkoverhous-
laudan ja sokkelin saumaan asennettu tiivis-
tysmassa, mikä estää ulkoverhouksen taakse
mahdollisesti kulkeutuvan sadeveden pääsyn
pois seinärakenteesta. Seinän alareunan vaa-
kakoolauksessa, paneeleissa ja koristelistoissa
havaittiin kosteutta ja lahovaurioita.

Paviljonki-
osa, länsi
(RA.14-
US1-015)

Rakenneavausten perusteella on paviljonki- ja aulaosan lasijulkisivun alareunan ulkoseinästä laa-
dittu leikkauspiirustus, joka on esitetty raportin liitteessä (Liite 7).
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8.2.2 Aistinvaraiset havainnot

Havainto Sijainti Valokuvat
Yleiskuva paviljonkiosan julkisivurakenteesta,
jonka lasijulkisivu on teräsrunkorakenteinen.

Paviljonki-
osa, itä
(011)

Yleiskuva paviljonkiosan kulmakabinetista. Kulmaka-
binetti, itä
(011)

Yleiskuva aulaosasta, jonka lasijulkisivu on te-
räsrunkorakenteinen.

Aulaosa
(014)

Lasijulkisivuun liittyvissä vesipelleissä havait-
tiin monin paikoin epätiiveyttä, mikä voi mah-
dollistaa viistosateen pääsyn lasijulkisivun ala-
puoliseen ulkoseinärakenteeseen. Vesipeltien
kiinnitys karmirakenteisiin on tehty sileillä
nauloilla. Mittausten perusteella on lasijulkisi-
vun karmin ulkopinta noin 25 mm ulkover-
houslaudan ulkopintaa sisempänä.

Aulaosa,
länsi (014)
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Paviljonkiosan kulmissa olevien tako-/valu-
rautapilarien takana havaittiin ulkoseinära-
kenteissa epätiiveyskohtia, jotka mahdollista-
vat viistosateen pääsyn lasijulkisivun alapuoli-
seen ulkoseinärakenteeseen.

Paviljonki-
osa, itä
(011)

Kulmakabinetin ikkunoiden lasituskittauksissa
havaittiin paikoin vaurioita, jotka mahdollista-
vat viistosateen pääsyn karmi- ja ulkoseinära-
kenteisiin. Vauriot ovat pääosin seurausta ik-
kunoiden eteen asennettujen koristeellisten
välipuitteiden irtoamisesta.

Kulmaka-
binetti, itä
(011)

Ulkoseinän alaosan koristelistoituksissa ha-
vaittiin paikoin lahovaurioita.

Paviljonki-
osa, itä
(011)

Paviljonki- ja aulaosan sokkelirakenne ulottuu
ulkoseinälinjan yli. Vesivaa’alla tehtyjen mit-
tausten perusteella on sokkelin yläpinta lähes
vaakatasossa.  Lisäksi länsipuolen paviljonki-
osan sokkelin yläpinta ja ulkoseinän alareuna
ovat paikoin hyvin lähellä maan pintaa. Havai-
tut puutteet mahdollistavat sade- ja sulamis-
vesien kulkeutumisen ulkoseinärakenteen ala-
reunaan.

Paviljonki-
osa, länsi
(015)

Välipuite
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Yleiskuva galleriaosasta Eteläesplanadille päin
kuvattuna, missä ulkoseinärakenteena on kol-
mikerrosrapattu massiivitiiliseinä. Galle-
riaosan ikkunat ovat puuikkunoita.

Galleriaosa,
etelä (017)

Naisten wc:n (006) ja astianpesutilan (019)
sekä osa galleriaosan (017) vesikatteen ve-
denpoistosta on toteutettu jalkaränneillä ja
lotokalla ilman syöksyputkea, minkä seurauk-
sena on julkisivuun kohdistunut paikoin huo-
mattava kosteusrasitus.

Galleriaosa,
etelä (006)

Julkisivun silmämääräisissä tarkastuksissa ha-
vaittiin julkisivussa vaurioita naisten wc-tilaan
rajoittuvassa pintarappauksessa.

Galleriaosa,
etelä (006)

Julkisivun silmämääräisissä tarkastuksissa ha-
vaittiin julkisivussa koko julkisivun korkuinen
halkeama lämpimään keittiöön (020) rajoittu-
vassa julkisivussa.

Galleriaosa,
etelä (020)
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Galleriaosan isoissa ikkunoissa havaittiin
puutteita lähinnä ikkunapenkkien ja vesipel-
tien kallistuksissa. Sisäpuolelta tehdyissä sil-
mämääräisissä tarkastuksissa ei seinä- tai ik-
kunarakenteissa kuitenkaan havaittu merk-
kejä kosteudesta.

Galleriaosa,
etelä (020)

Galleriaosan pienemmissä ikkunoissa havait-
tiin puutteita lähinnä ikkunapenkkien ja vesi-
peltien kallistuksissa. Lisäksi yksi astianpesuti-
laan (019) rajoittuvista ikkunoista oli auki. Si-
säpuolelta tehdyn tarkastuksen perusteella
on ikkunasyvennys peitetty seinärakenteella.

Galleriaosa,
etelä (019)

Laajennusosan (v. 1939) puuikkunan havait-
tiin puutteita vesipeltien kallistuksissa, joka
oli seurausta peltiin syntyneistä muodonmuu-
toksista (vaurio). Sisäpuolelta tehdyissä silmä-
määräisissä tarkastuksissa ei seinä- tai ikkuna-
rakenteissa kuitenkaan havaittu merkkejä
kosteudesta.

8.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

8.3.1 Rakenteiden ja materiaalien mikrobitutkimukset

Läntisen paviljonki- ja aulaosan alareunan ulkoseinärakenteista otettiin yhteensä kuusi (6) materi-
aalinäytettä mikrobitutkimuksia varten.

Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos
MA.01-US1-
014

014 ylempi alaohjauspuu, alapinta puu, saha-
pintainen

ei viitettä vauriosta

MA.02-US1-
014

014 alempi alaohjauspuu, alapinta puu, saha-
pintainen

vahva viite vauriosta

MA.03-US1-
014

014 uloin eristevillalevy, ulkopinta mineraali-
villa

heikko viite vauriosta

MA.04-US1-
015

015 ylempi alaohjauspuu, alapinta puu, saha-
pintainen

vahva viite vauriosta
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Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos
MA.05-US1-
015

015 alempi alaohjauspuu, alapinta puu, saha-
pintainen

vahva viite vauriosta

MA.06-US1-
015

015 uloin eristevillalevy, ulkopinta mineraali-
villa

vahva viite vauriosta

Kuva 8.1: Viitteelliset materiaalinäytteidenotto-
kohdat, aulaosa (014)

Kuva 8.2: Viitteelliset materiaalinäytteidenotto-
kohdat, paviljonkiosa (015)

Materiaalinäytteestä MA.02-US1-014 löytyi kosteusvaurioon viittaavan viitearvon ylittäviä määriä
elinkykyisiä sieni-itiöitä (192 700 pmy/g >> 10 000 pmy/g) ja aktinobakteereja (=sädesieni) (18 200
pmy/g > 3 000 pmy/g), mikä viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen. Lisäksi näytteestä
löytyi kosteus- ja homevaurioon viittaavaa kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. Materiaalinäyt-
teestä löytyi myös bakteerikasvuun viittaavan viitearvon ylittäviä määriä elinkykyisiä bakteereja
(16 290 900 pmy/g >> 100 000 pmy/g).

Materiaalinäytteestä MA.03-US1-014 löytyi ainoastaan kosteusvaurioon heikosti viittaavia määriä
elinkykyisiä sieni-itiöitä (7 000 pmy/g < 10 000 pmy/g) ja aktinobakteereja (=sädesieni) (1 000
pmy/g < 3 000 pmy/g).  Näytteestä ei löytynyt kosteus- ja homevaurioon viittaavaa kosteusvauri-
oindikaattorimikrobeja.

Materiaalinäytteestä MA.04-US1-015 löytyi kosteusvaurioon viittaavan viitearvon ylittäviä määriä
elinkykyisiä sieni-itiöitä (276 100 pmy/g >> 10 000 pmy/g), mikä viittaa materiaalin kostumiseen ja
vaurioitumiseen. Lisäksi näytteestä löytyi kosteus- ja homevaurioon viittaavaa kosteusvaurioindi-
kaattorimikrobeja.

Materiaalinäytteestä MA.05-US1-015 löytyi kosteusvaurioon viittaavan viitearvon ylittäviä määriä
elinkykyisiä sieni-itiöitä (1 909 300 pmy/g >> 10 000 pmy/g) ja aktinobakteereja (=sädesieni) (181
800 pmy/g >> 3 000 pmy/g), mikä viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen. Lisäksi näyt-
teestä löytyi kosteus- ja homevaurioon viittaavaa kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. Materiaali-
näytteestä löytyi myös bakteerikasvuun viittaavan viitearvon ylittäviä määriä elinkykyisiä baktee-
reja (1 454 500 pmy/g >> 100 000 pmy/g).

Materiaalinäytteestä MA.06-US1-015 löytyi kosteusvaurioon viittaavan viitearvon ylittäviä määriä
elinkykyisiä sieni-itiöitä (2 135 000 pmy/g >> 10 000 pmy/g) ja aktinobakteereja (=sädesieni) (24
000 pmy/g > 3 000 pmy/g), mikä viittaa materiaalin kostumiseen ja vaurioitumiseen. Lisäksi näyt-

MA.01-US1-014

MA.02-US1-014

MA.03-US1-014 MA.04-US1-015

MA.05-US1-015
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teestä löytyi kosteus- ja homevaurioon viittaavaa kosteusvaurioindikaattorimikrobeja. Materiaali-
näytteestä löytyi myös bakteerikasvuun viittaavan viitearvon ylittäviä määriä elinkykyisiä baktee-
reja (851 000 pmy/g > 100 000 pmy/g).

Analyysivastaukset ovat raportin liitteenä (Liite 3, sivut 1-3).

Suoritettujen materiaalinäytteiden ja niistä saatujen tulosten perusteella esiintyy länsipuolen pa-
viljonki- ja aulaosan ulkoseinärakenteiden alaosissa kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakenteita.
Mikrobivauriot voivat heikentää sisäilman laatua, mikäli niiden osasia tai aineenvaihduntatuot-
teita pääsee ilmavuotoreittejä pitkin sisäilmaan.

8.3.2 Rakenteiden ja materiaalien haitta-aineet

Tutkimusten yhteydessä suoritettiin julkisivuista seuraavat haitta-ainetutkimukset. Näytteidenot-
tosijainnit ovat merkittynä paikannuspiirustukseen (Liite 2, sivu 2).

Näyte Materiaali / tila ja rakennusosa Asbestipitoisuus

ASB.01-US1-015 Ulkoseinän sementtikuitulevy (RA.14-US1-015) Sisältää asbestia, krysotiili

Analyysivastaus on raportin liitteenä (Liite 4, sivu 1).

Näytettä ASB.01-US1-015 vastaavia materiaaleja esiintyy pääosin kaikissa paviljonki- ja aulaosan
lasijulkisivun alapuolella olevissa ulkoseinärakenteissa (pl. paviljonkiosien kulmakabinetit).

Asbestipitoisten rakennusosien purkutyössä on noudatettava Valtioneuvoston asetus asbestityön
turvallisuudesta (798/2015) ja laki eräistä asbestipurkutyötä koskevista vaatimuksista (684/2015 )
annettuja määräyksiä sekä käytettävä hyväksyttäviä asbestityömenetelmiä.

8.4 Johtopäätökset
Paviljonki- ja aulaosan lasijulkisivun alapuolisissa ulkoseinärakenteissa havaittiin useita rakenteel-
lisia sekä lämpö- ja kosteusteknisiä virheitä ja puutteita, mitkä mahdollistavat kosteuden kertymi-
sen rakenteeseen konvektion, diffuusion sekä painovoimaisen ja kapilaarisen siirtymisen vaikutuk-
sesta.

Merkittävimmät paviljonki- ja aulaosan lasijulkisivun alapuolisissa ulkoseinärakenteissa havaitut
virheet, puutteet ja korjaustarpeet liittyvät rakenteiden kuivumista edesauttaviin rakenneratkai-
suihin, mistä merkittävimpiä ovat ulkoseinärakenteen huono tuulettuvuus ja julkisivuverhouksen
taakse kulkeutuvan sadeveden puutteellinen ohjaus. Tämän lisäksi puutteita, virheitä ja korjaus-
tarpeita havaittiin seinärakenteen ilmatiiveydessä sekä alareunan korkeusasemassa suhteessa vie-
reiseen maanpintaan.

Materiaalinäytteiden ja niistä saatujen tulosten perusteella on paviljonki- ja aulaosan lasijulkisivun
alapuolisissa ulkoseinärakenteissa laaja-alaisia kosteus- ja mikrobivaurioita. Tutkituista kuudesta
(6) materiaalinäytteestä yhteensä viidessä (5) oli viite vauriosta. Rakenneavauksessa seinäraken-
teen tiiveydessä aistivaraisesti havaittujen puutteiden perusteella arvioidaan haitallinen altistu-
misolosuhde todennäköiseksi.

Aulaosan ja itäpuolen paviljongin alapuolisissa ulkoseinärakenteissa havaittujen kosteus- ja mikro-
bivaurioiden arvioidaan olevan pääosin seurausta sadeveden kulkeutumisesta seinärakenteisiin
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esimerkiksi viistosateen seurauksena. Länsipuolen paviljonkiosan ulkoseinissä havaittujen kos-
teus- ja mikrobivaurioiden arvioidaan olevan pääosin seurausta seinustalle kertyneestä lumesta
syntyneiden sulamisvesien kulkeutuminen seinärakenteen alareunaan.

Tiilimuuratuissa ulkoseinärakenteissa ei tutkimuksissa havaittu sellaisia merkittäviä virheitä tai
puutteita, joilla olisi vaikutusta sisäilmaan. Tiilimuuratun ulkoseinärakenteen merkittävimmät kor-
jaustarpeet liittyvät eteläjulkisivulla olevien pinnoite- ja pintarappausvaurioiden, sekä halkeamien
korjaamiseen. Huomioitavaa kuitenkin on, että rappaus on pääosin lähellä teknisen käyttöiän lop-
pua (n. 5 v.), minkä perusteella on tarkempien korjaustoimenpiteiden suorittamiseksi suositelta-
vaa suorittaa rapatun julkisivun kuntotutkimus.

8.5 Toimenpide-ehdotukset
Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma.

8.5.1 Kiireelliset korjaustarpeet

· paviljonki- ja aulaosan lasijulkisivuun liittyvien vesipeltien korjaukset ja tiivistys

8.5.2 Lisä- tai jatkotutkimustarpeet

Galleria- ja laajennusosan julkisivu- ja ulkoseinärakenteille mahdollisesti määritettävien korjaus-
toimenpiteiden esittämiseksi tulisi kyseisille julkisivu- ja ulkoseinärakenteille suorittaa seuraavat
lisä- ja jatkotutkimukset:

· rapattujen julkisivujen kuntotutkimus

8.5.3 Korjausvaihtoehto, peruskorjaus

Julkisivu- ja ulkoseinärakenteiden ensisijaisina korjaustoimenpiteinä suositellaan paviljonki- ja au-
laosan lasijulkisivunalapuolisten puurunkoisten ulkoseinärakenteiden peruskorjausta. Korjauksen
tavoitteena on vähentää julkisivuun kohdistuvaa ulkopuolista kosteusrasitusta sekä korjata kos-
teus- ja mikrobivaurioituneet rakenteet että estää uusien kosteus- ja mikrobivaurioiden synty.

Paviljonki- ja aulaosan ulkoseinärakenteiden peruskorjaus pääkohdittain:

· ulkoseinärakenteiden purkutyö (pl. kantavat teräsrunkorakenteet)
· teräsrankojen asennus ja seinän lämmöneristys esim. PUR- ja mineraalivillaeristeellä
· teräksisen vaakakoolauksen (tuulettuva) ja uuden puu-ulkoverhouksen asennus
· lasijulkisivuun liittyvien vesipeltien uusiminen
· sisäpuoliset levytystyöt

8.5.4 Toimenpiteiden yhteydessä huomioitavat asiat

Paviljonki- ja aulaosan lasijulkisivunalapuolisten puurunkoisten ulkoseinärakenteiden peruskor-
jaukseen liittyvän hanke-/korjaussuunnittelun yhteydessä on suositeltavaa tarkastella myös mah-
dollisuutta pihan pintarakenteiden muutoksiin rakennuksen länsipuolella niissä kohdissa, jossa
maanpinta on lähellä lattiapintaa.
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9 Yläpohja- ja vesikatto

9.1 Rakennetyypit
Kappaleessa esitetyt rakennetyyppien viitteelliset sijainnit ovat merkitty liitteenä olevaan paikan-
nuspiirustukseen (Liite 2, sivu 3).

9.1.1 Galleriaosa

Galleriaosan yläpohjarakennetta on esitetty vuonna 1973 suoritetun peruskorjauksen (lupatunnus
3-2113-A-73) rakennesuunnitelmissa. Lähtötietojen perusteella arvioidaan, että galleriaosan ylä-
pohjarakenteita on muutettu alkuperäisestä vuonna 1891 suoritetun laajennuksen yhteydessä
(suunnitelma-asiakirjoja ei käytössä). Aikaisempien tutkimusten yhteydessä rakenteesta paikan
päällä tehtyjen rakenteita rikkomatta tehtyjen tarkastusten perusteella vastaa olemassa oleva ra-
kennesuunnitelman mukaista rakennetta (WSP Finland Oy 2017).

Galleriaosan yläpohjarakenne (YP1), rakenteita rikkomattomin menetelmin todennettu rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

50 kovavilla

100 mineraalivilla

alumiinipahvi

22 harvalaudoitus

200 hirsirunko (200 mm x 200mm), vä-
lissä ilmatila

22 harvalaudoitus

- levy

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn yläpohja- ja vesikattorakenteisiin tehty rakenneavauksia
tai muita erityisiä rakennetarkasteluita. Taulukossa esitetyt rakennekerrokset perustuvat käytössä oleviin
rakennesuunnitelmiin (R76-031343) ja WSP Finland Oy:n suorittamiin rakennetarkasteluihin (WSP Fin-
land Oy 2017).
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IV-konehuoneen yläpuolinen yläpohjarakenne (YP2), rakennesuunnitelman (R76-031341) mukaisesti
Mitta
(mm)

Rakenne, materiaali

- maalattu rivisaumakate

22 ruodelaudoitus (22 mm x 100 mm)

125 puiset kattotuolit (50 mm x 125 mm), välissä kova
eristevilla (50 mm) ja tuuletusväli (75 mm)

125 puiset yläpohjapalkit (125 mm x 125 mm), välissä
pehmeä eristevilla (125 mm)

- alumiinipaperi tai muovipinnoitettu tiivistyspahvi

22 umpilaudoitus (22 mm x 100 mm)

4,5 sementtikuitulevy

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn yläpohja- ja vesikattorakenteisiin tehty rakenneavauksia
tai muita erityisiä rakennetarkasteluita.

9.1.2 Paviljonkiosa

Paviljonkiosan yläpohjarakenteita on esitetty vuonna 1973 suoritetun peruskorjauksen (lupatun-
nus 3-2113-A-73) rakennesuunnitelmissa. Alkuperäinen paviljonkiosa on rakennettu vuonna 1891
(suunnitelma-asiakirjoja ei käytössä).

Paviljongin korkean osan yläpohjarakenne (YP3.1), rakennesuunnitelman (R76-031347) mukaisesti
Mitta
(mm)

Rakenne, materiaali

- maalattu rivisaumakate

22 harvalaudoitus (22 mm x 100 mm)

22 puukoolaus (50 mm x 50 mm, k 600 mm)

100
puiset kattotuolit (50mm x 100mm, k 600mm),
välissä eristevilla (50mm), painolaudat (25mm) ja
tuuletusväli (25mm)

100 jiiripuut (100 x 100 mm) ja mineraalivilla

- alumiinipaperi

18 sisäverhouslauta
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Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn yläpohja- ja vesikattorakenteisiin tehty rakenneavauksia
tai muita erityisiä rakennetarkasteluita.

Paviljongin korkean osan yläpohjarakenne (YP3.2), rakenneavauksella todennettu rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- maalattu rivisaumakate

50-100 puiset korotusrimat (50 mm x 50-100
mm) ja tuuletusväli

22 harvalaudoitus (22 mm x 100 mm)

50-100
kattotuolit (50 mm x 50-100 mm, k
600 mm) ja mineraalivilla (50-100
mm)

- alumiinipaperi + muovi

18 sisäverhouslauta, STS

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn yläpohja- ja vesikattorakenteisiin tehty rakenneavauksia
tai muita erityisiä rakennetarkasteluita. Taulukossa esitetyt rakennekerrokset perustuvat käytössä oleviin
rakennesuunnitelmiin (kuvaus nro. R76-031347) ja WSP Finland Oy:n rakenteelle suorittamiin raken-
neavauksiin (WSP Finland Oy 2017).

Paviljongin matalan osan yläpohjarakenne (YP3.3), rakennesuunnitelman (R76-031347) mukaisesti
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- maalattu rivisaumakate

22 harvalaudoitus (22x100 mm

125

puiset kattotuolit (50 mm x 125 mm,
k 600 mm), välissä eristevilla (50
mm), painolaudat (25 mm) ja tuule-
tusväli (50 mm)

50 eristevilla (50 mm) ja tuuliristikon
sauvat

- alumiinipaperi

18 sisäverhouslauta

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn yläpohja- ja vesikattorakenteisiin tehty rakenneavauksia
tai muita erityisiä rakennetarkasteluita.
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Kulmakabinetin yläpohjarakenne (YP3.4), rakenneavauksella todennettu rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- sementtikuitulevy (avaus lopetettu)

100 eristevilla

- alumiinipaperi

22 harvalaudoitus (22 mm x 100 mm)

100 puukoolaus (50 mm x 100 mm) ja
ontelotila

14 maalattu lastulevy

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn yläpohja- ja vesikattorakenteisiin tehty rakenneavauksia
tai muita erityisiä rakennetarkasteluita. Taulukossa esitetyt rakennekerrokset perustuvat käytössä oleviin
rakennesuunnitelmiin (kuvaus nro. R76-031345) ja WSP Finland Oy:n rakenteelle suorittamiin raken-
neavauksiin (WSP Finland Oy 2017).

9.1.3 Aulaosa

Aulaosan yläpohjarakenteita on esitetty vuonna 1973 suoritetun peruskorjauksen (lupatunnus 3-
2113-A-73) rakennesuunnitelmissa. Alkuperäinen aulaosa on rakennettu vuonna 1891 (suunni-
telma-asiakirjoja ei käytössä).

Aulaosan yläpohjarakenne (YP4), rakennesuunnitelman (R76-031337) mukaisesti
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- maalattu rivisaumakate

ruodelaudoitus

puiset kattotuolit (50 mm x 100 mm,
k 650 mm)

- ontelotila

25 painolaudat

175
puiset yläpohjapalkit (75 mm x 175
mm, k 650 mm), välissä pehmeä ja
kova eristevilla (150 mm + 25 mm)

- alumiinipaperi

22 umpilaudoitus (22 mm x 100 mm)
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Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn yläpohja- ja vesikattorakenteisiin tehty rakenneavauksia
tai muita erityisiä rakennetarkasteluita.

9.1.4 Laajennusosa

Laajennusosan yläpohjarakennetta on esitetty vuonna 1973 suoritetun peruskorjauksen (lupatun-
nus 3-2113-A-73) rakennesuunnitelmissa. Laajennusosa, jonka sijainti on esitetty kohdassa 4.1, on
rakennettu vuonna 1939 (lupatunnus Ke-40-C-39).

Laajennusosan (v. 1939) yläpohjarakenne (YP5), rakenneavauksilla todennettu rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- maalattu rivisaumakate

22 harvalaudoitus (22 mm x 100 mm)

200-550 välikatto (ilmatila)

50 kovavillalevy

300 sahanpuru/puulastu/muottilau-
toja/lasia

35 betoni (alalaattapalkisto)

- alaslaskettu katto (kipsilevy + kerto-
puu), ilmatila 250mm

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn yläpohja- ja vesikattorakenteisiin tehty rakenneavauksia
tai muita erityisiä rakennetarkasteluita. Taulukossa esitetyt rakennekerrokset perustuvat käytössä oleviin
rakennesuunnitelmiin (R76-031336) ja WSP Finland Oy:n suorittamiin rakennetarkasteluihin (WSP Fin-
land Oy 2017). Kuva WSP Finland Oy.
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9.1.5 Huoltorakennus

Huoltorakennuksen yläpohjarakennetta on esitetty vuonna 2010 suoritetun peruskorjauksen (lu-
patunnus 3-3087-10-D) rakennesuunnitelmissa.

Huoltorakennuksen yläpohjarakenne (YP6), suunnitelman (R5933-280-17) mukainen rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- kumibitumikermikate

30 kovavillalevy

70 alumiinipinnoitettu polyuretaanilevy

- kallistusvalu

150 betonilaattaelementti

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn yläpohja- ja vesikattorakenteisiin tehty rakenneavauksia
tai muita erityisiä rakennetarkasteluita.

9.2 Rakenteesta tehdyt havainnot

9.2.1 Aistinvaraiset havainnot

Havainto Sijainti Valokuvat
Maalipinnoite oli hilseillyt irti alustasta useista
kohdista vesikatetta.

Laajen-
nusosa,
länsi (020)
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Itäpuolen etelän puoleisten kulmakabinettien
kupolin koriste-elementit puuttuvat, minkä
seurauksena on kupolin pää suojattu raken-
nusmuovilla.

Kulmaka-
binetti, itä
(011)

Räystäillä oli paikoin runsaasti lehtiä, minkä
seurauksena oli räystäisiin padottunut sade-
vettä.

Laajen-
nusosa, itä
(007)

Paviljonkien korkean osan vesikatteen räys-
tään tuuletus oli toteutettu rakennesuunnitel-
missa esitetyn periaatteen mukaisesti räys-
tään alapintaan poratuilla ilmarei’illä (Ø 20
mm, k ~200 mm). Ilmareikien yhteenlaskettu
pinta-ala ei kuitenkaan täytä nykyisiä raken-
nusohjeita7.

Paviljonki-
osa, länsi
(015)

Mittausten perusteella kulmakabinettien sink-
kikupolien tuuletusraon etäisyys vesikatteen
pinnasta on ainoastaan noin 120 mm. Lisäksi
juuripellin yläreunassa ei ollut pok-
kausta/myrskypeltiä, mikä estäisi esim. tuis-
kulumen pääsyn yläpohjaan. Sisätiloista teh-
dyissä tarkastuksissa ei kulmakabinettien kat-
torakenteissa kuitenkaan ollut havaittavissa
jälkiä vuodoista.

Kulmaka-
binetti,
länsi (015)

7 RIL 107-2012 mukaisesti tuulettuvan jyrkän katon korvausilma-aukkojen pitäisi olla vähintään 2 promillea/katto-m 2

(ohjeellinen mitoitus).
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Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan on vesikat-
teen läpi tapahtunut vesivuotoja aulatilassa
(014), mutta tarkemmista vuotoajankohdista
ei kuitenkaan ollut tarkkaa tietoa8. Sisätiloista
tehdyissä tarkastuksissa ei vuotokohdalla ole-
vissa kattorakenteissa havaittu enää jälkiä
vuodoista. Vesikatolta tehdyissä tarkastuk-
sissa havaittiin vuotoalueen läheisyydessä al-
kuperäisen vesikatteen rivisaumoissa tiivistyk-
siä ja katteessa bitumikermillä tehty paikkaus.

Aulaosa,
länsi (014)

Käyttäjiltä saadun tiedon mukaan on vesikat-
teen läpi tapahtunut vesivuotoja laajen-
nusosan käytävätilaan (007), mutta tarkem-
mista vuotoajankohdista ei kuitenkaan ollut
tarkkaa tietoa1. Sisätiloista tehdyissä pinta-
kosteusmittauksissa ei vuotokohdalla sijaitse-
vassa väliseinässä tai yläpohjassa havaittu ko-
honneita pintakosteuksia. Vesikatolta teh-
dyissä tarkastuksissa havaittiin alkuperäisen
vuotoalueen läheisyydessä rivisaumoissa tii-
vistyksiä.

Laajen-
nusosa, itä
(007)

Galleriaosan vesikatteeseen liittyvän pääty-
kolmion putkiläpivientien tiivistyksissä havait-
tiin puutteita, mikä voi mahdollistaa sade-/su-
lamisvesien pääsyn seinärakenteeseen. Ei kui-
tenkaan ole tiedossa, että kyseissä kohdassa
olisi tapahtunut vesivuotoja sisätiloihin.

Galleriaosa,
itä (IV-ko-
nehuone)

Pohjoisjulkisivun pääsisäänkäynnin atti-
kan/päätykolmion vesikatteen puoleiseen
ylösnostoon on kiinnitetty valaisimia ja kaape-
lointeja. Kiinnitykset ovat tehty lähelle vesi-
katteen pintaa tiivisteettömillä kiinnitystarvik-
keilla.

Aulaosa
(013)

8 Helsingin kaupungin rakennusviraston laatiman kuntoarvioraportin mukaan (Helsingin kaupungin rakennusvirasto
2010) on vesikatteessa esiintynyt, erittäin runsaslumisena talvena, monin paikoin voimakasta sulamisvesien vuotoa.
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Galleriaosan vesikatteella sijaitsevan lauhdut-
timen jalustassa olevan kaapeliläpiviennin to-
teutuksessa ja tiivistyksissä havaittiin puut-
teita, mikä voi mahdollistaa kaapelia pitkin
valuvien sadevesien pääsyn yläpohjaraken-
teeseen. Lisäksi osa jalustoista oli sijoitettu
kattojiirin kohdalle. Ei kuitenkaan ole tie-
dossa, että kyseissä kohdassa olisi tapahtunut
vesivuotoja sisätiloihin.

Aulaosa, itä
(012)

Sähköputket ja asennusarinat oli pääosin kiin-
nitetty vesikatteen pystysaumojen läpi tiivis-
teettömillä kiinnitystarvikkeilla. Osa sähkö-
/lv-putkien kiinnityksistä oli tehty pys-
tysaumoihin asennettuihin lumiesteen kiin-
nikkeihin.

Laajen-
nusosa, itä
(009)

Rivipeltien pystysaumat on kaadettu pikku-
sauma alaspäin. Virhe voi mahdollistaa pai-
neellisen sade- ja sulamisveden kulkeutumi-
sen sauman läpi yläpohjarakenteeseen, mikäli
saumaa ei ole tiivistetty asianmukaisesti.
Muilta osin ei peltikatteen saumauksissa ha-
vaittu merkittäviä puutteita.

Laajen-
nusosa,
länsi (020)

Osa huippuimurien päällyspeltien kallistuk-
sista olivat riittämättömät (2 kpl), minkä seu-
rauksena oli pellityksissä havaittavissa jälkiä
veden lammikoitumisesta. Lisäksi päällyspellin
ja kanavan liitoksen tiiveys oli paikoin ainoas-
taan elastisen tiivistysmassan varassa. Galle-
riaosan yläpohjan ontelotilasta tehdyissä tar-
kastuksissa ei hormien kohdalla kuitenkaan
havaittu merkkejä vesivuodoista.

Laajen-
nusosa,
länsi (020)
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Suurimmasta osasta hormeista (b > 400 mm)
puuttui taustakaato (pl. isommat hormit)9.

Galleriaosa,
etelä (017)

Aulaosan vesikatteen rintataiteen yläreunan
kallistus oli riittämätön, mikä voi mahdollistaa
viistosateen pääsyn gallerian korkean osan
julkisivuun ja rintataitteen taakse. Ei kuiten-
kaan ole tiedossa, että kyseissä kohdassa olisi
tapahtunut vesivuotoja sisätiloihin.

Aulaosa,
länsi (014)

Pääsisäänkäynnin päätykolmion naisfiguurin
jalustassa havaittiin epätiiveyskohtia, mikä
mahdollistaa sadevesien pääsyn jalustan alle.
Galleria-/aulaosan yläpohjan ontelotilasta
tehdyissä tarkastuksissa ei päätykolmion sisä-
pinnoilla kuitenkaan havaittu merkkejä vesi-
vuodoista.

Aulaosa
(013)

Harjojen tuuletus oli toteutettu harjalle asen-
netuilla alipainetuulettimilla. Galleriaosan ylä-
pohjan harjalle asennettujen alipainetuuletti-
mien kanavat ovat kuitenkin ulotettu pitkälle
ontelotilaan, minkä seurauksena muodostuu
harjalle muuta yläpohjaa heikommin tuulettu-
via alueita.  Ontelotilojen tarkastuksissa ei
kuitenkaan havaittu merkkejä kosteuden tii-
vistymisestä vesikattorakenteisiin.

Aulaosa
(013)

9 RT 85-11158-ohjekortin mukaisesti pienissä, 400 mm tai sitä pienemmissä läpivienneissä ei tarvita taustakallistusta
(taustakaatoa). 400…1000 mm soveltuu yhteen tai kahteen suuntaan tehty taustakallistus. Yli 1000 mm leveisiin läpi-
vienteihin tehdään kaksisuuntainen taustakallistus.
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Galleriosan yläpohjan ontelotilassa tehtyjen
tarkastusten perusteella on yläpohjan höyryn-
sulun putkiläpiviennit tiivistämättä, mikä
mahdollistaa sisäilmassa olevan kosteuden
kulkeutumisen yläpohjan ontelotilaan. Onte-
lotilojen tarkastuksissa ei kuitenkaan havaittu
merkkejä kosteuden tiivistymisestä vesikatto-
rakenteisiin.

Galleriaosa,
etelä (017)

Yläpohjissa oli runsaasti rakennusjätettä. Li-
säksi viemärin tuuletusputkien ja iv-kanavien
eristyksessä havaittiin puutteita ja epäjatku-
vuuskohtia. IV-kanavien kannakointi oli toteu-
tettu kattokannattajiin kiinnitetyillä kierretan-
goilla. Viemäriputkien kannakointi oli sen si-
jaan toteutettu vanneteräksillä.

Galleriaosa,
etelä (017)

Huoltorakennuksen vesikatteella esiintyi vä-
häistä sadevesien lammikoitumista. Vesikat-
teen vedenpoisto oli toteutettu ulosheittäjällä
ja syöksyputkella (nuoli). Myös osa länsipuo-
len laajennus-, galleria- ja aulaosan vesikattei-
den vedenpoistosta oli ohjattu huoltoraken-
nuksen vesikatteen kautta.

Huoltora-
kennus
(027)

Huoltorakennuksen vesikatteen vedeneristyk-
sen ylösnosto laajennusosan julkisivuun ja
räystään tuuletusaukon alareunaan oli ainoas-
taan noin 120 mm. Riittämättömän ylösnos-
ton seurauksena voi laajennusosan yläpoh-
jaan kulkeutua esim. tuiskulunta. Ei kuiten-
kaan ole tiedossa, että kyseissä kohdassa olisi
tapahtunut vesivuotoja sisätiloihin.

Huoltora-
kennus
(027)
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9.3 Johtopäätökset
Aikaisemmin kohteessa havaittujen vesivuotojen arvioidaan olevan seurausta vesikatteen ja vesi-
katteen saumojen epätiiveydestä. Kyseisten vuotokohtien ylitse ohjautuu huomattava osa galle-
rian ja aulaosan vesikatteiden sadevesistä. Suoritettujen tarkastusten ja käyttäjiltä saatujen tieto-
jen perusteella on vuotokohdat ilmeisesti saatu paikattua. Vesikatolta, yläpohjan ontelotilasta ja
sisätiloista tehdyissä tarkastuksissa ei havaittu merkkejä aktiivisista vuodoista. Vesikatteesta teh-
tyjen havaintojen perusteella ovat suoritetut vuotokorjauksen sisältäneet ainoastaan vesikatteen
paikkauksia ja kosteusvaurioituneiden pintamateriaalien korjauksen, minkä perusteella voi ylä-
pohjassa edelleen olla kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakennusmateriaaleja.

Vesikatteen ja yläpohjan tutkimuksissa havaittiin vesikatteessa useita virheitä ja puutteita, mitkä
tietyissä olosuhteissa mahdollistavat sade- ja sulamisvesien sekä irtolumen pääsyn yläpohjaan.
Merkittävimpiä virheitä ja puutteita ovat vesikatteeseen ja siihen liittyviin julkisivuihin tehtyjen
läpivientien ja mekaanisten kiinnitysten epätiiveys sekä vesikatteen riittämättömät ylösnostot
huoltorakennuksen ja kulmakabinettien sinkkikupolien kohdalla. Läpivientien ja mekaanisten kiin-
nitysten osalta vauriot ja puutteet ovat kuitenkin pääosin melko vähäisiä ja/tai korjattavissa hel-
posti. Riittämättömien ylösnostojenkaan osalta ei ole tiedossa, että yläpohjan läpi olisi tapahtunut
vuotoja, minkä perusteella kyseessä olevan virheen kiireellisiin korjaustoimenpiteisiin ei ole tar-
vetta.

Tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella on yläpohjan höyryn-/ilmansulun läpivienneissä
epätiiveyskohtia, mikä mahdollistaa sisäpuolisen kosteuden pääsyn yläpohjaan. Lisäksi yläpohjan
tuuletusta ei kaikilta osin ole toteutettu nykyisten rakennusohjeiden mukaisesti, minkä perus-
teella voi yläpohjarakenteiden tuulettuvuudessa esiintyä paikoin puutteita. Yläpohjan onteloti-
loista tehtyjen havaintojen ja aikaisemmin yläpohjan eristeestä suoritettujen mikrobianalyysien
(WSP Finland Oy 2017) perusteella arvioidaan rakenteen ilmatiiveyden ja tuuletuksen kuitenkin
olevan – tarkastettujen yläpohjien osalta – riittävä estämään kosteus- ja mikrobivaurioiden synty-
misen. Huomioitavaa kuitenkin, että tutkimusten yhteydessä ei suurta osaa yläpohjan onteloti-
loista pystytty tarkastamaan (kts. Liite 2, sivu 3).

9.4 Toimenpide-ehdotukset
Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma.

9.4.1 Kiireelliset korjaustarpeet

· jalkarännien ja ulosheittäjien puhdistus lehdistä ymv.

9.4.2 Lisä- tai jatkotutkimustarpeet

Ennen vesikatto- ja yläpohjarakenteiden peruskorjaukseen liittyvää hanke-/korjaussuunnittelua
on suositeltavaa suorittaa seuraavat lisätutkimukset:

· tarkastamattomien yläpohjien ontelotilojen tuulettumisen tarkastelu esimerkiksi lämpötilan ja
suhteellisen kosteuden seurantamittauksella sekä/tai rakenneavausten kautta tehtävillä mate-
riaalinäytteenotoilla
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9.4.3 Korjausvaihtoehto A, siirtävä korjaus

Vesikatto- ja yläpohjarakenteiden ensisijaisina korjaustoimenpiteinä suositellaan vesikatteen
avaamista havaittujen vuotokohtien kohdalta, sekä vuotoalueen kohdalla olevien eristemateriaa-
lien uusimista. Lisäksi suositellaan vesikatteen avauskohtien sekä vesikatteessa ja päätykolmiossa
havaittujen epätiiveyskohtien tiivistystä.

Korjauksen tavoitteena on uusia mahdollisesti kosteus- ja mikrobivaurioituneet eristemateriaalit,
sekä ehkäistä sade- ja sulamisvesien kulkeutuminen yläpohjaan.

Vesikattorakenteiden korjaus pääkohdittain:

· vesikattorakenteiden avaus havaittujen vuotokohtien kohdalta
· vuotoalueen kohdalla olevien yläpohjaeristeiden uusiminen
· vesikattorakenteiden uusiminen avauskohdassa
· uuden ja vanhan vesikatteen liitoskohtien ja vanhassa vesikatteessa olevien epätiiveyskohtien

tiivistys esim. kangasvahvistetulla polyuretaanimassalla
· sähköputkien ja asennusarinoiden kiinnitysten korjaukset
· puutteellisten ylösnostojen korjaukset tuuletusaukkoon asennettavalla myrksypellillä
· päätykolmioissa olevien läpivientien tiivistys tarkoitukseen soveltuvilla tiivistystuotteilla

9.4.4 Korjausvaihtoehto B, peruskorjaus

Vesikatto- ja yläpohjarakenteiden tarkempi peruskorjauslaajuus ja -ajankohta on suositeltavaa
määrittää kohdassa 9.4.2 esitetyillä lisä- ja jatkotutkimuksilla. Vesikatteen lisäksi mahdollisia kor-
jaustarpeita voivat olla mm. yläpohjan vesihöyrytiiveyden ja tuulettuvuuden parantaminen, sekä
yläpohjan lämmöneristävyyden parantaminen.

10 Väliseinärakenteet

10.1 Rakennetyypit
Väliseinärakenteita on esitetty vuonna 1973 suoritetun peruskorjauksen (lupatunnus 3-2113-A-
73) pääpiirustuksissa ja vuonna 2010 toteutettujen tilamuutosten (lupatunnus 3-3087-10-D) pää-
ja arkkitehtipiirustuksissa olevissa selostuksissa, joiden mukaan väliseinät ovat tiili-/harkkomuu-
rattuja (savitiili/kalkkihiekkatiili) sekä puu- ja betonirunkorakenteisia. Suunnitelmien mukaan tiili-
seinät ovat joko rapattuja, tasoitettuja tai puhtaaksimuurattuja. Puurakenteisten väliseinien pinta-
verhouksena on suunnitelmissa esitetty joko lastulevy ja forbo-levy (kylmiöt).
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10.2 Rakenteesta tehdyt havainnot

10.2.1 Aistinvaraiset havainnot

Havainto Sijainti Valokuvat
Yleiskuva kellarin muuratuista kantavista väli-
seinistä (1,5-kiven jako). Kiinteistön huolto-
mieheltä saadun tiedon perusteella on ravin-
tolasalien (K07/K08) väliseinässä esiintynyt
kosteuden aiheuttamia pinnoite- ja rappaus-
vaurioita, minkä takia on seinän alareunassa
olevaa rappausta purettu. Pintakosteusmit-
tauksissa ei seinärakenteissa kuitenkaan ha-
vaittu kohonneita kosteuspitoisuuksia.

Ravintola
(K07)

Tasoitevaurioita ravintolasalin ja asiakas wc:n
(K07/K05) väliseinässä. Seinärakenteesta mi-
tattiin pintakosteusmittarilla kohonneita kos-
teuspitoisuuksia lähes koko seinän korkeu-
delta.

Ravintola
(K07)

Tasoite- ja pinnoitevaurioita vaatesäilytyksen
ja kalustovaraston (K01-2/K10) väliseinässä
(ympyröity alue). Kalustovaraston lattiaraken-
teen yläpinta on merkitty valokuvaan punai-
sella katkoviivalla. Seinärakenteesta mitattiin
pintakosteusmittarilla kohonneita kosteuspi-
toisuuksia kalustovaraston lattiarakenteeseen
saakka.

Vaatesäily-
tys (K01-2)

Tummentumia eteisen väliseinän alareunassa.
Pintakosteuskartoituksessa havaittiin seinän
alareunassa kohonneita kosteuspitoisuuksia,
minkä perusteella arvioidaan tummentumien
olevan kosteuden aiheuttamia.

Eteinen
(K02)
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Yleiskuva kellarin puhtaaksimuuratusta väli-
seinästä. Käytävän (K16) ja miesten pukuhuo-
neen väliseinän alareunassa mitattiin pinta-
kosteusmittarilla kohonneita kosteuspitoi-
suuksia koko seinän matkalta. Huomioitavaa
on, että väliseinän takana olevan miesten pu-
kuhuoneen lattian yläpinta on käytävän lattia-
pintaa ylempänä. Miesten pukuhuoneen lat-
tiakorotuksen rakenteesta ei ole tietoa.

Käytävä
(K16)

Kiinteistön käyttäjiltä saadun tiedon mukaan
on ensimmäisen kerroksen käytävällä (007)
tapahtunut vesikattovuoto, minkä seurauk-
sena oli väliseinää pitkin valunut runsaasti
vuotovettä. Vuotoja ei kuitenkaan ole enää
tapahtunut kohteessa suoritettujen vuotokor-
jausten jälkeen. Pintakosteusmittauksissa ei
väliseinärakenteissa havaittu kohonneita kos-
teuspitoisuuksia.

Käytävä
(007)

10.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

10.3.1 Rakenteiden kosteusmittaukset

Väliseinärakenteiden kosteusmittaukset käsittivät kellarikerroksen väliseinien alaosien kartoitus
pintakosteudenosoittimella. Pintakosteusmittarilla kartoitetut huonetilat ja kosteuskartoituksessa
havaitut poikkeavat alueet ovat merkitty tarkemmin liitteenä oleviin paikannuspiirustuksiin (Liite
2, sivut 1-2).

Suoritetuissa pintakosteusmittauksissa kellarin väliseinärakenteissa havaittiin selkeästi kohon-
neita pintamittausarvoja käytävän ja miesten pukuhuoneen väliseinässä (K16/K39), eteisen ja
asiakas wc-tilojen väliseinässä (K02/K04/K05), sekä käytävän oviaukon pielessä (K16).

10.3.2 Rakenteiden ja materiaalien mikrobitutkimukset

Väliseinärakenteista otettiin tutkimussuunnitelman mukaisesti yhteensä yksi (1) materiaalinäyte
mikrobitutkimuksia varten. Materiaalinäytteen tarkoituksena oli varmistaa väliseinän kohdalla ta-
pahtuneen vesikattovuodon sisäpuolisten korjausten onnistumisen/riittävyys.

Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos
MA.12-VS-
007

007 Väliseinän tasoite ja maali pinnoite +
tasoite

ei viitettä vauriosta

Analyysivastaus on tutkimusraportin liitteenä (Liite 3, sivut 6-8).

10.4 Johtopäätökset
Väliseinissä havaittiin kosteusvaurioon viittaavia pinta- ja tasoitevaurioita ravintolasalin ja asiakas
wc:n (K07/K05) väliseinässä sekä vaatesäilytyksen ja kalustovaraston (K01-2/K10) väliseinässä.

MA.12-VS-007
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Suoritetuissa pintakosteusmittauksissa kellarin väliseinärakenteissa havaittiin selkeästi kohon-
neita pintamittausarvoja käytävän ja miesten pukuhuoneen väliseinässä (K16/K39), eteisen ja
asiakas wc-tilojen väliseinässä (K02/K04/K05), sekä käytävän oviaukon pielessä (K16). Havaitut
vaurioalueet ja kohonneiden pintamittausarvojen alueet ovat samat kuin aikaisemmin suoritettu-
jen pintakosteusmittausten (WSP Finland Oy 2016) yhteydessä havaitut alueet.

Ravintolasalin ja asiakas wc:n (K07/K05) väliseinässä sekä vaatesäilytyksen ja kalustovaraston
(K01-2/K10) väliseinässä havaittujen pinta- ja tasoitevaurioiden arvioidaan olevan seurausta ra-
kennuksen ulkopuolelta seinärakenteeseen kapilaarisesti kulkeutuvasta sade- ja vajovedestä.
Suunnitelma-asiakirjoista tehtyjen tarkasteluiden perusteella ovat kyseessä olevat seinärakenteet
osin maanvastaisia ja/tai maanvastaisen seinärakenteen välittömässä läheisyydessä.

Ensimmäisen kerroksen käytävän ja salin väliseinän (007/011), pintakosteuskartoituksen lisäksi,
seinäpinnoitteesta ja -tasoitteesta otettiin yhteensä yksi (1) materiaalinäyte mikrobitutkimuksia
varten. Materiaalinäytteen tarkoituksena oli varmistaa väliseinän kohdalla tapahtuneen vesikatto-
vuodon sisäpuolisten korjausten onnistumisen/riittävyys. Näytteessä ei havaittu viitteitä vau-
riosta, minkä perusteella arvioidaan väliseinärakenteille ja vesikatolle suoritettujen kosteusvauri-
oikorjausten olevan riittäviä.

Käytävän ja miesten pukuhuoneen väliseinän (K16/K39) alareunassa havaittujen kohonneiden pin-
tamittausarvojen arvioidaan olevan seurausta miesten pukuhuoneen alapohjarakenteesta ja ala-
pohjarakenteessa mahdollisesti olevasta kosteudesta.

10.5 Toimenpide-ehdotukset
Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma.

10.5.1 Korjausvaihtoehto A, peruskorjaus

Kosteusvaurioituneiden tiilimuurattujen väliseinien ensisijaisina korjaustoimenpiteinä suositellaan
väliseinän kapilaarikatkon injektointia, sekä seinän tasoite-/täyttörappauksen uusimista niin kut-
suttuun suolankeräysrappaukseen.

Korjauksen tavoitteena on poistaa kosteusvaurioituneet rakenteet sekä ehkäistä pintarakenteiden
uusien kosteusvaurioiden synty vähentämällä seinärakenteisiin kulkeutuvan kosteuden määrää
(kapilaarikatko) ja parantamalla pinnoitteen vesihöyrynläpäisevyyttä.

Kosteusvaurioituneiden tiilimuurattujen väliseinien korjaus pääkohdittain:

· pintarakenteiden purkutyöt tiilimuuraukseen saakka erikseen määritettävässä laajuudessa
· kuorimuuraukseen tehtävän kapillaarikatkon injektointi
· väliseinärakenteen rappaus suolankeräyslaastilla
· väliseinärakenteiden tasoitus ja pinnoitus vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella

11 Märkätilat

11.1 Rakennetyypit
Kellarissa ja ensimmäisessä kerroksessa olevien märkätilojen rakennetyyppejä on esitetty vuonna
2010 toteutettujen tilamuutosten (lupatunnus 3-3087-10-D) pää- ja arkkitehtisuunnitelmissa ole-
vissa selostuksissa. Suunnitelmissa ei kuitenkaan ole esitetty muutoksia kellarin asiakas wc-tiloihin
(K04 ja K05).
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WC-tilojen lattia, arkkitehtisuunnitelman (P5585-009-12) ja rakenteesta tehtyjen rakennetarkasteluiden
mukaisesti
Mitta
suunni-
telman
mukaan
(mm)

Todettu
mitta
(mm)

Rakenne,
materiaali

- 8 keraaminen laatta

- 4 kiinnityslaasti

- - sertifioitu vedeneriste

- ei tiedossa uusi pintabetonilaatta

- n. 200 vanha välipohja

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn välipohjarakenteisiin tehty rakenneavauksia. Taulukossa
todennetut rakennekerrokset perustuvat suunnitelma-asiakirjoihin ja WSP Finland Oy:n suorittamiin ra-
kennetarkasteluihin (WSP Finland Oy 2017).

WC-tilojen seinä, arkkitehtisuunnitelman (P5585-009-12 ja P5585-010-12) mukaisesti
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

- keraaminen laatoitus

- kiinnityslaasti

- sertifioitu vedeneriste

- Vetonit-seinätasoite

85 kahi-ponttiharkko 85 mm

- Vetonit-seinätasoite

- pintamateriaali huoneselityksen mu-
kaan

Tutkimusten yhteydessä ei taulukossa esitettyyn väliseinärakenteeseen tehty rakenneavauksia tai muita
erityisiä rakennetarkasteluita. Taulukossa esitetyt rakennekerrokset perustuvat käytössä oleviin pää- ja
arkkitehtisuunnitelmiin (P5585-009-12 ja P5585-010-12).
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11.2 Rakenteesta tehdyt havainnot

11.2.1 Aistinvaraiset havainnot

Havainto Sijainti Valokuvat
Kellarin asiakas wc-tilojen (K04 ja K05) kor-
jausajankohdasta ei ole täyttä varmuutta.
Vuonna 2010 toteutetun tilamuutoksen suun-
nitelmissa ei ko. wc-tiloihin ole esitetty muu-
toksia. Käytetyistä rakennusmateriaaleista
tehtyjen havaintojen perusteella arvioidaan,
että wc-tilojen pintarakenteet on suoritettu
vuonna 2010 suoritettujen tilamuutosten jäl-
keen.

Naisten WC
(K04)

Kellarin miesten wc-tilan (K05) lattiakaivosta
tehdyn tarkastelun perusteella on lattiaraken-
teessa käytetty siveltävää 1-komponenttistä
vedeneristettä (Kiilto Kerafiber).

Miesten
WC (K05)

Ensimmäisen kerroksen miesten wc-tilan
(005) ja inva-wc:n (004) lattiakaivoista tehty-
jen tarkasteluiden perusteella on lattiaraken-
teessa käytetty, aikaisemmista rakennetarkas-
teluista poiketen (WSP-Finland Oy 2017), si-
veltävää 1-komponenttistä vedeneristettä.
Paikoin kaivon vedeneristyksen kiristysrengas
oli löysällä/epätiivis, minkä seurauksena oli
vedeneristyksen taakse päässyt kulkeutu-
maan kosteutta.

Miesten
WC (005)

11.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

11.3.1 Rakenteiden kosteusmittaukset

Märkätilojen kosteusmittaukset käsittivät kaikkien wc-tilojen ja pesuhuoneiden lattiarakenteiden
kartoituksen pintakosteudenosoittimella kahtena eri ajankohtana (7.12. ja 28.12.2018). Pintakos-
teusmittarilla kartoitetut huonetilat ja kosteuskartoituksessa havaitut poikkeavat alueet ovat mer-
kitty tarkemmin liitteenä oleviin paikannuspiirustuksiin (Liite 2, sivut 1-2).
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Suoritetuissa pintakosteusmittauksissa havaittiin lievästi kohonneita pintamittausarvoja kellarin
asiakas wc-tilojen lattiassa (K04 ja K05), naisten pesuhuoneen lattiassa (K39) sekä ensimmäisen
kerroksen miesten ja naisten wc-tiloissa (005/006).

11.4 Johtopäätökset
Pintakosteusmittauksissa kellarin asiakas wc-tilojen lattiassa havaittujen lievästi kohonneet pinta-
mittausarvot ovat mahdollisesti seurausta salaojituskerroksesta alapohjarakenteeseen kapilaari-
sesti ja diffuusion vaikutuksesta kulkeutuvasta kosteudesta10.

Ensimmäisen kerroksen kaivojen läheisyydessä havaittujen lievästi kohonneiden kosteuspitoisuuk-
sien arvioidaan olevan seurausta kaivojen löystyneistä/epätiivistä kiristysrenkaista. Seinustalla mi-
tattujen kohonneiden kosteuspitoisuuksien aiheuttajaa ei suoritettujen mittausten ja tarkastelui-
den perusteella kyetä luotettavasti arvioimaan. Seinustoilla lattiasta mitatut kohonneet kosteuspi-
toisuudet voivat olla seurausta vedeneristysalustassa olevista virheellisistä kallistuksista ja/tai ve-
deneristyksessä olevista epätiiveyskohdista (esim. viemäriläpivienti).

Märkätiloissa käytettyjen pintamateriaalien (keraaminen laatta) kosteudenkestävyys on kuitenkin
hyvä, minkä perusteella ei kohonneista kosteuspitoisuuksista arvioida aiheutuvan merkittäviä kos-
teus- ja mikrobivaurioita märkätilojen pintarakenteisiin.

11.5 Toimenpide-ehdotukset
Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma.

11.5.1 Lisä- tai jatkotutkimustarpeet

Ennen märkätilojen mahdollista korjaussuunnittelua on suositeltavaa suorittaa seuraavat lisätutki-
mukset:

· ensimmäisen kerroksen märkätilojen lattiarakenteiden rakennekosteusmittaus

11.5.2 Korjausvaihtoehto A, siirtävä korjaus

Mikäli ensimmäisen kerroksen märkätiloissa käytetty vedeneristystuote on tiedossa, niin voidaan
korjaustoimenpiteinä harkita vanhan vedeneristeen osakorjausta tuotevalmistajan ohjeiden mu-
kaisesti. Korjauksen tavoitteena on korjata vedeneristysalustassa mahdollisesti olevat virheelliset
kallistukset ja vedeneristyksessä havaitut epätiiveyskohdat.

11.5.3 Korjausvaihtoehto B, peruskorjaus

Mikäli märkätilojen vedeneristystuote ei ole tiedossa, tai vedeneristyksen osakorjaus ei ole mah-
dollista, niin edellyttää korjaustoimenpiteet märkätilojen olemassa olevien kalusteiden, sekä lat-
tian- ja seinän pintamateriaalien ja vedeneristyksen uusimista kauttaaltaan.

10 Johtopäätökset perustuvat kellarin maanvastaisista alapohjarakenteista ja rakennuksen sisäpuolisista salaoja- ja kui-
vautusjärjestelmistä tehtyihin havaintoihin. Alapohjarakenteita on käsitelty tarkemmin kohdassa 7 ja sisäpuolisia sala-
oja- ja kuivatusjärjestelmiä kohdassa 5.
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12 Ilmanvaihtojärjestelmät

12.1 Järjestelmän kuvaus
Nykyinen ilmanvaihtojärjestelmä on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä. Kohteessa
on eriytetty tuloilmakoneet iv-konehuoneisiin ja niitä vastaavat poistokoneet ovat huippuimureita
vesikatolla. Ilmanvaihtokoneet ovat pääosin taajuusmuuttajaohjatuin pyörimisnopeuksin olevia
koneita. Rakennuksen ilmanvaihdossa ei ole lämmöntalteenottoa. Ilmanvaihtokoneet ovat liitetty
keskitettyyn rakennusautomaatiojärjestelmään, jossa ilmanvaihtokoneiden ohjaus tapahtuu
säätö- ja valvontajärjestelmän kautta (Siemens Desigo). Rakennuksessa on oma rakennusauto-
maation käyttöpääte (Siemens PXM20), mutta tarkasteluajankohtana käyttöpäätelaite oli vikati-
lassa. Säätö- ja valvontajärjestelmän toimintakunto tarkastettiin huoltomiehen omalla kannetta-
valla tietokoneella nettipohjaisella kiinteistövalvomo-ohjelmalla ja rakennuksen omasta käyttö-
päätelaitteen viasta huolimatta itse rakennusautomaatiojärjestelmän havaittiin toimivan kuiten-
kin taustalla normaalisti ja järjestelmätiedot olivat luettavissa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty ilmanvaihtokoneiden palvelualueet sekä suunnitellut kokonai-
silmamäärät.

Taulukko 1. Tutkittujen ilmanvaihtokoneiden suunnitellut kokonaisilmamäärät ja palvelualueet

Tulo-poistoilmanvaihtokoneet sijaitsevat rakennuksen yläpohjatilaan sijoitetuissa kahdessa iv-ko-
nehuoneessa. Tuloilmakoneita vastaavat poistoilmanvaihtokoneet ovat huippuimureita ja sijaitse-
vat vesikatolla. Ilmanvaihtokoneet 201-205TK ovat Recair Oy:n valmistamia tehdasvalmisteisia
koteloituja vakiokoneita ja niiden tuloilmapuhaltimet ovat taajuusmuuttajaohjattuja. Poistoilma-
koneina ovat pääosin Fläkt STEF tyyppiset huippuimurit sekä muutamat Vallox huippuimurit.
Huippuimurit ovat pääosin vuodelta 2000 ja vielä hyvässä/tyydyttävässä kunnossa.

Tuloilmakoneissa on pääsääntöisesti raitisilmapelti, pussisuodattimet luokkaa EU7, vesikiertoiset
tuloilmalämmityspatterit, tuloilman jäähdytyspatterit, hihnakäyttöiset alkuperäiset puhaltimet
(paitsi koneeseen 203TK on puhallinosa uusittu v.2014 suoravetopuhaltimeksi).

Ilmanvaihtokoneiden suodattimet vaihdetaan keskimäärin 1-2 kertaa vuodessa IV-konehuonee-
seen tehtyjen merkintöjen mukaan. Ilmanvaihtokanavat ovat kiinteistönhoitajalta saamamme tie-
don mukaan puhdistettu vuonna 2017, jolloin myös on ilmanvaihdon säätötöitä suoritettu ainakin
osittain.

Konetunnus Ilmamäärä m3/s Palvelualue

201 TK 1,5/0,75 1.kerros, ravintolatilat

202 TK 1,8/0,9 Kellarikerros, ravintolatilat

203 TK 1,7/0,85 1.kerros, ravintolatilat

204 TK 2,8/1,4 1.kerros, keittiö

205 TK 0,48/0,24 kellarikerros, sosiaalitilat ja tsto
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Keittiön rasvakanavat on nuohottu kiinteistönhoitajan kertoman mukaan vuosittain, viimeksi
2018.

12.2 Järjestelmästä tehdyt havainnot
Tutkimuksissa tarkasteltiin ilmanvaihtokoneita 201 TK - 205 TK. Erillispoistokoneiden (huippuimu-
rien) toiminta selvitettiin automaatiolta ja pistokoemaisin tarkasteluin.

Alla ilmanvaihtokoneista tehtyjä havaintoja:

201 TK (1.kerros, ravintolatilat itä) 1,5/0,75 m³/s

· Sijaitsee iv-konehuoneessa 201, joka on rakennuksen itäpuolella
· Ilmanotto katolta ja raitisilmakammio on yhteinen koneen 202TK kanssa
· Asennettu vuonna 2000. Koneessa on ulkoilmapelti, tuloilmasuodattimet alkuperäisesti luok-

kaa EU7, lämmityspatteri, jäähdytyspatteri ja tuloilmapuhallin
· Ilmanvaihdon käyntiajat palvelualueella ovat klo 6:00 – 0:10, josta ajasta ilmanvaihto on ½ no-

peudella klo 6:50 – 10:00 ja 1/1-nopeudella klo 10:00 - 00:10. Muun ajan tuloilmakone on seis.
· Raitisilmapelti toimii normaalisti, peltilamelleissa on jonkun verran jo likaa.
· Tuloilmasuodatin on likainen, vaihdettu edellisen kerran 6 kk aiemmin, vaihtokunnossa
· Lämmityspatterin alareunassa on hieman likaa. Lämmityspatterin ja jäähdytyspatterin välisen

kammion pohjalla on myös kuivuneita valumajälkiä
· Tulopuhallin on hihnavetoinen ja hihnat ovat kunnossa. Puhaltimen moottorin laakerointi on

uusittu hiljattain (11 / 2018). Puhallinsiivikossa on jo varsin paljon kaupunkinokea/likaa.
· Iv-koneen luukkujen tiivisteet ovat paikoin pois paikaltaan ja siten epätiiviitä.
· Tuloilmakanavassa koneelta eteenpäin on pieniä vuotokohtia, niihin on laitettu teippikorjauk-

sia mutta vuotoja on edelleen.

Kuva 12.1: 201TK tuloilmasuodatin on vaihto-
kunnossa.

Kuva 12.2:  201TK lämmityspatterin kammiossa
kosteusjälkiä ja tahroja.
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Kuva 12.3: 201TK puhallin hihnaveto ja laake-
rointi on kunnossa. Puhallinsiivikossa on pintty-
nyttä likaa.

Kuva 12.4: 201TK:n luukkujen tiivisteissä on
puutteita.

202 TK (kellarikerros, ravintolatilat) 1,5 / 0,75 m³/s

· Sijaitsee iv-konehuoneessa 201, joka on rakennuksen itäpuolella
· Ilmanotto katolta ja raitisilmakammio on yhteinen koneen 201TK kanssa
· Asennettu vuonna 2000. Koneessa on ulkoilmapelti, tuloilmasuodattimet alkuperäisesti luok-

kaa EU7, lämmityspatteri, jäähdytyspatteri, pisaranerotin ja tuloilmapuhallin
· Ilmanvaihdon käyntiajat palvelualueella ovat klo 8:00 – 23:00, jonka ajan ilmanvaihto on ½ no-

peudella. Muun ajan tuloilmakone on seis. Tarvittaessa huoltomies laittaa pyynnöstä ilman-
vaihdon täyden tehon käynnille (tilaisuuksien tai olosuhteiden edellyttäessä)

· Raitisilmapelti toimii normaalisti, peltilamelleissa on jonkun verran jo likaa.
· Tuloilmasuodatin on likainen, vaihdettu edellisen kerran 6 kk aiemmin, vaihtokunnossa. Tuloil-

masuodattimen asennuskehikosta puuttuu tiiviste, minkä seurauksena suodatin ei kiristy tii-
viisti paikalleen. Puutteesta annettiin tieto kohteen kiinteistönhoitajalle heti kohdekierroksen
aikana.

· Lämmityspatterissa todella runsaasti likaa. Lämmityspatterin ja jäähdytyspatterin välisen kam-
mion pohjalla likaa ja myös kuivuneita valumajälkiä

· Tulopuhallin on hihnavetoinen ja hihnat ovat kunnossa. Puhallinsiivikossa on jo varsin paljon
kaupunkinokea/likaa.
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Kuva 12.5: 202TK tuloilmasuodatin on likainen,
vaihtokunnossa.

Kuva 12.6: 202TK:n tuloilmasuodattimen asen-
nuskehikosta puuttuu tiiviste. Suodatin ei kiristy
tiiviisti paikalleen.

Kuva 12.7: 202TK lämmityspatterin pinta on li-
kainen, syynä puutteellinen tuloilmasuodatus.

Kuva 12.8: 202TK lämmityspatterin ja jäähdytys-
patterin pinnoissa sekä kammioissa pölyä ja
tahroja.

203 TK (1.kerros, ravintolatilat länsi) 1,7/0,85 m³/s

· Sijaitsee iv-konehuoneessa 202, joka on rakennuksen länsipuolella
· Ilmanotto katolta ja raitisilmakammio on yhteinen koneiden 204TK ja 205TK kanssa
· Asennettu vuonna 2000. Koneessa on ulkoilmapelti, tuloilmasuodattimet alkuperäisesti luok-

kaa EU7, lämmityspatteri, jäähdytyspatteri ja tuloilmapuhallin
· Ilmanvaihdon käyntiajat palvelualueella ovat klo 6:00 – 0:10, josta ajasta ilmanvaihto on ½ no-

peudella klo 6:50 – 10:00 ja 1/1-nopeudella klo 10:00 - 00:10. Muun ajan tuloilmakone on seis.
· Raitisilmapelti toimii normaalisti, peltilamelleissa on jonkun verran jo likaa.
· Tuloilmasuodatin on likainen, vaihdettu edellisen kerran 6 kk aiemmin, vaihtokunnossa
· Lämmityspatterissa on hieman likaa. Lämmityspatterin ja jäähdytyspatterin välisen kammion

pohjalla on kuivuneita valumajälkiä
· Tulopuhallin on suoravetomoottorilla varustettu ja uusittu vuonna 2014. Hyväkuntoinen.
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Kuva 12.9: 203 TK tuloilmasuodatin on vaihto-
kunnossa.

Kuva 12.10: 203TK tuloilmasuodattimen asen-
nus on edelleen tukeva ja tiivis, tässä tiiviste on
kunnossa.

Kuva 12.11: 203TK puhallin on uusittu suorave-
topuhaltimeksi vuonna 2014. Hyvässä kun-
nossa.

Kuva 12.12: 203TK:n lämmityspatterin ja jääh-
dytyspatterin välisen kammion kuivuneita tah-
roja ja valumajälkiä.

204 TK (1.kerros, keittiö) 2,8/1,4 m³/s

· Sijaitsee iv-konehuoneessa 202, joka on rakennuksen länsipuolella
· Ilmanotto katolta ja raitisilmakammio on yhteinen koneiden 203TK ja 205TK kanssa
· Asennettu vuonna 2000. Koneessa on ulkoilmapelti, tuloilmasuodattimet, lämmityspatteri,

jäähdytyspatteri ja tuloilmapuhallin
· Ilmanvaihdon käyntiajat palvelualueella ovat klo 7:00 – 01:00, jonka ajan ilmanvaihto on 1/1

nopeudella. Muun ajan tuloilmakone on seis. Puolinopeutta ei kiinteistönhoitajan mukaan voi
koneessa keittiötoiminnan aikana käyttää, koska silloin ilmanvaihto ei ole riittävää.

· Raitisilmapelti toimii normaalisti, peltilamelleissa on jonkun verran jo likaa.
· Tuloilmasuodatin on likainen, vaihdettu edellisen kerran 6 kk aiemmin, vaihtokunnossa
· Ilmanvaihtokone on sisältä likaantunut ja tahroja/hapettumaa on metalliosissa runsaasti.
· Tulopuhallin on hihnavetoinen, hihnat ovat kuluneet/löysällä. Puhallinsiivikossa on jo varsin

paljon kaupunkinokea/likaa sekä hapettumaa.
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Kuva 12.13: 204 TK tuloilmasuodatin on vaihto-
kunnossa.

Kuva 12.14: 204TK puhaltimen moottori ja hih-
naveto, hihnat hieman kuluneet/löysällä..

Kuva 12.15: 204TK puhallinosa. Puhallinsiivikko
on pinttyneesti likaantunut. Puhallinosan uusi-
minen on suositeltavaa lähivuosina.

Kuva 12.16: 204TK iv-konehuoneasennusta. Iv-
koneiden toimilaitteet on vuoden 2000 jälkeen
kertaalleen uusittuja.

205 TK (kellarikerros, sos.tilat ja tsto) 0,48/0,24 m³/s

· Sijaitsee iv-konehuoneessa 202, joka on rakennuksen länsipuolella
· Ilmanotto katolta ja raitisilmakammio on yhteinen koneiden 203TK ja 204TK kanssa
· Asennettu vuonna 2000. Koneessa on ulkoilmapelti, tuloilmasuodattimet, lämmityspatteri ja

tuloilmapuhallin
· Ilmanvaihdon käyntiajat palvelualueella ovat klo 7:00 – 23:59, jonka ajan ilmanvaihto on ½ no-

peudella. Muun ajan tuloilmakone on seis. Kiinteistönhoitajan kertoman mukaan  puo-
linopeuskäyttö tuloilmakoneessa on ollut riittävää.

· Raitisilmapelti ei sulkeutunut konetta pysäytettäessä. Peltilamelleissa on jonkun verran jo li-
kaa.

· Tuloilmasuodatin on likainen, vaihdettu edellisen kerran 6 kk aiemmin, vaihtokunnossa
· Ilmanvaihtokoneen sisällä tahroja/hapettumaa.
· Tulopuhallin on hihnavetoinen, hihnat ovat kuluneet/löysällä. Puhallinsiivikossa on jo varsin

paljon kaupunkinokea/likaa sekä hapettumaa.
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Kuva 12.17: 204 TK tuloilmasuodatin on vaihto-
kunnossa.

Kuva 12.18: 204TK puhaltimen moottori ja hih-
naveto on hyvässä kunnossa. Puhallinosassa ja
puhallinkammiossa on hapettumaa ja pintty-
nyttä likaa.

Poistoilmakoneet vesikatolla, esimerkkikuvia:

Kuva 12.19: Pääosin huippuimurit ovat Fläkt
STEF tyyppiset vuodelta 2000.

Kuva 12.20: Keittiön poistoilmakone.
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Ilmanvaihtokanavien aistinvarainen arviointi, esimerkkikuvia:

Kuva 12.21: Tuloilmakanavat kellarikerroksessa,
suositellaan puhdistusta.

Kuva 12.22: Tuloilmakanavan  pinttynyttä pölyä,
irtoaa hankaamalla.

Kuva 12.23: Tuloilman päätelaitteina kattohajo-
tinsäleiköt 1 kerroksen matalakattoisella keski-
osalla.

Kuva 12.24: Alakerran baaritiskin yläpuolella
poistoilmaventtiilit, joissa kanava-asennus ei ole
tiiviisti venttiilikauluksessa.

Kuva 12.25: Poistoilmakanavaa 1.kerroksen wc-
tilassa, kanava vain vähäisesti likaantunut.

Kuva 12.26: Tuloilman syrjäyttävän ilmanvaih-
don päätelaite kellarikerroksessa. Päätelaittei-
den edessä ei tulisi olla esteitä.
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12.3 Järjestelmälle suoritetut tutkimukset ja mittaukset
Tutkimusten yhteydessä tarkasteltiin aistinvaraisin havainnoin ilmanvaihtokoneiden sekä ilman-
vaihtokanavien kuntoa ja puhtautta.

12.3.1 Paine-eromittaus

Sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittaus käsitti taulukkoon merkittyjen tilojen paine-eron mit-
taukset julksivurakenteiden yli (Pa). Mittaus suoritettiin 2 viikon ajalta. Mittauspöytäkirjat ovat
raportin liitteenä (Liite 6).

Sisäilmasto-olosuhteiden mittauspaikat ovat merkitty liitteenä olevaan paikannuspiirustukseen
(Liite 2, sivu 2).

Tulosten tarkastelussa on huomioitu seuraavat säähavaintotiedot (Kaisaniemi):

· Lauantaina 10.11. kohtalaista idän puoleista tuulta (4-7 m/s).
· Sunnuntaina 11.11. kohtalaista kaakon puoleista tuulta (4-7 m/s).
· Maanantaina 12.11. kohtaista etelän puoleista tuulta (4-7 m/s).
· Perjantai 16.11. kohtalaista lounaan puoleista tuulta (4-7 m/s).
· Lauantai 17.11. kohtalaista lännen puoleista tuulta (4-7 m/s).
· Sunnuntaina 18.11. kohtalaista pohjoisen puoleista tuulta (4-7 m/s).

Käytävä (002)

Tila sijaitsee tuloilmakoneiden 201TK ja 203TK palvelualueella. Ilmanvaihdon käyntiajat palvelu-
alueella ovat klo 6.50-0.10, josta ajasta ilmanvaihto on ½ nopeudella klo 6:50 – 10:00 ja 1/1-no-
peudella klo 10:00 - 00:10. Muun ajan tuloilmakone on seis.

Mittausvälillä oli käytävän (002) paine-ero suhteessa ulkoilmaan keskimäärin -1,2 Pa (alipainei-
nen). Mittauksen perusteella oli tila kuitenkin noin 30 % mittausajasta ylipaineinen suhteessa ul-
koilmaan. Ilmanvaihdon ollessa päällä oli käytävä (002) kuitenkin pääosan (> 95 %) ajasta alipai-
neinen suhteessa ulkoilmaan. Ilmanvaihdon ollessa pois päältä oli käytävä (002) pääosan ajasta (>
95 %) ylipaineinen.

Galleria (017)

Tila sijaitsee tuloilmakoneiden 201TK ja 203TK palvelualueella. Ilmanvaihdon käyntiajat palvelu-
alueella ovat klo 6.50-0.10, josta ajasta ilmanvaihto on ½ nopeudella klo 6:50 – 10:00 ja 1/1-no-
peudella klo 10:00 - 00:10. Muun ajan tuloilmakone on seis.

Mittausvälillä oli gallerian (017) paine-ero suhteessa ulkoilmaan keskimäärin -0,5 Pa (alipainei-
nen). Mittauksen perusteella oli tila kuitenkin noin 38 % mittausajasta ylipaineinen suhteessa ul-
koilmaan. Ilmanvaihdon ollessa päällä oli galleria (017) noin 80±3 % ajasta alipaineinen suhteessa
ulkoilmaan. Ilmanvaihdon ollessa pois päältä oli galleria (017) pääosan ajasta (> 95 %) ylipainei-
nen.

Mittaus-
piste

Tila IV-kone Mittauskohde Paine-ero, Pa
(min-max)

Paine-ero, Pa
(keskiarvo)

PE.01-002 Käytävä (002) 201TK Sisä- ja ulkoilma -38,2…+12,4 -1,2

PE.02-017 Galleria (017) 203TK Sisä- ja ulkoilma -22,2…+10,8 -0,5

PE.03-027 Aula (027) 204TK Sisä- ja ulkoilma -19,0…+5,3 -6,5
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Aula (027)

Tila sijaitsee tuloilmakoneen 205TK palvelualueella. Ilmanvaihdon käyntiajat palvelualueella ovat
klo 7.00-23.59, jonka ilmanvaihto käy koko ajan puoliteholla. Muun ajan tuloilmakone on seis.
Kiinteistönhoitajan kertoman mukaan ilmanvaihdon ½ tehon on koettu olevan riittävä tälle palve-
lualueelle.

Mittausvälillä oli aulan (027) paine-ero suhteessa ulkoilmaan keskimäärin -6,5 Pa (alipaineinen).
Mittauksen perusteella oli tila noin 3 % mittausajasta ylipaineinen suhteessa ulkoilmaan. Aulan
(027) paine-ero suhteessa ulkoilmaan oli alipaineinen myös ilmanvaihdon ollessa pois päältä.

12.3.2 Teollisten mineraalikuitujen laskenta

Teollisten mineraalikuitujen pitoisuus määritettiin teippinäytteistä 2 viikon laskeuma-ajalta yh-
teensä kolmesta eri huonetilasta. Yhtä laskeuma-alustoista oli kuitenkin siirrelty näytteenottoai-
kana, minkä perusteella ei näytteenottoa suoritettu.

Laskeumanäytteiden avulla pyrittiin selvittämään mm. tuloilmakanavan ääneneristyksessä mah-
dollisesti olevien mineraalikuitujen, sekä alakatoissa tyypillisesti olevien mineraalikuitujen leviämi-
nen sisäilmaan ja tasopinnoille.

Näyte Mittauskohde Tulos [kuitua/cm²]

PY.01-014 Aula (014), vastaanottotiski < 0,1

PY.02-012 Aula (012), kassatiski < 0,1

Analyysivastaus on tutkimusraportin liitteenä (Liite 5).

Saadut tulokset eivät ylittäneet Työterveyslaitoksen käyttämä viitearvoa (0,2 kuitua/cm 2) teollis-
ten mineraalikuitujen kahden viikon laskeumalle.

12.4 Johtopäätökset
Ilmanvaihtojärjestelmä

Tarkastetut tulo- ja poistoilmakoneet olivat pääsääntöisesti 19 vuotta vanhoja. Suoritettujen tar-
kastelujen perusteella ilmanvaihtokoneet ovat tutkituilta osin toimintakuntoisia sekä ovat mekaa-
niselta kunnoltaan ja puhtaudeltaan kohtuullisella tasolla. Kuitenkin merkittävää puutetta löytyi,
jollainen on tuloilmakoneen 202TK tuloilmasuodattimen asennuskehyksestä kokonaan puuttuva
tiiviste ja sen johdoista suodatinasennuksessa on merkittävää ohivirtausta. Ulkoilman lika on
päässyt osin suodatuksesta ohi ja likaamaan tuloilmakoneen 202TK:n sisäosia sekä tuloilmakana-
vaa ja tuottaa epäpuhdasta ilmaa rakennuksen kellarikerroksen ravintolatiloihin ja huonontaa si-
säilman laatua. Tuloilmakoneissa on huoltoluukkujen tiivisteissä puutteita, niitä puuttuu koko-
naan tai niitä ei ole enää tiiviisti paikallaan. Kellarikerroksessa on ravintolasalin baaritiskin yhtey-
dessä epätiiviitä päätelaiteasennuksia poistoilmaventtiileissä (ilmakanava irti päätelaitekauluk-
sesta), jotka suositellaan korjattaviksi sillä asennuspuutteet vaikuttavat venttiilikohtaisiin toteutu-
viin ilmamääriin.

Koneiden suodattimien vaihtoväli oli täyttynyt.  Suodattimia tulisi vaihtaa ainakin kaksi kertaa
vuodessa. Kohteen tuloilmasuodattimien likaantumiseen vaikuttaa tässä tapauksessa matala ra-
kennus ja sen sijainti vilkkaasti liikennöidyn väylän läheisyydessä.
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Edellinen ilmanvaihtokanavien nuohous oli toteutettu 2017. Ilmanvaihtokanavat ja päätelaitteet
olivat tehtyjen havaintojen perusteella pääasiassa puhtaita, joten ilmanvaihtokanavisto kokonai-
suudessaan ei vaadi tällä hetkellä puhdistusta, pois lukien kuitenkin tuloilmakoneen 202TK palve-
lualue (kellarin ravintolasali) joka tuloilmakoneen puutteellisen tuloilmansuodatuksen aiheutta-
man likaantumisen takia suositellaan nyt puhdistettavaksi. Ilmanvaihtokanaviston puhdistusväli
kohteella on suositusten mukaan 5 vuotta. Keittiön rasvakanava oli kiinteistönhoitajan kertoman
mukaan puhdistettu 2018. Valmistuskeittiöissä rasvakanavat tulee nuohota vuosittain.

Paine-erot

Ilmanvaihdon ollessa pois päältä olivat huonetilat, aulaa (027) lukuun ottamatta, pääosan ajasta
(> 95 %) ylipaineisia suhteessa ulkoilmaan. Aulan (027) paine-ero suhteessa ulkoilmaan oli alipai-
neinen myös ilmanvaihdon ollessa pois päältä. Sisäilman ylipaine lisää ulkovaipparakenteisiin kul-
keutuvan sisäilmassa olevan kosteuden määrä ja lisää mikrobivaurioiden riskiä. Lisäksi ilmanvaih-
don jaksottaisen käytön seurauksena mahdollisten epäpuhtauksien ja kosteuden poistuminen ti-
loista vähentyy sekä korvausilman laimentava vaikutus häviää.

Ilmanvaihdon ollessa toiminnassa olivat tarkastellut huonetilat, galleriaa (017) lukuun ottamatta,
pääosan mittausajasta (> 95 %) alipaineisia suhteessa ulkoilmaan. Ilmanvaihdon ollessa päällä oli
galleria (017) noin 80±3 % ajasta alipaineinen suhteessa ulkoilmaan Keskimääräiset paine-erot
suhteessa ulkoilmaan vaihtelivat välillä -0,5…-6,5 Pa (alipaineinen). Hetkellisen ylipaineen arvioi-
daan olevan seurausta ulkona vallinneesta kohtalaisesta tuulesta. Huomioitavaa kuitenkin on, että
ilmanvaihtojärjestelmän paineet tulisi suunnitella ja toteuttaa siten, etteivät sään vaihtelut muuta
ilman virtaussuuntia rakennuksessa. Lisäksi asumisterveysoppaan mukainen suositeltava alipaine
ulkoilmaan koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla asuinrakennuksessa on noin 0 – (-2) Pasca-
lia.

12.5 Toimenpide-ehdotukset

12.5.1 Kiireelliset korjaustarpeet

· tuloilmakoneen 202TK:n suodatinkehikon tiivistys
· tuloilmakoneen 202TK:n ja koneen tuloilman palvelualueen kanavien puhdistus

12.5.2 Korjausvaihtoehto A, perushuolto

Ilmanvaihtokoneet ovat toimintakuntoisia, mutta järjestelmälle suositellaan perushuoltoa kuten
puhdistusta tarvittavilta osin, tiivisteiden vaihtoa sekä konekaapujen (koneen peltikuori) ja luuk-
kujen tiivistyskorjausta.

Ilmanvaihtojärjestelmän perushuolto pääkohdittain:

· ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto
· tuloilmakoneen 202TK:n palvelualueen (kellarin ravintolasali) iv-kanavien puhdistus
· kellarikerroksen ravintolasalin epätiiviiden päätelaiteasennuksien korjaus
· konekaapujen (koneen peltikuori) ja luukkujen tiivistyskorjaus

Ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihdossa tulee kiinnittää parempaa huomiota riittävän tihe-
ään suodattimien vaihtoväliin sekä oikeaan asennustapaan, epätiiviitä asennuksia ei saa jäädä.
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Rakennuksessa on oma rakennusautomaation käyttöpääte (Siemens PXM20), mutta tarkaste-
luajankohtana sen yhteydet eivät pelanneet ja toiminnot tulisikin tarkastaa sekä korjata tarvitta-
vilta osin.

12.5.3 Korjausvaihtoehto B, peruskorjaus

Nykyinen ilmanvaihto ei ole varustettu lämmöntalteenotoilla. Kiinteistön peruskorjaukseen liitty-
vän hanke-/korjaussuunnittelun yhteydessä on suositeltavaa harkita ilmanvaihdon saneerausta,
jossa asennetaan energiataloudellisemmat ilmanvaihtolaitteet lämmöntalteenotoin.

12.5.4 Toimenpiteiden yhteydessä huomioitavat asiat

Huomioiden rakenteissa havaitut epäpuhtaudet, ilmanvaihdon perushuollon yhteydessä suositel-
laan lisäksi ilmanvaihdon käyntiaikojen pidentämistä ympärivuorokautiseksi. Ilmanvaihdon käynti-
aikaa voidaan lisätä käymään jatkuvasti vähintään osateholla ja tehostusjaksot edelleen nykyisten
aikaohjelmien mukaisesti.

Toimenpiteiden tarkoituksena on lisätä korvausilman laimentavaa vaikutusta ja tehostaa tiloissa
olevien epäpuhtauksien ja ylimääräisen kosteuden poistumista.

13 Gallerian (017) korokelattia

13.1 Rakennetyypit
Gallerian korokelattian rakennetyyppi on esitetty vuonna 2010 toteutettujen tilamuutosten (lupa-
tunnus 3-3087-10-D) rakennesuunnitelmissa (R5933-284-17).

Gallerian (017) korokelattia, rakenneavauksella todennettu rakenne
Mitta (mm) Rakenne, materiaali

2 vinyylilaatta

22 pontattu lastulevy

22 harvalaudoitus (22 mm x 100 mm)

98 puukoolaus (48 mm x 98 mm) ja eris-
tevilla

123 puukoolaus (48 mm x 123 mm)

148 puukoolaus (48 mm x 148 mm)

Korokelattiaan tehtiin yhteensä yksi rakenneavaus, jonka sijainti on esitetty raportin liitteenä olevassa
paikannuspiirustuksessa (Liite 2, sivu 2). Rakenneavaus RA.11-VP-017 suoritettiin yläpuolelta rakentee-
seen yleiskoneella tehdyn tarkastusaukon kautta.
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13.2 Rakenteesta tehdyt havainnot

13.2.1 Rakenneavauksissa tehdyt havainnot

Havainto Sijainti Valokuvat
Rakennesuunnitelmista poiketen oli koroke-
lattia eristetty ainoastaan ylimmän koolauk-
sen kohdalta. Lisäksi suunnitelmassa esitetty-
jen pystytukien sijaan oli korokelattian tuenta
toteutettu mitallistetusta sahatavarasta teh-
dyillä ristiinkoolauksilla.

Galleria
(017),
(RA.11-VP-
017)

Rakenneavauksen kohdalla oli korokelattian
puurunkorakenteet irti maanvastaisesta sei-
närakenteesta. Rakenneavauksen kohdalla
olevasta seinärakenteesta ja korokelattian
puurunkorakenteista tehdyissä pintakosteus-
piikkimittauksissa ei havaittu kohonneita kos-
teuspitoisuuksia.

Galleria
(017),
(RA.11-VP-
017)

Rakenneavauksen kohdalla havaittiin lämpö-
putken kierreliitoksessa korroosiota. Liitos-
kohdassa ei kuitenkaan ollut havaittavissa
vuotoja.

Galleria
(017),
(RA.11-VP-
017)
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13.3 Rakenteelle suoritetut tutkimukset ja mittaukset

13.3.1 Rakenteiden ja materiaalien mikrobitutkimukset

Korokelattian eristemateriaalista otettiin yhteensä yksi (1) materiaalinäyte mikrobitutkimuksia
varten.

Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos
MA.07-VP-017 017 Korokelattian eristevilla, ulko-

seinän vierestä
eristevilla ei viitettä vauriosta

Analyysivastaus on tutkimusraportin liitteenä (Liite 3, sivu 4-5).

13.4 Johtopäätökset
Rakenneavauksessa ei korokelattiassa tai korokelattian sisään jäävissä ulkoseinärakenteissa ha-
vaittu merkkejä kosteus- tai mikrobivaurioista. Korokelattian ulkoseinän vastaisesta eristemateri-
aalista otettiin yhteensä yksi (1) materiaalinäyte mikrobitutkimuksia varten. Näytteessä ei ha-
vaittu viitteitä vauriosta.

Rakenneavauksen yhteydessä havaittiin korokelattiarakenteessa olevan lämpöputken liitoksessa
korroosiota. Korokelattiarakenteessa olevien vähäisten putkivuotojen havaitsemisessa voi kestää
hyvinkin pitkiä aikoja, minkä perusteella voi vuototilanteessa korokelattian alapuolelle keretä
muodostumaan kosteus- ja mikrobivaurioita. Rakenneavauksen kohdalla ei lämpöputken kierrelii-
toksessa havaittu vuotoja. Huomioitavaa kuitenkin on, että rakenteessa on myös muiden lämmi-
tyspattereiden lämpöputkia.

13.5 Toimenpide-ehdotukset
Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma.

13.5.1 Lisä- tai jatkotutkimustarpeet

Korokelattiassa olevien lämpöputkien kunnon selvittämiseksi on suositeltavaa suorittaa seuraavat
lisätutkimukset:

· lvv-järjestelmien kuntotutkimus
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14 Yhteenveto

14.1 Havainnot ja johtopäätökset
Tutkimukset käsittivät ravintolarakennuksen kattavan rakenne-, kosteus- ja sisäilmateknisen kun-
totutkimuksen.

Tutkimuksen tarkoituksena oli suorittaa lisätutkimuksia kohteeseen laaditun erillisen tutkimus-
suunnitelman mukaisesti (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy 2018). Tavoitteena on mikrobi- ja kos-
teusvaurioituneiden rakenneosien ja liittymärakenteiden kartoitus sekä mikrobi- ja kosteusvauri-
oiden laajuuden todentaminen korjaussuunnittelun lähtötiedoiksi.

Maanvastaisille alapohjarakenteille aikaisemmin suoritetuissa tutkimuksissa oli ensimmäisen ker-
roksen alapohjien täyttökerroksessa havaittu mikrobivaurioituneita rakennusmateriaaleja ja -jä-
tettä. Kellarikerroksen maanvastaisissa alapohjarakenteissa oli havaittu haitta-aineita (PAH-yhdis-
teitä/öljyhiilivetyä) sisältävää valuasfalttia. Havaituilla epäpuhtauksille ja haitta-aineille tapahtu-
van altistumisen arvioimiseksi suoritettiin kohteessa merkkiainekokeita.

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteille suoritetuissa merkkiainekokeissa havaittiin raken-
teesta säännöllisiä ilmanvuotoreittejä sisäilmaan, minkä perusteella arvioidaan mikrobivaurioista
syntyvä haitallinen altistumisolosuhde todennäköiseksi. Kellarikerroksessa havaittiin alapohjara-
kenteista ainoastaan yksittäisiä tai vähäisiä vuotoja sisäilmaan. Kellarin alapohjarakenteessa käy-
tetyn valuasfalttin laajuus ja suoritetut sisäilmamittaukset huomioiden arvioidaan – Työterveyslai-
toksen (TTL) tavoitetasoihin perustuva – haitallinen altistumisolosuhde kuitenkin todennäköiseksi.
Sisäilmasta aikaisemmin mitatut naftaleenin ja bentso[a]pyreenin pitoisuudet eivät kuitenkaan
ylitä Sosiaali- ja terveysministeriön määrittämiä toimenpiderajoja tai ohjeraja-arvoja (HTP-arvo),
minkä perusteella lain edellyttämiin toimenpiteisiin ei ole tarvetta ryhtyä.

Maanvastaisille alapohjarakenteille suoritetuissa tutkimuksissa havaittiin kellarin alapohjaraken-
teissa paikoin myös lievästi kohonneita pintamittausarvoja, jotka ovat mahdollisesti seurausta ra-
kenteessa olevaan valuasfalttiin tehdyistä putkiroilotuksista, sekä alapohjassa käytetyn maa-ai-
neksen korkeasta kapilaarisesta nousukorkeudesta. Edellä mainitut virheet ja puutteet voivat
mahdollistaa kosteuden siirtymisen alapohjarakenteeseen kapilaarisesti ja diffuusiolla. Alapohja-
rakenteessa käytettyjen pintamateriaalien (keraaminen laatta ja massapinnoite) kosteudenkestä-
vyys on kuitenkin hyvä, minkä perusteella ei kohonneista kosteuspitoisuuksista arvioida aiheutu-
van merkittäviä kosteus- ja mikrobivaurioita kellarin alapohjarakenteiin.

Maanvastaisille seinärakenteille suoritetuissa tutkimuksissa havaittiin seinärakenteissa kivihiili-
tervalla kyllästettyä muuraus- ja rappauslaastia, jonka tarkoituksena on estää seinärakenteeseen
kapilaarisesti kulkeutuvan sade- ja vajoveden pääsy seinärakenteiden sisäpinnoille. Suoritetuissa
tutkimuksissa havaittiin maanvastaisissa seinärakenteissa runsaasti kapilaarista kosteutta, joka oli
paikoin päässyt kulkeutumaan myös rakenteen sisäpinnoille aiheuttaen kosteus- ja pinnoitevauri-
oita. Kosteusvaurioituneiden rakenteiden pinnoilta otetusta viidestä (5) materiaalinäytteestä yh-
teensä kahdessa (2) oli viite vauriosta.

Tutkimusten perusteella kivihiilitervalla kyllästetty muuraus- ja rappauslaastia sisältää runsaasti
haitta-aineita (PAH-yhdisteitä), joista erityisesti naftaleenia voi haihtumaan myös sisäilmaan. Sei-
närakenteen pinnassa havaitut mikrobivauriot sekä rakenteessa käytetyn kivihiilitervalla kylläste-
tyn muuraus- ja rappauslaastin laajuus huomioiden arvioidaan haitallinen altistumisolosuhde to-
dennäköiseksi. Sisäilmasta mitatut naftaleenin ja bentso[a]pyreenin pitoisuudet eivät kuitenkaan
ylitä Sosiaali- ja terveysministeriön määrittämiä toimenpiderajoja tai ohjeraja-arvoja (HTP-arvo).
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Maanvastaisten seinärakenteiden pinnassa havaittujen kosteus- ja mikrobivaurioiden arvioidaan
vaurioiden olevan seurausta kivihiilitervalla kyllästetyssä laastirappauksessa olevista epäjatku-
vuuskohdista ja puutteellisen sadevedenohjauksen seurauksena rakenteeseen painovoimaisesti ja
kapilaarisesti kulkeutuvasta sade- ja vajovedestä. Merkittävimmät sadevedenohjauksessa havaitut
puutteet liittyvät vesikaton sadevesijärjestelmän toteutukseen ja järjestelmän kykyyn ohjata vesi-
katolta kulkeutuva sadevesi pois rakennuksen seinustalta erityisesti rakennuksen itä- ja eteläjulki-
sivulla. Sadevesijärjestelmän toteutuksessa havaitut puutteet mahdollistavat myös sadevesiput-
kiston tukkeutumisen ja vaurioitumisen tavanomaista herkemmin, mikä voi vuototilanteessa lisätä
erityisesti seinärakenteisiin kohdistuvaa kosteusrasitusta.

Julkisivu- ja ulkoseinärakenteiden tutkimuksissa havaittiin paviljonki- ja aulaosan lasijulkisivun
alapuolisissa ulkoseinärakenteissa kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakennusmateriaaleja. Ulko-
seinärakenteesta otetusta kuudesta (6) materiaalinäytteestä yhteensä viidessä (5) oli viite vau-
riosta. Rakenteesta rakenneavausten yhteydessä tehtyjen havaintojen perusteella arvioidaan hai-
tallinen altistumisolosuhde todennäköiseksi. Aulaosan ja itäpuolen paviljongin alapuolisissa ulko-
seinärakenteissa havaittujen kosteus- ja mikrobivaurioiden arvioidaan olevan pääosin seurausta
epätiiviiden rakenneliittymien kautta julkisivuverhouksen taakse kulkeutuneesta sadevedestä
sekä seinärakenteen puutteellisesta tuulettuvuudesta ja julkisivuverhouksen taakse kulkeutuvan
sadeveden puutteellisesta ohjauksesta. Länsipuolen paviljonkiosan ulkoseinärakenteissa havaittu-
jen kosteus- ja mikrobivaurioiden arvioidaan olevan pääosin seurausta seinustalle kertyneestä lu-
mesta syntyneiden sulamisvesien kulkeutuminen seinärakenteen alareunaan.

Tiilimuuratuissa ulkoseinärakenteissa ei tutkimuksissa havaittu sellaisia merkittäviä virheitä tai
puutteita, joilla olisi vaikutusta sisäilmaan. Tiilimuuratun ulkoseinärakenteen merkittävimmät kor-
jaustarpeet liittyvät eteläjulkisivulla olevien pinnoite- ja pintarappausvaurioiden, sekä halkeamien
korjaamiseen.

Vesikatto- ja yläpohjarakenteiden tutkimusten yhteydessä kiinteistön käyttäjiltä saatujen tietojen
mukaan on vesikatteen läpi tapahtunut vesivuotoja kahdesta eri kohdasta. Tutkimusten ja käyttä-
jiltä saatujen tietojen perusteella vuotoja ei ole kuitenkaan tapahtunut enää suoritettujen vuoto-
korjausten jälkeen. Havaintojen perusteella ovat suoritetut vuotokorjauksen sisältäneet ainoas-
taan vesikatteen paikkauksia ja kosteusvaurioituneiden pintamateriaalien korjauksen, minkä pe-
rusteella voi yläpohjassa edelleen olla kosteus- ja mikrobivaurioituneita rakennusmateriaaleja.

Vesikatteen ja siihen liittyvien julkisivujen tutkimuksissa havaittiin rakenteissa runsaasti tiivistä-
mättömiä mekaanisia kiinnityksiä sekä putki- ja kaapeliläpivientejä. Lisäksi vesikatteiden ylösnos-
toissa havaittiin puutteita huoltorakennuksen ja kulmakabinettien sinkkikupolien kohdalla. Ylä-
pohjasta ja sisätiloista tehtyjen osittaisten tarkastusten perusteella ei havaituista puutteista kui-
tenkaan ole aiheutunut havaittavia vuotoja. Yläpohjasta tehtyjen tarkastusten laajuus huomioiden
ei vähäisten vuotojen mahdollisuutta, erityisesti alalaattapalkistoon rajoittuvien vesikatteiden
osalta, kuitenkaan voida sulkea pois.

Yläpohjasta tehtyjen havaintojen perusteella on yläpohjan höyryn-/ilmansulun läpivienneissä epä-
tiiveyskohtia, mikä mahdollistaa sisäpuolisen kosteuden pääsyn yläpohjaan. Suoritettujen tutki-
musten perusteella ei yläpohjan vesihöyryn-/ilmantiiveydessä havaitut puutteet kuitenkaan ole
aiheuttaneet kosteus- tai mikrobivaurioita tarkastettuihin yläpohjiin, minkä perusteella arvioidaan
yläpohjan tuulettuvuus näiltä osin riittäväksi. Yläpohjasta tehtyjen tutkimusten ja tarkastusten
laajuus huomioiden ei yläpohjan puutteellisesta vesihöyryn-/ilmantiiveydestä ja tuulettuvuudesta
aiheutuvien vaurioiden mahdollisuutta voida kuitenkaan sulkea täysin pois.
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Suoritetut tutkimukset sisälsivät erikseen määritettyjen seinä- ja lattiarakenteiden pintakosteus-
kartoituksia, jonka yhteydessä havaittiin lievästi kohonneita pintamittausarvoja mm. ensimmäisen
kerroksen wc-tiloissa. Kaivojen läheisyydessä havaittujen lievästi kohonneiden pintamittausarvo-
jen arvioidaan olevan seurausta kaivojen löystyneistä/epätiivistä kiristysrenkaista. Seinustoilla lat-
tiasta mitatut kohonneet pintamittausarvot voivat olla seurausta esimerkiksi vedeneristysalus-
tassa olevista virheellisistä kallistuksista ja/tai vedeneristyksessä olevista epätiiveyskohdista (esim.
viemäriläpivienti). Märkätiloissa käytettyjen pintamateriaalien kosteudenkestävyys huomioiden ei
lievästi kohonneista kosteuspitoisuuksista arvioida aiheutuvan merkittäviä kosteus- ja mikrobivau-
rioita märkätilojen pintarakenteisiin.

Tutkituista rakennusosissa havaitut mikrobivauriot ja haitta-aineet, sekä rakenteiden epätiiveys,
että sisäilmasto-olosuhteiden mittauksista tehdyt havainnot huomioiden arvioidaan haitallinen
altistumisolosuhde kokonaisuutena erittäin todennäköiseksi. Merkittävimmät altistumista aiheut-
tavat vauriot arvioidaan olevan ensimmäisen kerroksen ulkoseinä- ja alapohjarakenteissa. Sisäil-
man alipaineisuus suhteessa ulkoilmaan lisää rakenteissa olevien epäpuhtauksien pitoisuutta si-
säilmassa. Tämän lisäksi ilmanvaihdon jaksottainen käytön seurauksena epäpuhtauksien ja kos-
teuden poistuminen tiloista vähentyy sekä korvausilman laimentava vaikutus häviää.

14.2 Koonti jatkotoimenpide-ehdotuksista
Tässä tutkimusraportissa olevat korjaussuositukset eivät ole valmis korjaussuunnitelma. Korjauk-
sista päätetään raportin valmistumisen jälkeen. Puutteiden korjaamiseksi voi olla myös muita
mahdollisia ratkaisuja ja pääsääntöisesti käytettävät korjausmenetelmät päätetään korjaussuun-
nittelun yhteydessä.

14.2.1 Kiireelliset korjaustarpeet

· paviljonki- ja aulaosan lasijulkisivuun liittyvien vesipeltien korjaukset ja tiivistys
· tuloilmakoneen 202TK:n suodatinkehikon tiivistys
· tuloilmakoneen 202TK:n ja koneen tuloilman palvelualueen kanavien puhdistus

14.2.2 Esiselvitys ja jatkotutkimustarpeet

· sadevesiviemärien kuvaus
· rapattujen julkisivujen kuntotutkimus
· tarkastamatta jääneiden yläpohjien ontelotilojen tuulettumisen tarkastelu
· ensimmäisen kerroksen märkätilojen lattiarakenteiden rakennekosteusmittaus
· lvv-järjestelmien kuntotutkimus

14.2.3 Ensisijaiset korjaustoimenpiteet

Salaoja- ja kuivatusrakenteiden siirtävä korjaus:

· salaojakaivojen (ml. lattian pintarkenteiden alle jääneet) ja jätevesiviemärin tarkastuskaivojen
kansistojen uusiminen kaasutiiviisiin kansiin

· itäpuolen laajennus- ja paviljonkiosan välissä olevan syöksyputken sadevedenohjauksen ja pi-
han pintarakenteiden korjaus

Korjaussuunnittelun yhteydessä on suositeltavaa myös tarkastella vaihtoehtoja rakennuksen Ete-
läesplanadin puoleisen julkisivun sadevedenohjauksen parantamiseksi.
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Maanvastaisten seinärakenteiden siirtävä korjaus:

· pintarakenteiden purkutyöt kivihiilitervalla kyllästettyyn laastirappaukseen saakka erikseen
määritettävässä laajuudessa

· seinärakenteen vedeneristyksen mahdollisten epätiiveyskohtien tiivistys tarkoitukseen soveltu-
valla tiivistys-/vedeneristystuotteella

· seinärakenteiden tasoitus ja pinnoitus vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella

Alapohjarakenteiden (AP3) peruskorjaus:

· maanvastaisen alapohjarakenteiden ja täyttökerrosten purkaminen pohjalaatan yläpintaan
saakka

· pohjalaatan yläpinnan puhdistus mekaanisesti ja liittymärakenteiden tiivistys tarkoitukseen
soveltuvalla tiivistystuotteilla

· alapohjan eristys kevytsoralla
· pintalaatan valu- ja tasoitustyöt
· lattian pintamateriaalin asennus

Alapohjarakenteiden (AP1/AP3) peruskorjaus11:

· maanvastaisen alapohjarakenteiden ja täyttökerrosten purkaminen
· kalliopinnassa mahdollisesti olevien pattien ja piikkien louhinta
· rakennusohjeiden mukaisen salaojituskerroksen asennus
· alapohjan eristäminen EPS- tai XPS-levyillä
· alapohjalaatan valu- ja tasoitustyöt
· lattian pinnoitus hyvin vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella (laatoitus ja epoksihiertomassa)

Yläpohja- ja vesikattorakenteiden siirtävä korjaus:

· vesikattorakenteiden avaus havaittujen vuotokohtien kohdalta
· vuotoalueen kohdalla olevien yläpohjaeristeiden uusiminen
· vesikattorakenteiden uusiminen avauskohdassa
· uuden ja vanhan vesikatteen liitoskohtien ja vanhassa vesikatteessa olevien epätiiveyskohtien

tiivistys esim. kangasvahvistetulla polyuretaanimassalla
· sähköputkien ja asennusarinoiden kiinnitysten korjaukset
· puutteellisten ylösnostojen korjaukset tuuletusaukkoon asennettavalla myrkyspellillä
· päätykolmioissa olevien läpivientien tiivistys tarkoitukseen soveltuvilla tiivistystuotteilla

Väliseinärakenteiden peruskorjaus:

· pintarakenteiden purkutyöt tiilimuuraukseen saakka erikseen määritettävässä laajuudessa
· kuorimuuraukseen tehtävän kapillaarikatkon injektointi
· väliseinärakenteen rappaus suolankeräyslaastilla
· väliseinärakenteiden tasoitus ja pinnoitus vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella

Märkätilojen siirtävä korjaus:

· ensimmäisen kerroksen wc-tilojen vanhan vedeneristeen osakorjaukset

11 Suoritettavaksi esitetyt korjaustoimenpiteet mikäli kellarin sisäilman PAH-yhdisteiden osalta halutaan pyrkiä työpai-
koille TTL:n määrittämään tavoitetasoon.
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Ilmanvaihtojärjestelmän perushuolto:

· ilmanvaihtokoneiden suodattimien vaihto
· tuloilmakoneen 202TK:n palvelualueen (kellarin ravintolasali) iv-kanavien puhdistus
· kellarikerroksen ravintolasalin epätiiviiden päätelaiteasennuksien korjaus
· konekaapujen (koneen peltikuori) ja luukkujen tiivistyskorjaus

14.2.4 Vaihtoehtoiset korjaustoimenpiteet

Salaoja- ja kuivatusrakenteiden peruskorjaus:

· maanvastaisen alapohjarakenteiden ja täyttökerrosten purkaminen
· kalliopinnassa mahdollisesti olevien pattien ja piikkien louhinta
· salaojaputkistojen ja kaivojen asennus
· rakennusohjeiden mukaisen salaojituskerroksen asennus

Maanvastaisten seinärakenteiden peruskorjaus:

· pintarakenteiden ja mahdollisten kuorimuurausten purkutyöt kivihiilitervalla kyllästettyyn laas-
tirappaukseen saakka

· kuorimuuraukseen tehtävän kapillaarikatkon injektointi
· seinärakenteen vedeneristyksen mahdollisten epätiiveyskohtien tiivistys tarkoitukseen soveltu-

valla vedeneristyslaastilla
· maanvastaisen seinän kapselointi ja liittymärakenteiden tiivistys tarkoitukseen soveltuvilla

kapselointi- ja tiivistystuotteilla
· seinärakenteiden tasoitus ja pinnoitus vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella

Alapohjarakenteiden (AP1/AP2) siirtävä korjaus12:

· lattia-seinäliittymien sekä lattialäpivientien tiivistämistä tarkoitukseen soveltuvalla tiivistyspin-
noitteella

Julkisivu- ja ulkoseinärakenteiden peruskorjaus:

· ulkoseinärakenteiden purkutyö (pl. kantavat teräsrunkorakenteet)
· teräsrankojen asennus ja seinän lämmöneristys PUR- ja mineraalivillaeristeellä
· teräksisen vaakakoolauksen (tuulettuva) ja uuden puu-ulkoverhouksen asennus
· lasijulkisivuun liittyvien vesipeltien uusiminen
· sisäpuoliset levytystyöt

Yläpohja- ja vesikattorakenteiden peruskorjaus:

· korjaussisältö tarkentuu lisä- ja jatkotutkimusten perusteella

Ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjaus

· lämmöntalteenotolla varustettujen ilmanvaihtolaitteiden asennus

Märkätilojen peruskorjaus:

· kalusteiden, lattian- ja seinän pintamateriaalien ja vedeneristyksen uusimista kauttaaltaan

12 Suoritettavaksi esitetyt korjaustoimenpiteet mikäli kellarin sisäilman PAH-yhdisteiden osalta halutaan pyrkiä työpai-
koille TTL:n määrittämään tavoitetasoon.
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TUTKIMUSMENETELMÄT JA KÄSITTEET

1 Haitta-aineet

1.1 Asbesti
Asbesti on yleisnimi eräille luonnossa esiintyville silikaattimineraalikuiduille. Rakennusmateriaa-
lissa asbestia on käytetty lisäämään materiaalin palonkestoa ja lujuutta, suojaamaan kosteushai-
toilta ja kemialliselta rasitukselta, sekä parantamaan akustisia ominaisuuksia. Asbestia on käytetty
rakentamisessa mm. putkieristeissä, ruiskutettuna eristeenä, tasoitteissa, kiinnityslaasteissa, maa-
leissa, liimoissa, rakennuslevyissä, ilmastointikanavissa, muovimatoissa, saumauslaasteissa, kaa-
keleissa, vinyylilaatoissa, palokatkoeristeissä, palo-ovissa, proppausmassoissa, sekä vesikatto- ja
julkisivumateriaaleissa.

Suomessa asbestia on käytetty rakentamisessa 1920 – 1990-luvuilla. Krokidoliitin käyttö kiellettiin
vuonna 1976. Asbestin käyttö kiellettiin kokonaan vuonna 1994. Käytännössä jokainen 1920 –
1990 luvun rakennus sisältää asbestia jossain muodossa. Asbestia sisältäviä julkisivujen maali- ja
pinnoitetuotteita (mm. Kenitex, Flekson, Decoralt ja Gencoat) on käytetty pääsääntöisesti 1960–
1985 välisenä aikana.

1.1.1 Yleisimmät asbestilaadut

Krysotiili (valkoinen asbesti). Käytetty asbestisementtituotteissa, kitkapinnoissa ja tiivisteissä.

Krokidoliitti (sininen asbesti). Krokidoliittia pidetään vaarallisimpana asbestityyppinä. Käytetty
ruiskutuseristeenä, erityisesti paloneristeissä, ja kohteissa, joissa tarvittiin haponkestävyyttä.
Käyttö kiellettiin 1976.

Amosiitti (ruskea asbesti). Käytetty sekoitettuna magnesiumkarbonaatin ja piimaan kanssa put-
kieristeenä ja lämmityskattiloiden eristeenä.

Antofylliitti. Louhittiin Suomessa vuoteen 1974 asti. Käytetty tuotteissa, joiden piti olla emäksen-
tai haponkestäviä kuten asbestipahveissa, sementtimassoissa ja eristemassoissa.

Tremoliitti ja aktinoliitti. Kumpikaan ei ole puhtaana ollut kaupallinen asbestituote, mutta niitä
voi esiintyä epäpuhtauksina muissa asbestilaaduissa ja muissa mineraaleissa.

1.1.2 Asbestimateriaalien vaarallisuuden arviointi

* Asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat vaarattomia normaalikäytössä ja aiheuttavat vain purettaessa asbestialtistumis-
vaaran. Tuotteen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen työsuojelupiiriin, jonka alu-
eella purkutyö suoritetaan. Vaatimukset suojautumisesta ja työmenetelmistä vaihtelevat työsuo-
jelupiireittäin.

** Suuri asbestialtistumisvaara tarviketta purettaessa

Tarvikkeet ovat normaalikäytössä vaarattomia, mutta aiheuttavat purettaessa suuren asbestialtis-
tumisvaaran. Kahden tähden tarvikkeiden purkua saavat tehdä ainoastaan työsuojeluviranomais-
ten valtuuttamat asbestipurkajat. Tarvikkeen purkua suunniteltaessa tulee ottaa yhteyttä siihen
työsuojelupiiriin, jonka alueella purkutyö suoritetaan.
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*** Asbestialtistumisvaara, jos tarvikkeeseen kohdistuu mekaanista rasitusta

Tarvikkeet ovat vaarallisia myös käyttötilanteissa. Vaarallisuus perustuu tarvikkeen rikkoutuessa,
kolhiutuessa ja hioutuessa vapautuvan asbestipitoisen pölyn suureen määrään. Vaurioitunut kol-
men tähden tarvike tulee heti eristää siten, ettei vauriokohdasta vapaudu lisää asbestia tilan il-
maan.

**** Krokidoliittiasbesti, asbestialtistumisvaara aina

Paljaan ruiskutetun krokidoliittiasbestieristeen katsotaan aiheuttavan aina asbestialtistumisen.
Vaarallisuus perustuu työtavasta ja tarvikkeesta aiheutuvaan suureen pölyävyyteen. Krokidoliitti-
pölyä on jo työvaiheen aikana joutunut kaikille tilan pinnoille. Lisäksi tarvikkeen rikkoutuessa, kol-
hiutuessa ja hioutuessa siitä vapautuu erittäin helposti suuria määriä asbestipitoista pölyä. Vauri-
oitunut kohta tulee heti eristää siten, ettei siitä vapaudu lisää asbestia tilan ilmaan.

1.1.3 Asbestityön turvallisuus

Valtioneuvoston päätöksen asbestityöstä (1380/1994) mukaan rakennuttajan tai muun, joka oh-
jaa tai valvoo rakennushanketta, on huolehdittava siitä, että asbestikartoituksen tulokset kirjataan
rakennustyön turvallisuudesta annetun valtioneuvoston päätöksen (629/94) 7 §:ssä tarkoitettuun
asiakirjaan.

Asbestipitoisten rakennusosien purkutyössä on noudatettava Valtioneuvoston päätöksessä asbes-
tityöstä (1380/1994) annettuja määräyksiä sekä käytettävä työsuojeluhallituksen päätöksessä
(231/1990) esitettyjä hyväksyttäviä asbestityömenetelmiä. Asbestipurkutyön työsuunnitelma on
toimitettava vähintään seitsemän päivää ennen työn aloittamista työpaikkaa tarkastavalle työsuo-
jeluviranomaiselle.

1.2 PAH-yhdisteet
PAH-yhdisteet ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä. Tyypillisimpiä PAH-yhdisteitä sisältäviä
materiaaleja on mm. kivihiilipiki ja –terva, kivihiiliperäiset öljyt, dieselöljyt, moottoriöljyt, noki ja
asfaltti. Rakenteissa esiintyy ennen yleisesti käytettyjä kivihiilitervaan perustuvia eristeitä, joissa
on PAH-yhdisteitä sisältäviä bitumia tai kreosoottia. Lisäksi PAH-yhdisteitä muodostuu epätäydel-
listen palamisreaktioiden yhteydessä ja niitä esiintyy monin paikoin ihmisen elinympäristössä,
mm. savustetussa ruoassa.

PAH-yhdisteet ovat välillisesti syöpävaarallisia ja ne luokitellaan karsinogeeneihin ja/tai mutagee-
neihin. PAH-yhdiste ei itsessään aiheuta syöpää, mutta kulkeutuessaan ihmisen elimistöön ne rea-
goivat mm. elimistön veden kanssa, jolloin syntyy PAH-yhdisteiden aineenvaihduntatuotteita,
jotka voivat aiheuttaa syöpää (karsinogeeni) tai vaikuttaa perimään (mutageeni).

PAH-yhdisteille altistuminen tapahtuu useimmiten hengitysilman kautta tai ihon läpi. Lisäksi ruo-
ansulatuselimistön kautta voi imeytyä PAH-yhdisteitä, jos niitä kulkeutuu sinne, esim. tupakoinnin
yhteydessä.

Materiaalin PAH-yhdistepitoisuus tutkitaan asiantuntevassa laboratoriossa ammattilaisten toi-
mesta. Menetelmä on kaasukromatografinen, jossa käytetään massaselektiivistä detektoria.

EU-direktiivi 76/769/ETY edellyttää seuraavien yhdisteiden analysointia:

· Asenaftyleeni
· Antraseeni
· Bentso(a)antraseeni
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· Bentso(b)fluoranteeni
· Bentso(k)fluoranteeni
· Bentso(ghi)peryleeni
· Bentso(a)pyreeni
· Dibentso(a,h)antraseeni
· Fenantreeni
· Fluoranteeni
· Fluoreeni
· Indeno(1,2,3-cd)pyreeni
· Kryseeni
· Naftaleeni
· Pyreeni

Tulosten tulkinnassa käytetään pääsääntöisesti havaittujen PAH-yhdisteiden yhteispitoisuutta,
mutta joissakin tapauksissa yksittäisen yhdisteen korkea arvo voi johtaa eritystoimenpiteisiin pur-
kutöissä ja jätteen käsittelyssä. Materiaalinäytteissä PAH-yhdisteiden sallittu yhteispitoisuus on
200 mg/kg, ja ohjearvo on 20 mg/kg.

2 Mikrobianalyysit materiaalinäytteestä
Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja mahdollisia kosteusvaurioita voidaan tutkia normaalien
kosteusmittausten lisäksi mikrobitutkimuksella. Tietyt mikrobilajikkeet indikoivat rakenteen kos-
teusvaurioista, johtuen eri mikrobilajikkeiden vaatimista erilaisista kosteusolosuhteista sekä käy-
tetyistä analysointimenetelmistä. Esimerkiksi aktinobakteerit (sädesienet) vaativat korkean vesi-
aktiivisuuden (RH > 90…95 %) rakenteessa pesäkkeen kehittymistä varten, mikä viittaa materiaalin
kastumiseen ja vaurioitumiseen.

Huomioitavaa on, että mahdolliset mikrobivauriot rakenteissa saattavat vaikuttaa myös tilojen
sisäilmaan heikentävästi, mikäli mikrobivaurion aiheuttamat emissiot pääsevät kulkeutumaan ra-
kennuksen sisäilmaan.

Rakennuksen mikrobeja voidaan tutkia erilaisilla menetelmillä ja näytteenottotavoilla. Tämän kun-
totutkimuksen yhteydessä tutkittiin eri rakenteiden mikrobiologista kuntoa, ottamalla rakenteista
materiaalinäytteitä. Materiaalinäytteiden laboratorioanalyysit on suoritettu laimennossarja-me-
netelmällä. Laboratorioanalyysi täyttää Sosiaali- ja Terveysministeriön laatiman Asumisterveys-
asetuksen asettamat vaatimukset. Analyysi kertoo mikrobien määrien lisäksi niiden lajikkeita.

Rakennusmateriaalissa voidaan katsoa esiintyvän mikrobikasvustoa, kun näytteen home- ja hiiva-
sienten pitoisuus on vähintään 10 000 pmy/g tai aktinomykeettien pitoisuus 3 000 pmy/g. Ak-
tinomykeettien esiintymistä arvioidaan lisäksi niiden indikaattorimerkityksen avulla, kun niiden
pitoisuudet ovat alle 3 000 pmy/g. Vaikka sienipitoisuus jää alle 10 000 pmy/g voivat löydökset
viitata mikrobikasvustoon silloin, kun näytteessä havaitaan kosteus- ja homevaurioon viittaavia
kosteusvaurioindikaattoreita ja sienten kokonaispitoisuus on 5 000 – 10 000 pmy/g tai näytteen
sienilajikkeisto on epätavallisen yksipuolinen (1 – 2 lajia/sukua) ja pitoisuus kuitenkin > 5 000
pmy/g.
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3 Kosteustekniset tutkimukset

3.1 Kosteuskartoitus
Kartoituksessa rakenteiden kosteuspitoisuutta arvioidaan pintakosteusilmaisimella Gann Hydro-
mette Compact LB.

Gann Hydromette Compact LB pintakosteudentunnistimen mittaus perustuu suurtaajuudella ta-
pahtuvaan materiaalin dielektrisyysvakion mittaukseen. Laite mittaa materiaalin kosteuden
25...50 mm syvyydestä. Mittalaite antaa virheellisen tuloksen, mikäli mittaussyvyydellä on metal-
lia (putket, sähkövastuskaapeloinnit, peltiverhoukset, jne.)

Pintakosteudenilmaisimella tehtyjen havaintojen tarkastelussa ja tulosten arvioinnissa tulee huo-
mioida, ettei kyseisellä menetelmällä kyetä mittaamaan rakenteen kosteuspitoisuutta vaan aino-
astaan arvioimaan materiaalien kosteuspitoisuutta. Saatujen arviointituloksien luotettavuutta on
tarkasteltava huomioiden mm. rakennetyyppi, pintamateriaali, vedeneristyskerroksen sijainti ja
tyyppi sekä rakenteiden kuivana oloaika (aikaväli, jolloin ei ole suoritettu rakenteita kastelevaa
käyttöä).

4 Rakennetyyppien tarkennukset ja rakenneavaukset
Suoritettujen rakenneavausten sijainnit määritetään riskirakennekartoituksen ja rakenteiden kos-
teuskartoituksen yhteydessä tehtävien havaintojen mukaan. Rakenneavausten päätarkoituksena
on määrittää rakennetyypit ja rakenneratkaisut sekä verrata rakenteiden alkuperäisten suunnitel-
mien mukaisuutta ja rakenteellista toimivuutta. Rakenneavausten yhteydessä tarkastellaan raken-
teiden vaurioitumisasteita ja vaurioiden laajuutta.

Rakenteiden avauskohdista suoritetaan:

· rakenteiden ja rakennemittojen kirjaus sekä vertaus vanhoihin suunnitelmiin
· aistinvaraisesti havaittavien vaurioiden kirjaus
· avauskohdan valokuvaus
· analyysinäytteenotto ja kosteusmittaus, mikäli näin on määritetty

Rakenneavausten sijaintien määrittelyssä joudutaan useimmiten huomioimaan kiinteistön käyttö
ja sen asettamat rajoitteet.

5 Merkkiainekokeet, tiiveystarkastelut
Merkkianekokeilla on mahdollista selvittää rakenteiden ja liittymien epätiiveyttä ja ilmavuotoja.
Riittävällä otannalla saadaan selville mitkä vuodoista tai epätiiveyksistä ovat systemaattisia ja
mitkä satunnaisia. Lisäksi merkkiainekokeella voidaan arvioida rakenteissa mahdollisesti olevien
mikrobikasvustojen haitallisten aineenvaihduntatuotteiden tai hiukkasten siirtymistä sisäilmaan.

Merkkiainekokeiden suorituksen osalta on huomioitava, että suuria huonetiloja ei välttämättä tar-
kasteta kauttaaltaan vaan merkkiainekokeella pyritään ensisijaisesti tarkastamaan eri rakennetyy-
peissä esiintyvien liittymärakenteiden tiiveyttä.
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6 Sisäilmasto-olosuhteiden seurantamittaus
Asunnon ja muiden oleskelutilojen terveellisyyteen vaikuttavat sekä kemialliset epäpuhtaudet
että fysikaaliset olot. Fysikaalisiin oloihin kuuluvat muun muassa sisäilman lämpötila ja kosteus
sekä ilmanvaihto (ilman laatu).

Mittaamalla eri tilojen paine-eroa suhteessa ulkoilmaan voidaan arvioida seinärakenteissa mah-
dollisesti olevien mikrobikasvustojen haitallisten aineenvaihduntatuotteiden tai hiukkasten siirty-
mistä sisäilmaan, jos rakenteessa on ilmavuotoreittejä. Rakennus suunnitellaan yleensä ulkoil-
maan nähden hieman alipaineiseksi, jotta voitaisiin välttyä kosteusvaurioilta rakenteissa. Yleisenä
ohjeena pidetään, että normaalissa käyttötilanteessa rakenteiden paine-erot tulisi olla tasapai-
nossa.

Mittaukset suoritettiin Tinytag Paine-ero dataloggerilla ja siihen liitetyllä Produal PEL-DK pressure
transmitter -mittalaitteella. Mittausväli 5 minuuttia ja mitattavat suureet ovat paine-ero (Pa).
Paine-eromittauksissa (+) -merkki (plusmerkki) on ylipaine (ilmavirta poispäin mitatusta huoneti-
lasta), (-) -merkki (miinusmerkki) alipaine (ilmavirta mitattuun huonetilaan päin).
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Tunnus Tila Näytteen sijainti Materiaali Tulos
MA.01-US1-
014

014 ylempi alaohjauspuu, alapinta puu, saha-
pintainen

ei viitettä vauriosta

MA.02-US1-
014

014 alempi alaohjauspuu, alapinta puu, saha-
pintainen

vahva viite vauriosta

MA.03-US1-
014

014 uloin eristevillalevy, ulkopinta mineraali-
villa

heikko viite vauriosta

MA.04-US1-
015

015 ylempi alaohjauspuu, alapinta puu, saha-
pintainen

vahva viite vauriosta

MA.05-US1-
015

015 alempi alaohjauspuu, alapinta puu, saha-
pintainen

vahva viite vauriosta

MA.06-US1-
015

015 uloin eristevillalevy, ulkopinta mineraali-
villa

vahva viite vauriosta

MA.07-VP-017 017 Korokelattian eristevilla, ulko-
seinän vierestä

eristevilla ei viitettä vauriosta

MA.08-MUS2-
K35

K35 levyseinän eristevilla, ajajuok-
sun alapuolelta

eristevilla ei viitettä vauriosta

MA.09-MUS3-
K01

K01 maanvastaisen ulkoseinän ta-
soite ja maali

pinnoite +
tasoite

vahva viite vauriosta

MA.10-MUS2-
K07

K07 maanvastaisen ulkoseinän ta-
soite ja maali

pinnoite +
tasoite

viittaa vaurioon

MA.11-MUS2-
K07

K07 maanvastaisen ulkoseinän ta-
soite ja maali

pinnoite +
tasoite

ei viitettä vauriosta

MA.12-VS-007 007 Väliseinän tasoite ja maali pinnoite +
tasoite

ei viitettä vauriosta

MA.13-MUS1-
K41

K41 maanvastaisen ulkoseinän ta-
soite ja maali

pinnoite +
tasoite

ei viitettä vauriosta


