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Käsitteet 

Kosteuskartoitus Rakenteiden kosteuspitoisuutta arvioidaan pintakosteu-

denilmaisimella. Pintakosteudenilmaisimella ei kyetä mit-

taamaan rakenteen kosteuspitoisuutta vaan arvioimaan ma-

teriaalin kosteuspitoisuutta. Menetelmä on suuntaa-antava. 

Kosteuskartoituksen perusteella tehdään tarkemmat raken-

nekosteusmittaukset.  

Rakennekosteusmittaus Kosteusmittauksella selvitetään rakenteiden kosteus- ja 

lämpöteknistä toimintaa. Kosteusmittaukset voidaan tehdä 

suuntaa-antavina tai tarkkoina mittauksina. Tarkkoja kos-

teusmittausmenetelmiä ovat näytepalamittaus, porareikämit-

taus ja viiltomittaus. 

Mikrobit  Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja vaurioita voidaan 

selvittää kosteusmittausten lisäksi mikrobitutkimuksin. Tietyt 

mikrobilajit viittaavat kosteusvaurioon. Rakenteissa oleva 

mikrobit voivat heikentää sisäilman laatua, mikäli mikrobien 

osaset tai aineenvaihduntatuotteet pääsevät kulkeutumaan 

sisäilmaan. 

Merkkiainekoe Merkkiainekokeilla selvitetään rakenteen ilmavuotoreittejä, 

joiden kautta rakenteissa olevat epäpuhtaudet voivat kulkeu-

tua sisäilmaan. Merkkiainekokeen aikana tilan tulee olla ali-

paineinen tutkittavaan rakenteeseen nähden, jolloin merkki-

aine liikkuu rakenteesta sisäilmaan. 

Paine-eromittaus Paine-eroja voidaan mitata hetkellisesti tai tallentavilla mitta-

laitteilla. Paine-eromittauksella voidaan arvioida ilmanvaihto-

järjestelmän tasapainoa sekä epäpuhtauksien kulkeutumista 

sisäilmaan. 

VOC-yhdisteet Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä voidaan mitata ilmasta, pin-

taemissioista ja materiaalinäytteistä. Yhdisteet voivat olla 

peräisin mm kosteusvaurioituneista rakenteista. Haihtuvat 

orgaaniset yhdisteet voivat heikentää sisäilman laatua.  



 

  

PAH-yhdisteet Polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä esiintyy rakennuksissa 

mm vedeneristysmateriaaleissa sekä pilaantuneissa maissa. 

PAH-yhdisteitä voidaan tutkia materiaalinäyttein sekä ilma-

näyttein. Ilmanäytteet on suositeltavaa ottaa kaasumaisten 

ja hiukkasmaisten yhdisteiden osalta. 
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1 Johdanto 

Marian sairaalan rakennusta 3 ollaan muuttamassa startup-yritys- ja kasvuyrityskeskit-

tymäksi. Kohteen aikaisempi sairaala toiminta on päättynyt rakennuksessa 2014. Muu-

tostöiden yhteydessä pyritään säilyttämään ja tuomaan esille mahdollisimman paljon 

alkuperäistä olemusta.  

Tutkimushetkellä rakennus oli osittain käytössä pohjoissiiven osalta 1-3 kerroksessa. 

Eteläsiipi oli kokonaan pois käytöstä mm. viemäreiden heikon kunnon vuoksi. Tutki-

muksen tarkoituksena oli selvittää rakennuksen rakenteet ja niiden tämän hetkinen 

kunto, vaurioiden laajuus sekä niiden vaikutus sisäilmaan. Kohteen nykyisillä käyttäjillä 

ei ole esiintynyt sisäilman laatuun viittaavaa oireilua, mutta aikaisemmat käyttäjät ovat 

kokeneet saatujen tietojen perusteella sisäilmaan viittaavia oireita.  

Rakennus on valmistunut 1909 ja siihen on vuosien saatossa tehty useita korjaus- ja 

muutostoimenpiteitä. Rakennukseen on laadittu 2000-luvulla rakennushistoriallinen 

selvitys, joka toimi yhtenä lähtötietona tutkimuksille. Kohteeseen oli myös suoritettu 

ennen tätä tutkimusta kiinteistön kuntoarvio sekä asbesti- ja haitta-ainekartoitus jossa 

myös rakenteita on osittain avattu ja otettu mikrobinäytteitä. 

Tutkimusten aikataulu oli kiireinen. Tutkimukset etenivät hankesuunnittelun kanssa 

samanaikaisesti. Tutkimustuloksia esiteltiin tutkimusten edetessä hankesuunnittelupa-

lavereissa. Viimeisimmät tulokset esitettiin toteutussuunnittelu vaiheessa. Projektin 

haasteita oli kohteen laajuus ja aikataulu. 

Haluan kiittää Helsingin kaupungin, Kaupunkiympäristö, Rakennukset ja yleiset alueet 

osastoa, koska sain tämän mielenkiintoisen kohteen tutkittavaksi ja opinnäytetyöksi.  
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2 Hankkeen lähtötilanne 

2.1 Kohteen perustiedot 

Tutkimuskohteena oleva rakennus on vuonna 1908 valmistunut sairaalarakennus. Sai-

raala toiminta rakennuksessa on päättynyt 2014. Nykyisellään rakennuksen eteläsiipi 

on pois käytöstä. Pohjoisessa siivessä on startup-yritys toimintaa.  

Rakennukseen liittyy myös muita rakennuksia, rakennukset 2 ja 4. Rakennuksia 3 ja 4 

yhdistää yhdyskäytävä. Rakennus 2 on rakennuksessa 3 kiinni, mutta rakennusten 

välillä ei ole nykyään kulkuyhteyttä. Tutkimuskohteessa on kolme maanpäällistä kerros-

ta ja yksi kellarikerros/tunnelikerros. Porrashuoneita rakennuksessa on kolme. Parvek-

keita on kuusi kappaletta lännenpuoleisella julkisivulla ja kaksi kappaletta idänpuolei-

sella julkisivulla. Kohteessa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. 

Rakennuksen julkisivut ovat rapattuja ja ulkoseinärakenteena on massiivitiili. Vesikatto-

tyyppinä on harjakatto ja katemateriaalina tiilikate. Alapohjarakenteet ovat lämmöneris-

tämättömiä maanvastaisia betonirakenteita. Välipohjarakenteet ovat kaksoislaattara-

kenteisia. 

2.2 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

Vanhaa sairaalarakennusta ollaan muuttamassa kokonaisuudessaan kasvuyrityskeskit-

tymäksi, jossa rakennuksen siipiosista tehdään helposti muunneltavia tiloja startup-

yrityksiä varten. Tulevissa korjaustoimenpiteissä pyritään tuomaan esille rakennuksen 

historiaa eri tiloissa.  

Kohteen nykyisillä käyttäjillä ei ole esiintynyt sisäilmaan viittaavaa oireilua. Aikaisem-

mat käyttäjät ovat poistuneet tiloista kohteen sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennuksen 

eteläsiivessä, joka on poistettu käytöstä, on ollut useita viemärivuotoja viemäreiden 

huonosta kunnosta johtuen. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennuksen rakenteiden kunto, vauriot ja niiden 

laajuus sekä aiheuttaja, tarvittava saneerauslaajuus ja arvioida sisäilman laatuun vai-
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kuttavia tekijöitä. Tutkimusten perusteella annettiin jatko- ja korjaustoimenpide-

ehdotukset.  

Tutkimukset suoritettiin samanaikaisesti kohteen hankesuunnittelun kanssa. Hanke-

suunnittelupalavereissa esitettiin tutkimuksen sen hetkinen tilanne sekä sovittiin tarvit-

tavista toimenpiteistä jatkotoimenpiteistä. 

Kohteen kiinteistökierros tehtiin 31.10.2017 ja kenttätutkimukset aloitettiin 20.11.2017. 

Ensimmäinen hankesuunnittelupalaveri oli 24.11.2017 ja viimeinen (5.) oli 23.2.2018. 

Hankesuunnittelun edetessä suoritettiin lisätutkimuksia korjauslaajuuden varmista-

miseksi palavereissa sovittujen toimenpiteiden mukaisesti. Ensimmäinen suunnittelu-

palaveri oli 26.3.2018 jolloin esiteltiin viimeisiä tutkimustuloksia.  

2.3 Aikaisemmin tehdyt tutkimukset ja korjaukset 

Kohteeseen on ennen tätä tutkimusta tehty asbesti- ja haitta-ainekartoitus 2015, jonka 

yhteydessä on myös otettu mikrobinäytteitä välipohja-, yläpohja- ja ikkunarakenteista. 

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa oli löydetty alapohjarakenteista yli raja-arvon PAH-

yhdisteitä sisältävää valuasfaltia. Välipohjarakenteista oli löydetty PAH-yhdisteitä yli 

raja-arvojen sisältävää pikisiveltyä muottilautaa sekä mikrobivaurioituneita materiaaleja 

(muottilautaa, villaa sekä muuta rakennusjätettä). Asbestia löytyi mm. vesikatteen ala-

puolisesta aluskatteesta (bitumikermi). 

Kohteeseen oli tehty myös 2011 kuntoarvio sekä rakennushistoriallinen selvitys. Ra-

kennushistoriallisen selvityksen perusteella rakennuksessa on tehty useita tilakohtaisia 

muutostöitä. Julkisivurappausta on uusittu muutamaan otteeseen (1994 ja 1900-

luvulla). Ikkunat on uusittu myös, mutta uusimisen ajankohdasta ei ollut tietoa. 1982 

Rakennuksen ullakolle on rakennettu uudet IV-konehuoneet. Myös muita korjaustoi-

menpiteitä aikojen saatossa on tehty kohteeseen. 
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3 Kohteen rakenne- ja sisäilmatekninen tutkimus 

3.1 Tutkimusmenetelmät 

Tutkittavassa kohteessa suoritettiin seuraavat tutkimukset ja mittaukset: 

• lähtötietojen läpikäynti ja riskirakennetarkastelu 

• aistinvarainen tarkastelu 

• kosteuskartoitus 

• kosteusmittaukset viilto- ja porareikämittauksin 

• rakennetyyppien tarkennukset rakenneavauksin 

• mikrobitutkimus materiaalinäyttein suoraviljelymenetelmällä 

• VOC-ilmanäytteidenotto 

• Bulk-VOC-näytteidenotto, materiaalinäyte 

• PAH-ilmanäytteidenotto, kaasumaiset ja hiukkasmaiset yhdisteet 

• merkkiainekokeet 

• viemärijärjestelmän kuvaus 

• asbesti- ja haitta-ainenäytteidenotto. 

3.1.1 Kosteuskartoitus 

Kosteuskartoitus on osa aistinvaraista tutkimusta ja menetelmänä se on ainetta rikko-

maton. Pintakosteudenilmaisimella tarkastellaan tutkittavaa rakennetta, jossa eri koh-

dista saatuja arvoja verrataan keskenään. Kartoituksen perusteella saadaan toisistaan 

poikkeavia arvoja, joille tehdään tarkemmat kosteusmittaukset viiltomittaus-, porarei-

kämittaus- ja/tai näytepalamenetelmällä (Ympäristöministeriö, Ympäristöopas 2016, 

Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Hansaprint Oy, Turenki, 

2016).  

Pintakosteudentunnistimen mittaus perustuu suurtaajuudella tapahtuvaan materiaalin 

dielektrisyysvakion mittaukseen. Laite mittaa materiaalin kosteuden 25…50 mm syvyy-

destä. Mittalaite antaa virheellisen tuloksen, mikäli mittaussyvyydellä on metallia (put-

ket, sähkövastuskaapelointi, peltiverhoukset, jne). Kosteuskartoitushavaintojen tarkas-

telussa ja tulosten arvioinnissa tulee huomioida, ettei kyseisellä menetelmällä kyetä 
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mittaamaan rakenteen kosteuspitoisuutta vaan ainoastaan arvioimaan materiaalien 

kosteuspitoisuutta. 

3.1.2 Kosteusmittaukset 

Tarkoilla kosteusmittauksilla voidaan selvittää rakenteen kosteus- ja lämpöteknistä 

toimintaa. Tarkkoja kosteusmittausmenetelmiä on mm. porareikä- ja viiltomittaus. Kos-

teusmittauksilla voidaan arvioida myös rakenteeseen aiheutuvan kosteusrasituksen 

aiheuttajaa (Ympäristöministeriö, Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja si-

säilmatekninen kuntotutkimus, Hansaprint Oy, Turenki, 2016).  

Kiviainesrakenteiden porareikämittauksissa rakenteeseen porataan mittausreiät valituil-

le syvyyksille, että voidaan arvioida kosteuden lähdettä. Porareiät puhdistetaan huolel-

lisesti ja putkitetaan. Putket tiivistetään siihen soveltuvalla massalla reiän ja putken 

liittymästä sekä putken päästä. Porareiässä annetaan kosteuden tasaantua 2-3 vuoro-

kautta, jonka jälkeen anturit asennetaan porareikään ja tiivistetään liitos. Anturin anne-

taan tasaantua porareiässä noin 30-60 min, jonka jälkeen tulokset luetaan ja dokumen-

toidaan. Porareikämenetelmällä tarkimmat tulokset saadaan +15…+25 °C lämpötilassa 

(Ympäristöministeriö, Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen 

kuntotutkimus, Hansaprint Oy, Turenki, 2016), (RT 14-10984, Betonin suhteellisen kos-

teuden mittaus, helmikuu 2010). 

Viiltomittauksella voidaan selvittää liimattavan lattiapäällysteen alapintaan ja liimaker-

rokseen kohdistuvaa todellista kosteusrasitusta. Menetelmässä liimattavaan lattiapääl-

lysteeseen tehdään viilto, josta lattiapäällysteen ja betonin väliin asennetaan mitta-

anturi. Viilto tiivistetään siihen soveltuvalla massalla. Anturin annetaan tasaantua pin-

noitteen alla riittävä aika noin 15-30 minuuttia, jonka jälkeen tulokset luetaan ja doku-

mentoidaan (Ympäristöministeriö, Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja si-

säilmatekninen kuntotutkimus, Hansaprint Oy, Turenki, 2016). 

Kyseisillä kosteusmittausmenetelmillä tulokset ovat hetkellisiä ja ne kuvastavat vain 

rakenteen mittausajankohtana ollutta kosteustilaa. Mikäli rakenteen kosteusteknistä 

toimintaa halutaan tarkastella tarkemmin, mittaukset tulee suorittaa pidempiaikaisin 

seurantamittauksina eri vuodenaikoina. 
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3.1.3 Rakenneavaukset 

Rakenneavaukset tehdään rakennetyyppien selvittämiseksi, jossa arvioidaan myös 

rakenteen ja materiaalien kuntoa sekä voidaan tehdä rakenteen sisältä mittauksia ja 

ottaa tarvittaessa näytteitä. Rakenneavausten perusteella voidaan arvioida, onko ra-

kenteet toteutettu suunnitelmien mukaisesti sekä arvioida rakenteen kosteusteknistä 

toimintaa. Rakenneavausten määrä ja koko tulee suunnitella kohdekohtaisesti (Ympä-

ristöministeriö, Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kunto-

tutkimus, Hansaprint Oy, Turenki, 2016). 

3.1.4 Mikrobimateriaalinäytteet 

Rakenteiden kosteusteknistä toimintaa ja mahdollisia kosteusvaurioita voidaan tutkia 

normaalien kosteusmittausten lisäksi mikrobitutkimuksella. Mikrobikasvua ja vaurioita 

arvioidaan aistinvaraisesti ja materiaalinäyttein. Materiaalinäytteet otetaan tarvittaessa. 

Materiaalinäytteet otetaan tutkittavasta rakenteesta irrottamalla. Näytekoko riippuu vali-

tusta analyysimenetelmästä (laimennosviljely ja suoraviljely. Tässä tutkimuksessa ana-

lysointi tehtiin suoraviljelymenetelmällä. Näyte tulee ottaa puhtailla näytteenotto väli-

neille, ettei näyte kontaminoidu. Välineet tulee aina puhdistaa ennen seuraavaa näyt-

teenottoa. Näytteet pakataan suljettaviin näytteenottopusseihin ja toimitetaan laborato-

rioon (Ympäristöministeriö, Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilma-

tekninen kuntotutkimus, Hansaprint Oy, Turenki, 2016).  

Suoraviljelymenetelmällä tunnistetaan mikrobilajistot ja määrä annetaan asteikolla +, 

++, +++, ++++. Näytteessä ollessa elinkykyisiä sieni-itiöitä ja/tai aktinobakteereja run-

saasti (+++/++++) voidaan olettaa materiaalin olevan mikrobivaurioitunut. Tulos voi 

viitata mikrobivaurioon, kun mikrobeja on kohtalaisesti tai niukasti (+/++). Tällöin lajis-

tossa tulee olla kosteusvaurioindikaattoreita (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 

IV, 26.4.2016). 

Tietyt mikrobilajit indikoivat rakenteen kosteusvauriosta, johtuen eri mikrobilajien vaa-

timista erilaisista kosteusolosuhteista sekä käytettävistä analysointimenetelmistä. Ra-

kenteissa olevat mikrobit voivat vaikuttaa sisäilman laatuun heikentävästi, mikäli mikro-

bien osasia tai aineenvaihdunta tuotteita pääsee kulkeutumaan sisäilmaan. 
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3.1.5 Merkkiainekokeet 

Merkkiainekoe on tutkimusmenetelmä, jossa merkkiainekaasua syötetään tutkittavaan 

rakenteeseen ja siihen soveltuvalla mittalaitteella tarkastellaan rakenteen sisällä ja läpi 

tapahtuvia ilmavuotoja. Rakenteissa olevat ilmavuodot vaikuttavat sisäilman laatuun. 

Ilmavuotojen kautta epäpuhtaudet voivat kulkeutua rakenteesta sisäilmaan heikentäen 

sen laatua. Epäpuhtauksia voi olla mm. mikrobit, VOC-yhdisteet, PAH-yhdisteet ja teol-

liset mineraalikuidut. Merkkiainekoetta voidaan käyttää sisäilmaongelmien selvitykseen 

ja myös tiivistyskorjausten laadunvarmistukseen (RT 14-11197, Rakenteiden ilmatii-

veyden tarkastelu merkkiainekokein, marraskuu 2015). 

Merkkiainetutkimuksessa rakenteeseen syötetty kaasu kulkee ilmavirtausten mukana 

sisäilman suuntaan, kun tutkittava tila on alipaineinen tai alipaineistettu rakenteeseen 

nähden. Merkkiainekaasua tarkastellaan siihen soveltuvalla mittalaitteella sisäpuolelta 

ja havainnoidaan sekä paikallistetaan ilmavuotokohdat (Ympäristöministeriö, Ympäris-

töopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Hansaprint Oy, 

Turenki, 2016). 

Tässä tutkimuksessa merkkiainekaasuna on käytetty ilmaa kevyempää typpi-vety-

seosta (N2 95 %, H2 5 %). Seoksesta mitataan vetyä. Mittalaitteena on käytetty tähän 

soveltuvaa mittalaitetta Kimo DF110-analysaattoria.  

3.1.6 VOC-ilma ja materiaalinäytteet 

Sisäilma saattaa sisältää kemiallisia yhdisteitä, jotka vaikuttavat sisäilman laatuun. 

Kemialliset yhdisteet voivat olla peräisin rakennus- ja sisustusmateriaaleista, kosteus-

vaurioista tai ihmisten toiminnoista. Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) on syytä 

tutkia kohteessa, jossa epäillään tavanomaisesta suurempia pitoisuuksia yhdisteitä. 

VOC-yhdisteitä voidaan selvittää ilmanäyttein, materiaalinäyttein (BULK) ja pintaemis-

sionäyttein (FLEC). Tutkijan tulee ymmärtää näytteenotto menetelmien rajoitukset sekä 

tulosten tulkinta (Ympäristöministeriö, Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja 

sisäilmatekninen kuntotutkimus, Hansaprint Oy, Turenki, 2016).  

Asumisterveysasetuksen soveltamisohjeessa 3, § 14-19 on esitetty VOC-yhdisteiden 

toimenpiderajoja sisäilmassa. Sisäilmassa todettujen haihtuvien orgaanisten yhdistei-

den toimenpiderajat ovat tolueenivasteella lasketun kokonaispitoisuuden osalta 
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(TVOC) 400 ug/m3 ja yksittäisen yhdisteen osalta 50 ug/m3. Seuraaville alla olevassa 

taulukossa oleville yhdisteille on asetettu omat pitoisuuksien toimenpiderajat (Asumis-

terveysasetuksen soveltamisohje 3, § 14-19, 30.11.2016): 

Taulukko 1. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje 3, $ 14-
19) 

 

Materiaalinäytteille (BULK) on laadittu Työterveyslaitoksen toimesta viitearvoja asia-

kas- ja seurantanäytteiden perusteella. PVC-pinnoite, jossa on käytetty pehmittimenä 

DEHP viitearvot ovat (Työterveyslaitos, Kooste toimistoympäristöjen epäpuhtaus- ja 

olosuhdetasoista, joiden ylittyminen voi viitata sisäilmasto-ongelmiin, 27.2.2017): 

• TVOC 200 µg/m3g 

• 2-Etyyli-1-heksanoli 70 µg/m3g 

PVC-pinnoite, jossa on käytetty pehmittimenä DINCH, DINP tai DIDP viitearvot ovat: 

• TVOC 500 µg/m3g 

• 2-Etyyli-1-heksanoli 50 µg/m3g 

• C9-alkoholit 320 µg/m3g 

Tasoitteella ja betonille viitearvot ovat: 

• TVOC 50 µg/m3g 

• 2-Etyyli-1-heksanoli 40 µg/m3g 
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Linoleumille viitearvot ovat: 

• TVOC 650 µg/m3g 

• 2-Etyyli-1-heksanoli 100 µg/m3g 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin VOC-yhdisteitä ilma- ja materiaalinäyttein. 

3.1.7 PAH-materiaali- ja ilmanäytteet 

PAH-yhdisteet ovat polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä, jotka on luokiteltu syöpäsairau-

den vaaraa aiheuttaviksi sekä perimälle, sikiölle ja lisääntymiselle vaara aiheuttaviksi. 

PAH-yhdisteitä sisältävät materiaalit voivat myös aiheuttaa ärsytysoireita (Työterveys-

laitos, Kooste toimistoympäristöjen epäpuhtaus- ja olosuhdetasoista, joiden ylittyminen 

voi viitata sisäilmasto-ongelmiin, 27.2.2017). 

PAH-yhdisteitä voidaan tutkia materiaali-, ilma- ja pyyhintänäytteistä. Materiaalinäytteil-

lä voidaan todeta sisältääkö materiaali PAH-yhdisteitä yli vaarallisen jätteen raja-arvon. 

Ilmanäytteillä voidaan taas selvittää sisältääkö sisäilma PAH-yhdisteitä. Sisäilma näyt-

teet suositellaan ottamaan jos epäillään yhdisteiden kulkeutumista sisäilmaan. Näytteet 

on suositeltavaa ottaa kaasumaisten ja hiukkasmaisten yhdisteiden osalta. Kaasumai-

set yhdisteet otetaan tilasta normaaleissa käyttöolosuhteissa ja hiukkasmaiset yhdis-

teet agressiivisena keräyksenä jossa tilojen pintoja harjataan (Ympäristöministeriö, 

Ympäristöopas 2016, Rakennuksen kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus, Han-

saprint Oy, Turenki, 2016).  

Asumisterveysasetuksessa on asetettu PAH-yhdisteiden osalta Naftaleenille toimenpi-

deraja, joka on 10 µg/m3. Sisäilmassa ei myöskään saa esiintyä naftaleenin hajua (So-

siaali- ja terveysministeriön asetus, asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olo-

suhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista, Helsinki, 

23.4.2015). 

3.1.8 Viemärikuvaus 

Viemärijärjestelmälle suoritettiin videokuvaus viemäreiden toimivuuden ja kunnon sel-

vittämiseksi.  
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3.1.9 Asbesti- ja haitta-ainekartoitus 

Asbesti- ja haitta-ainenäytteitä tutkittiin materiaalinäyttein tutkimuksessa tehdyistä ra-

kenneavauksista sekä pintamateriaaleista. Näytteet otettiin materiaaleista joista ei ai-

kaisemmin tehdyssä kartoituksessa ole otettu näytteitä.  

3.2 Tutkimussuunnitelma 

Tutkimussuunnitelma laadittiin kohteen kiinteistökierroksen sekä aikaisempien tutki-

musraporttien perusteella. Kiinteistökierros suoritettiin tilaajan kanssa. 

Kiinteistökierroksella ja lähtötiedoista tehtiin seuraavia havaintoja ja johtopäätöksiä: 

• Rakennuksessa ei ole salaojajärjestelmää. 

• Kellarikerroksessa sijaitseva tunneli on kosteusvaurioitunut. 

• Kellarikerroksesta lähtee alkuperäisiä hormeja, jotka kulkevat ylimpään 
kerrokseen asti. Hormeissa on kerroksissa näkyvissä epätiiviit peltilevyt. 
Epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan kosteusvaurioituneesta kellariker-
roksesta 1-3. kerrokseen. 

• kellarikerroksesta on epätiiviitä läpivientejä välipohjaan. Myös muissa ker-
roksissa on epätiiviitä läpivientejä. Epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan 
mahdollisesti mm. välipohjarakenteesta sisäilmaan. 

• Välipohjarakenteessa on vanhaa muottilautaa, rakennusjätettä, mineraa-
livillaa. Materiaaleissa on todettu mikrobivaurioita. 

• Rakenteissa on todettu PAH-yhdisteitä mm. alapohjarakenteen valuasfal-
tissa toimistossa. PAH-yhdisteitä voi kulkeutua sisäilmaan heikentäen sen 
laatua. Pellavariveestä ei ole tehty PAH-analyysiä. 

• Alapohjarakenteissa on muottilaudoitusta. 

• Alapohjarakenteen alapuolella ei ole kapilaarikatkoa eikä lämmöneristet-
tä. Alkuperäinen bitumisively on jo ylittänyt keskimääräisen teknisen käyt-
töiän. 

• Ulkoseinissä on paikallisia rappausvaurioita, joiden kautta sadevesi voi 
kulkeutua rakenteeseen aiheuttaen rappausvaurioiden laajentumista. Ul-
koseinärakenteet ovat massiivitiilirakenteisia. 

• Parvekkeiden pintalaatta on todennäköisesti kutistunut, joka on aiheutta-
nut parvekkeiden kaiteiden ja ulkoseinän rappauksen halkeilun. 

• Ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteessa on havaittavissa maalipin-
nan kupruilua, joka on aiheutunut kosteudesta. Kosteus on päässyt kul-
keutumaan rakenteisiin todennäköisesti puuttuvista ikkunapellityksistä 
johtuen. 

• Rakennuksessa on asbestipitoisia materiaaleja.   
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• Viemäreissä on ollut vuotoja. 

• Hissikuilussa voi olla epäpuhtauksia, jotka voiva kulkeutua sisäilmaan. 

• Kolmannen kerroksen ikkunoissa on paikoitellen havaittavissa lahovauri-
oitumista. 

• Räystäskouruissa kasvaa heinää. Sadeveden poisto on tällöin puutteelli-
nen ja voi aiheuttaa kosteuden kulkeutumista rakenteisiin aiheuttaen mm. 
rappausvaurioita.  

• Muutamia kattotiiliä on rikkoutunut. Aluskatteena on bitumikermi, jossa on 
asbestia. 

• Muutamissa tiloissa on selkeää hajuhaittaa. 

• Kolmannessa kerroksessa toisen siiven päädyssä maalipinnoitteet irtoilee 
seinä- ja kattopinnoista.   

3.2.1 Tunnelikerroksen tutkimukset: 

Tunnelikerroksen alapohja- ja seinärakenteissa on näkyvissä kosteusvauriojälkiä lähes 

kauttaaltaan. 

• tunnelikerroksen aistinvarainen tarkastelu 

• läpivientien ja hormien kartoitus 

– tiiveydentarkastelu merkkiainekokein. 

3.2.2 Maanvastaisten alapohjarakenteiden kuntotutkimus: 

• kosteus- ja rakennekartoitus  

• merkitään kaikkien maanvastaisten rakenteiden osalta pintamate-
riaalit, rakenteiden vauriot ja suoritetaan pintakosteusilmaisimella 
kosteuskartoitus 

• viilto- ja porareikämittaukset kosteuskartoituksen perusteella ja pora-
reikämittausten syvyyksien tarkennus rakennetyyppien perusteella 

• alapohjarakenteen ja sen alapuolisen maa-aineksen tarkastelu raken-
neavauksin, tarvittaessa myös liittymärakenteiden tarkastelu raken-
neavauksin 

• alapohjarakenteiden kosteusteknisen toiminnan tarkastelu ja mah-
dollisesti esiintyvien kohonneiden kosteuspitoisuuksien aiheutta-
jien arviointi 

• tarvittaessa haitta-ainenäytteiden ottaminen 
 materiaaleista joita ei ole käsitelty aikaisemmin tehdyssä 

haitta-ainetutkimuksessa  

• alapohjarakenteiden tiiveystarkastelu merkkiainekokein 

• PAH-ilmanäytteidenotto, kaasumaiset ja hiukkasmaiset 
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• alapohjarakenteessa sijaitsee PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaa-
leja 

• tarvittaessa VOC-ilma- ja Bulk-näytteiden ottaminen. 

3.2.3 Ulkoseinä- ja julkisivurakenteiden tutkimus 

• julkisivujen aistinvarainen vauriokartoitus maastakäsin 

• näkyvät vauriot kirjataan julkisivupiirustuksiin  

• ulkoseinärakenteiden aistinvarainen tarkastelu sisäpuolelta 

• kosteuskartoitus ulkoseinärakenteille 1. kerroksessa 

• rakennekosteusmittaukset kosteuskartoituksen perusteella 

• tarvittaessa BULK.VOC-näytteenottaminen tasoitteesta 

• liittymärakenteiden ja niiden vedenohjauksen tarkastelu  

• katosten ja muiden liittyvien rakenneosien kunnonarviointi 

• ikkunoiden kuntotutkimukset 

• tutkimukset keskitetään kolmannen kerroksen ikkunoihin 
• muiden kerrosten ikkunat tarkastellaan pistokoeluonteisesti 
• ikkunapielien kosteuskartoitus 
• ikkunariveestä materiaalinäytteet ja PAH-analyysi tarvittaessa 

3.2.4 Välipohjarakenteiden kuntotutkimus 

• välipohjarakenteiden aistinvarainen tarkastelu 

• märkätilojen kosteuskartoitus 

• rakennekosteusmittaukset kosteuskartoituksen perusteella 

• välipohjarakenteen rakenteiden tarkastus rakenneavauksilla 

• materiaalinäytteidenotto 

• PAH-ilmanäytteidenotto, kaasumaiset ja hiukkasmaiset 

• välipohjarakenteessa sijaitsee PAH-yhdisteitä sisältäviä materiaa-
leja 

• tarvittaessa VOC-ilma- ja Bulk-näytteiden ottaminen. 

3.2.5 Vesikatto- ja yläpohjarakenteiden tutkimus  

• vesikatteiden kunnon, liittymärakenteiden, läpivientien yms. kuntokartoi-
tus ja havaintojen kirjaus vauriokarttaan 

• liittymien vedenohjauksen ja sadevesijärjestelmien tarkastelu 
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• ullakkotilan kuntokartoitus 

• yläpohjarakenteen rakenneavaukset  

• tarvittaessa materiaalinäytteenotto 

3.2.6 Viemärijärjestelmän kartoitus 

Kiinteistökierroksella saatujen tietojen perusteella rakennuksen viemärijärjestelmässä 

on ollut vuotoja. Tulevan tilamuutoksen yhteydessä osa viemäreistä tullaan uusimiaan. 

• LVI-piirustuksien läpikäynti 

• viemärijärjestelmän kartoitus kuvaamalla. 

4 Tutkimus tulokset 

4.1 Kellari/tunneli kerros 

Kellari/tunnelikerros tutkittiin aistinvaraisin menetelmin sekä merkkiainekokein selvitet-

tiin ilmavuotoreittejä yläpuolella oleviin käyttötiloihin läpivientien ja alkuperäisten hor-

mien osalta. 

Kellarikerroksessa todettiin silmämääräisesti laajoja kosteusvaurioita. Piha-alueelta on 

mm. johdettu sade- ja sulamisvesiä suoraan kellarikerrokseen. Kellarikerroksesta to-

dettiin myös merkkiainekokein ilmavuotoreittejä yläpuolisiin käyttötiloihin läpivientien ja 

vanhojen hormien kautta. Kyseisten ilmavuotoreittien kautta kellarikerroksessa olevat 

epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan sisäilmaan heikentäen sen laatua. 

  
Kuva 1. Kuvissa näkyvissä sisäpihan puoleinen maanvastainen seinärakenne johon kohdistuu 

kosteusrasitusta. Sade- ja sulamisvesiä valuu kellarikerroksen lattialle. 
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Tutkimusten perusteella kellarikerrokselle suositeltiin tiivistyskorjausta, alipaineistamis-

ta sekä riittävän ilmanvaihdon järjestämistä. Tällöin tavoitteen on estää kellarikerrok-

sessa olevien epäpuhtauksien kulkeutuminen sisäilmaan sekä poistaa ilmanvaihdon 

avulla epäpuhtauksia kellarista.  

Kellarikerroksen laajaa peruskorjausta ei suositeltu hankalan ja vaativan toteutuksen 

vuoksi. 

4.2 Alapohjarakenteet 

Alkuperäinen alapohjarakenne on tutkimusten perusteella seuraava: 

• muovimatto  - 

• tasoite  4 mm 

• betoni  35-40 mm 

• valuasfaltti  40-50 mm  

• hienojakoinen hiekka - 

Paikoitellen alapohjarakennetta on uusittu ja valuasfaltti on poistettu rakenteesta. Kor-

jattuja alueita on mm. uusittujen viemäreiden alueella. 

 

Kuva 2. Vasemmalla alkuperäinen alapohjarakenne. Oikealla on korjattua alapohjarakennetta 
jossa valuasfaltti on poistettu ja rakenteeseen on asennettu bitumikermi. 
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Kuva 3. Vasemmalla on uusittua alapohjarakennetta, jossa vedeneriste on puutteellinen. Muo-
vimaton alapintaan on muodostunut näkyvää mikrobikasvustoa. 

Alapohjarakennetta selvitettiin tekemällä kuusi kappaletta rakenneavauksia halkaisijal-

taan 120mm timanttiterällä. Rakennetta oli tutkittu myös aikaisemmin suoritetussa tut-

kimuksessa useammasta rakenneavauksesta. Alapohjarakenteelle tehtiin myös kaut-

taaltaan kosteuskartoitus, kosteusmittauksia (viilto-  ja porareikämittauksin), mikrobi-

näytteidenottoa ja VOC-materiaalinäytteidenottoa (Bulk). Tutkimusten yhteydessä otet-

tiin myös asbesti- ja haitta-ainenäytteet sellaisista materiaaleista joita ei aikaisemmissa 

tutkimuksissa ollut otettu. Merkkiainekokeilla selvitettiin alapohjarakenteen liittymien 

ilmatiiveyttä ja arvioitiin epäpuhtauksien kulkeutumista maaperästä sekä PAH-

yhdisteiden kulkeutumista sisäilmaan. 

Alapohjarakenteissa todettiin laajoja kosteusvaurioita ja kosteusteknisiä puutteita. Ra-

kenteessa todettiin muovimaton alapinnassa myös näkyvää mikrobikasvustoa sekä 

materiaalinäytteissä mikrobivaurioita. Otetuissa VOC.Bulk-näytteissä todettiin yhdessä 

viite kemiallisesta hajoamisesta.  

Rakennuksen alapohjaan aiheuttaa kosteusrasitusta puuttuva salaojajärjestelmä, kapi-

laarinen maa-aines sekä puuttuva lämmöneriste. Merkittävimmät kosteusvauriot sijoit-

tuivat uusittujen alapohjarakenteiden alueille, joissa paikoitellen vedeneriste on puut-

teellinen tai se puuttuu kokonaan. 
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Taulukko 2. Alapohjarakenteen kosteusmittaukset (VM=viiltomittaus ja KO=porareikämittaus) 

 

Taulukko 3. Alapohjarakenteen kosteusmittaukset (VM=viiltomittaus ja KO=porareikämittaus) 
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Taulukko 4. Muovimatosta, liimasta ja tasoitteesta otetut mikrobinäytteet 

 

Taulukko 5. Muovimatosta ja liimasta otetut Bulk-VOC näytteet 

 

Rakenteessa sijaitsevasta valuasfaltista tuli voimakas kreosootinhaju. Aikaisemmassa 

tutkimuksessa valuasfaltissa oli todettu PAH-yhdisteitä yli vaarallisen jätteen raja-

arvon. 

Tutkituista tiloista otettiin myös VOC- ja PAH-ilmanäytteet, joiden perusteella sisäil-

massa ei havaittu toimenpiderajoja ylittäviä määriä yksittäisiä yhdisteitä eikä myöskään 

kokonaispitoisuuksien osalta TVOC:in osalta. PAH-yhdisteitäkään (naftaleeni) ei todet-

tu yli toimenpiderajan. 

Tutkimusten perusteelle alapohjarakenteille on suositeltu ensisijaisesti rakenteen pur-

kamista ja uusimista. Vaihtoehtoisesti on suositeltu kapselointikorjausta, mutta korjaus-

toimenpiteiden laajuus huomioiden sitä ei ole suositeltu tehtäväksi kauttaaltaan vaan 

esimerkiksi toisarvoisiin tiloihin. Rakenteen uusimista puolsi myös nykyisen jäteve-

siviemärijärjestelmän heikko kunto. 
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4.3 Julkisivu- ja ulkoseinärakenteet 

Ulkoseinärakenteet ovat massiivitillirakenteiset. Julkisivut ovat rapattuja ja osittain ko-

risterapattuja. Sisäpinnoilla on tasoite ja maali. Sokkelit ovat luonnonkiveä. 

  

Kuva 4. Rakennuksen julkisivut 

Ulkoseinärakenteita tarkasteltiin tekemällä rakenneavauksia ikkunarakenteisiin sekä 

patterisyvennyksiin. Ulkoseinien alaosille ensimmäisessä kerroksessa ja paikallisesti 

kolmannessa kerroksessa tehtiin kosteuskartoitus sekä kosteusmittauksia pora-

reikämittauksin. Mikrobinäytteitä otettiin seinätasoitteesta, pellavariveestä ja patteri-

syvennyksessä olevasta mineraalivillasta. VOC-materiaalinäytteitä otettiin seinätasoit-

teesta. 

Kosteuskartoituksen ja –mittausten perusteella ulkoseinien alaosissa havaittiin lattia-

pinnasta noin 600 mm:n korkeuteen kosteutta, joka on myös aiheuttanut tasoitteen 

vaurioitumisen silmämääräisesti sekä mikrobinäytteiden perusteella. Kosteusvaurioiden 

aiheuttaja on tutkimusten perusteella julkisivurakenteen puutteelliset vedenohjaukset 

ikkunapellityksien sekä sokkelin ja julkisivun liittymän osalta, myös maaperästä nouse-

va kosteus voi aiheuttaa ulkoseinien alaosille kosteusrasitusta. Tasoitteesta otetuissa 

VOC-materiaalinäytteissä ei esiinny viitearvojen ylittäviä määriä haihtuvia orgaanisia 

yhdisteitä. 
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Taulukko 6. Ulkoseinärakenteen kosteusmittaustulokset 

 

Taulukko 7. VOC-materiaalinäytteiden tulokset ulkoseinätasoitteesta 

 

Ikkunoiden tilkeraosta otetuissa pellavarivenäytteissä esiintyy useassa viitteitä vauriois-

ta. Ikkunoiden karmien kiinnityspuissa havaittiin myös rakenneavauksissa lahovaurioi-

ta. Merkkiainekokeiden perusteella ikkunarakenteista on merkittäviä ilmavuotoja sisäil-

maan. Pellavariveessä ei todettu PAH-yhdisteitä yli vaarallisen jätteen raja-arvon. 

Seinätasoitteesta otetuissa mikrobinäytteissä myös useassa kohtaa on viitteitä mikro-

bivauriosta. Alkuperäisiä patterisyvennyksiä on poistettu tasoittamalla seinä muun si-

säpinnan tasoon. Yhdessä patterisyvennyksessä havaittiin mineraalivillaa jossa todet-
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tiin viitteitä mikrobivauriosta. Muissa tarkastetuissa patterisyvennyksissä ei havaittu 

eristettä vaan ilmarako. 

  

Kuva 5. Vasemmalla kuva kolmannen kerroksen ikkunasta, jossa vauriot ovat edenneet pitkäl-
le. Oikealla ulkoseinän sisäpinnassa maalipinta kupruilee kosteudesta johtuen. 

 

Kuva 6. Vasemmalla kuva kolmannen kerroksen seinästä jossa tasoite kupruilee kosteudesta 
johtuen. Oikealla kuva, jossa sisäpuolen maalipinta irtoaa alustasta. 
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Kuva 7. Oikealla kuva räystäs vuodoista aiheutunut rappaus vaurio. Vasemmalla kuva julkisi-
vun ja sokkelin liittymästä, joka mahdollista rakenteen kosteusvaurioitumisen. 

 

Kuva 8. Julkisivumaalin vaurioituminen 

Taulukko 8. Mikrobinäytteiden tulokset ulkoseinärakenteesta 
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Taulukko 9. Mikrobinäytteiden tulokset ulkoseinärakenteesta 

 

Ikkunat olivat tutkimusten perusteella pääsääntöisesti kunnostettavissa. Kolmannessa 

kerroksessa neljän ikkunan osalta lahovaurioituminen oli edennyt niin pitkälle, että ik-

kunoita ei suositeltu korjaamaan vaan uusimaan. Ikkunoiden lahovaurioituminen johtui 

puutteellisesta sadeveden ohjauksesta vesikatolla. Sadevesi on johdettu katolta suo-

raan ikkunarakenteisiin. Tutkimuksissa on suositeltu ikkunoiden kunnostusta ja osan 

ikkunoiden uusimista. Ikkunoiden tilkeraosta on suositeltu poistamaan pellavarive tai 

vaihtoehtoisesti tiivistämään ikkuna ja ulkoseinärakenteet. 

Ulkoseinärakenteille on suositeltu sisäpintojen vaurioituneiden tasoitteiden poistoa ja 

uusimista. Ulkoseinien tiivistyskorjaus on myös suositeltu tekemään. Lisäksi julkisivulla 

ikkunapellityksien ja rakenteiden liittymien vedenohjausta on suositeltu parannettavak-

si, jolloin tavoitteena on estää uusien vaurioiden syntyminen. 

Tutkimuksen perusteella julkisivuille suositeltiin lisäselvityksenä hankesuunnittelussa 

rappauksen kopokartoitusta, jolla selvitetään rappauksen tartunta alustaa sekä rap-

pauksen laadun selvittämistä ohuthieanalyysillä. Lisätutkimuksia suoritettiin selvittämäl-

lä rappauksen laatu, mutta kopokartoitusta ei suoritettu. 

Suositelluilla korjaustoimenpiteillä tavoitellaan uusien kosteus- ja mikrobivaurioiden 

syntymisen estämistä sekä estämään rakenteissa olevien epäpuhtauksien kulkeutu-

mista sisäilmaan.  
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4.4 Välipohjarakenteet 

Välipohjarakenteet olivat pääsääntöisesti seuraavat ylhäältä alaspäin lueteltuna: 

• muovimatto   

• tasoite  2-11 mm 

• pintalaatta  30-40 mm  

• ylälaatta  65-80 mm 

• ontelo/sekundääripalkisto 230-300 mm  

• alalaatta  40 mm 

  

Kuva 9. Välipohjarakenne yleisesti. Rakenteessa rakennusjätettä. 

Välipohjarakenteita tarkasteltiin tekemällä rakenneavauksia halkaisijaltaan 120mm ti-

manttiterällä sekä tekemällä 16mm reikiä ja tarkastelemalla rakennetta endoskoopilla. 

Rakenteesta otettiin tutkimusten yhteydessä mikrobinäytteitä. Välipohjarakenteille suo-

ritettiin myös pistokoeluonteisesti kosteuskartoitus sekä mitattiin poikkeavan arvon alu-

eilta viiltomittauksin suhteellisen kosteuden arvoja. 

Kosteuskartoituksen perusteella välipohjarakenteissa havaittiin poikkeavan arvon alue 

kolmannen kerroksen dialyysiosastolla. Poikkeavan arvon alueelle tehtiin viiltomittaus, 

jonka perusteella muovimaton alapinnassa ei havaittu kohonneita suhteellisen kosteu-

den arvoja. Tutkimusten perusteella kosteuskartoituksessa havaitut poikkeavan arvon 

alue johtui muovimattomateriaalista. 
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Taulukko 10. Välipohjarakenteen viiltomittaustulos 

 

Tutkimuksissa havaittiin ontelotiloissa olevan muottilautaa, rakennusjätettä (puuta, tiiltä 

laastia), mineraalivillaa ja muovimattorullia. Ontelotiloista otettiin mikrobinäytteitä joissa 

todettiin paikoitellen viitteitä mikrobivauriosta. Ontelotiloissa oli todettu myös aikaisem-

massa tutkimuksessa vaurioita sekä pikisiveltyä muottilautaa. Etelänpuoleisessa sii-

vessä on ollut useita viemärivuotoja välipohjarakenteeseen. Josta johtuen myös siipi oli 

otettu pois käytöstä.  

Taulukko 11. Mikrobinäytteiden tulokset välipohjarakenteessa 

 

Merkkiainekokeiden perusteella ontelotiloista on systemaattisia ilmavuotoreittejä si-

säilmaan. Sisäilma oli myös alipaineinen ontelotiloihin nähden noin -6…-4 Pa, jolloin 

ontelossa olevat epäpuhtaudet voivat kulkeutua sisäilmaan heikentäen sen laatua. 

Tutkimusten perusteella välipohjarakenteissa on vaurioita ja puutteita jotka voivat vai-

kuttaa sisäilman laatuun heikentävästi. Ensisijaisesti tutkimuksissa on suositeltu pois-

tamaan välipohjarakenteiden ontelotiloista rakennusjäte. Vaihtoehtoisesti on suositeltu 

rakenteen ja sen liittymien tiivistystä, jolloin tavoitteena on estää epäpuhtauksien kul-

keutumista sisäilmaan. Hankesuunnittelussa päädyttiin rakenteiden purkamiseen mär-
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kätilojen kohdalla, jossa tullaan uusimaan vesi- ja viemärijärjestelmiä. Muutoin rakenne 

ja liittymät päätettiin tiivistää.  

Hankesuunnittelussa päädyttiin vielä tekemään lisäselvityksiä korjaussuunnittelua var-

ten välipohjarakenteille, joissa tarkennettiin rakenneavauksin vaurioita sekä selvitettiin 

välipohjarakenteiden betoniraudoitteiden määrää ja sijaintia.  

4.5 Vesikatto- ja yläpohjarakenteet 

Kohteen vesikattotyyppinä on harjakatto ja vesikatteena tiilikate. Tiilikatteen aluskat-

teena on bitumikermi, joka sisältää asbestia. 

 

Kuva 10. Kuva vesikatosta 

Vesikatto- ja yläpohjarakenteita tarkasteltiin pääsääntöisesti silmämääräisesti ja sekä 

yksittäisellä rakenneavauksella. Aikaisemmassa tutkimuksessa yläpohjarakenteeseen 

oli tehty useampia rakenneavauksia. Aikaisemmassa tutkimuksessa myös aluskattee-

na olevassa bitumikermissä oli todettu asbestia.  

Vesikatteessa havaittiin muutamia rikkoutuneita tiiliä. Yläpohjan puolelta ei havaittu 

kuitenkaan vesivuotoja, johtuen ehjästä aluskatteesta. Muutamia vanhoja vuotojälkiä 

havaittiin läpivientien kohdalla.  
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Kuva 11. Vanhoja vuotojälkiä umpilaudoituksessa 

Räystäskouruissa havaittiin paikoitellen runsasta viherkasvustoa, joka estää sadeve-

den kulkeutumisen rännikourua pitkin syöksyputkiin. Puutteellinen vedenohjaus on ai-

heuttanut kosteuden kulkeutumista seinärakenteeseen ja julkisivurappauksen vaurioi-

tumiseen. 

 

Kuva 12. Räystäs kouruissa kasvaa heinää ja sammalta. 

Yläpohjarakenteeseen tehtiin yksirakenneavaus, josta rakenne todettiin seuraavan-

laiseksi: 

• 100 mm tiilipermanto 

• 25 mm laudoitus 

• 350 mm ilmaväli/betonipalkisto 

• - pahvi 

• - alalaatta 
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Aikaisemmassa tutkimuksessa rakenteessa oli todettu mikrobivaurioita. 

 

Kuva 13. Oikealla kuva ullakkotilasta. Tiiliarinan alapuolella laudoitus ja ontelotila. 

Tutkimusten perusteella vesikatto- ja yläpohjarakenteille on suositeltu seuraavia toi-

menpiteitä: 

• syöksyputkien kohdalle vesikourujen asentaminen ja ohjaaminen sadeve-
sijärjestelmään 

• maanpinnan muotoilulla vedenohjauksen parantamien 

• tarvittaessa räystäskourujen ja syöksyputkien uusiminen (selvitettävä 
kourujen puhdistuksen yhteydessä) 

• rikkoutuneiden tiilien uusiminen 

• tiilikatteen puhdistus 

Lisäksi on suositeltu räystäskourujen puhdistusta ja kunnon tarkastamista. 

4.6 Hormit- ja kotelorakenteet 

Vesikatolla olevien hormiryhmien kohdalla ei ole enää rakennuksen koko korkeuden 

läpi meneviä hormiryhmiä. Käytössä olevissa pohjapiirustuksissa ei ole merkitty seinä-

rakenteiden sisällä olevia hormeja. 

Tarkastuksessa havaittiin alkuperäisiä tiilirakenteisia hormeja seuraavasti: 

• Kellaritila vasen sivu perusmuurirakenteen kohdalla 
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• Molempien sivusiipien länsipäädyn ulkonurkat koko rakennuksen korkeu-
delta(IV poistoilmahormi, käytössä oleva) 

Länsipäätyjen IV hormit toimivat tällä hetkellä poistoilmakanavina, joihin on kytketty 

kerrosten uudet poistoilmahormit. 

Kiinteistön muut alkuperäiset tiilirakenteiset hormit on poistettu aiempien korjaus-

/muutostoimenpiteiden yhteydessä. Tässä yhteydessä välipohjan lävistykset on valettu 

umpeen. 

Uudet talotekniikka hormit ovat kevytrakenteisia levykoteloita. Näissä koteloissa on 

vanhaa, käytöstä poistettua ja käytössä olevaa talotekniikkaa. Kaikki kotelorakenteet 

ovat avoimia alakattotiloihin ja niistä on ilmavirtausta sisätilojen suuntaan. Kaikissa 

koteloissa on pohjalla rakennusjätettä ja avoimia mineraalivilla pintoja putkieristeissä. 

Osassa koteloita on vanhoja (käytöstä poistettuja), todennäköisesti asbestieristeisiä 

lämpöputkia. 

Havaintoja levyrakenteisista koteloista: 

• 1. krs pohjois-siipi Inva-WC(KO1, paikannuspiirustus) 
 Kotelon pohjalla märkää rakennusjätettä 
 Kotelosta ilmavirtausta sisätilojen suuntaan 

• 1. krs osastonhoitajan huone(KO2) 
 Kotelosta tulee voimakas PAH yhdisteiden haju ja ilmavirtausta 

alapohjaläpiviennin kautta koteloon ja sitä kautta sisätiloihin 

Kellarikerroksesta lähtevään hormiin tehtiin merkkiainekoe. Tutkimuksessa todettiin 

merkkiaineen kulkeutuvan kellarikerroksesta aina kolmannen kerroksen käyttötiloihin. 

Kellarikerroksessa olevat epäpuhtaudet pääsevät kulkeutumaan hormia pitkin sisäil-

maan heikentäen sen laatua.  
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Kuva 14. Kotelot ovat avoimia alakattotiloihin ja koteloissa on käytöstä poistettua talotekniikka 
jossa on asbestieristeitä 

 

Kuva 15. Levykoteloissa on avoimia villapintoja 

 

Kuva 16. Levykotelon pohja on märkä 



30 

  

Kiinteistö on rakennettu sellaisena ajankohtana, jolloin ilmanvaihtojärjestelmät ovat 

olleet painovoimaisia. Käytettävissä olevissa piirustuksissa ei ole esitetty seinäraken-

teissa olevia hormistoja. Osa näiden hormistojen paikoista on arvioitavissa vesikatolla 

olevista piipuista/hormiryhmistä. Ainakin pohjoissivun nurkilla olevat isot piiput on pu-

rettu pois sisätiloista ja vesikatolla oleva piippu on vain arkkitehtoni-

nen(alkuperäinen)rakenne jota ei ole voitu purkaa pois. Muut alkuperäiset piippuryhmät 

sijaitsevat väliseinien kohdilla tai ulkoseinällä.  

Tarkastuksen yhteydessä näiden vesikatolla olevien piippujen kohdilta ei löydetty hor-

mistoja seinärakenteista. Tilojen seinäpinnoilta tai alakattotiloista ei havaittu suljettuja 

hormistoja.  

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella seinärakenteissa on varmuudella hormistoja 

jotka kulkevat koko rakennuksen korkeuden läpi ja päätyvät vesikatolle. Koska näiden 

sijaintia ei ole voitu määritellä, niiden tiiveydestä ja mahdollisista ilmayhteyksistä ei ole 

varmuutta. Edellä esitettyä päätelmää tukee myös se, että kellarikerroksesta (ainut 

löydetty) havaittuun hormiin laskettu merkkiaine kulkeutui 3. krs saakka.  

Tutkimusten perusteella on suositeltu vanhojen hormien sulkemista ja niiden puhdista-

mista, levyrakenteisien hormien/koteloiden ja käytöstä poistetun talotekniikan purkami-

nen, putkieristeiden pinnoittaminen tai uusiminen, levyhormien sulkeminen sekä ala- ja 

välipohjarakenteiden läpivientien tiivistäminen. 

4.7 Parvekkeet 

Rakennuksessa on yhteensä kahdeksan parveketta. Parvekkeista kuusi sijaitsee ra-

kennuksen länsipäädyssä. Lähtötietojen perusteella parvekerakenne on seuraava: 

-  pinnoite 
-  maali 
10 mm hiertotasoite 
20 mm  valuasfaltti 
-  bitumisively 
25 mm valuasfaltti 
-  bitumisively 
-  betonilaatta (ei ole porattu läpi) 
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Parveke- ja niihin liittyvissä rakenteissa havaittiin puutteita ja vaurioita, joiden perus-

teella parvekkeille on suositeltu tarkempia rakenneteknisiä tutkimuksia. Ylimmistä par-

vekkeista puuttuu sääsuoja, jolloin ylimmät parvekkeet altistuvat herkemmin ulkoiselle 

rasitukselle (vesi- ja lumisade). Parvekkeissa oleva valuasfaltti sisältää myös öljyhiilive-

tyjä yli ongelmajätteen raja-arvon. 

 

Kuva 17. Idänpuoleiset parvekkeet 

 

Kuva 18. Parvekkeen pinnassa on hiertotasoite ja valuasfaltti. Pintakerros on halkeillut 
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Kuva 19. Parvekkeilla julkisivurappaus on haljennut 

 

Kuva 20. Parvekkeilla julkisivurappaus on haljennut 

 

Kuva 21. Lännenpuoleisilla parvekkeilla on vedenohjauspuutteista aiheutunut julkisivuun rap-
pausvaurioita 
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4.8 Sisäilma 

Kohteen sisäilmasta otettiin VOC-ilmanäytteitä sekä PAH-ilmanäytteitä. Otetuissa il-

manäytteissä TVOC –pitoisuudet eivät olleet poikkeuksellisen suuria missään tilassa. 

Kaikkien tilojen tuloksissa oli kuitenkin pieniä pitoisuuksia VOC-yhdisteitä, jotka viittaa-

vat tilojen kosteusvaurioituneisiin muovimattoihin. Ensimmäisen kerroksen ilmanäyt-

teissä esiintyy myös naftaleenia, joka on peräisin todennäköisesti alapohjarakenteen 

valuasfalttikerroksesta. PAH-ilmanäytteissä esiintyy naftaleenia kolmannesta kerrok-

sesta otetussa näytteessä. Tilassa on todettu olevan välipohjarakenteessa pikisiveltyä 

muottilautaa. Tiloissa oli myös havaittavissa naftaleenin hajua, jolloin yhdiste ylittää 

asumisterveysasetuksen toimenpiderajan.  

Sisäilmassa on havaittavissa myös viemäri- ja mikrobiperäisiä hajuja etenkin käytöstä 

poistetussa siivessä. 

Taulukko 12. VOC-ilmanäytteiden tulokset 
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Taulukko 13. PAH-ilmanäytteiden tulokset 

 

4.9 Viemärit 

Viemärijärjestelmän kuvauksen perusteella jätevesiviemärijärjestelmä on pääsääntöi-

sesti uusittavassa kunnossa. Tutkimusten yhteydessä yksi valurautainen viemäriputki 

hajosi ja sitä yritettiin korjata, mutta korjaus ei onnistunut putken huonon kunnon vuok-

si.  

Ensisijaisesti tutkimusten perusteella on suositeltu jätevesiviemärijärjestelmän uusimis-

ta. Muoviputkille suositeltiin uusimista niiltä osin kuin rakenteita uusitaan.  

 

Kuva 22. Toisen kerroksen B-osasto, pystylinjassa on halkeama. 
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5 Lisätutkimukset 

5.1 Välipohjarakenteiden lisäselvitykset 

Kattavan kosteus- ja sisäilmateknisen tutkimuksen päätyttyä hankesuunnitteluvaihees-

sa päätettiin tehdä lisäselvityksiä välipohjarakenteiden osalta, koska haluttiin rajata 

välipohjarakenteiden korjaustoimenpiteitä. 

Lisätutkimuksissa tehtiin yhteensä noin 60 kappaletta lisäreikiä, joista tarkasteltiin väli-

pohjarakenteiden ontelotiloja. Lisäksi selvitettiin alalaatan paksuus sekä alalataan rau-

doitteiden sijainnit ja syvyydet betoniterästen peitepaksuumittarilla. 

Lisätutkimusten perusteella välipohjarakenteiden korjaustoimenpiteitä rajattiin hanke-

suunnitteluvaiheessa seuraavasti: 

• välipohjarakenteet puretaan märkätilojen kohdalta ja rakenne uusitaan 

• muilta osin välipohjarakenteet tiivistyskorjataan. 

6 Yhteenveto 

Rakennuksen muuttaminen startup-yrityskeskittymäksi on mahdollista, mutta vaati si-

säilman kannalta merkittäviä toimenpiteitä sekä huolellisesti tehtyjä korjaustoimenpitei-

den laadunvarmistuksia.  

Tutkimusten perusteella merkittävimpiä havaintoja on alapohja-, välipohja- ulkoseinä- 

ja ikkunarakenteiden vauriot, joilla on vaikutus sisäilman laatuun. Ensisijaisesti onkin 

suositeltu rakenteiden purkamista ja uusimista, mutta huomioiden toimenpiteiden laa-

juus on vaihtoehtoisesti suositeltu myös mm. välipohja- ja ulkoseinärakenteiden tiivis-

tyskorjauksia, joiden onnistuminen tulee varmistaa laadunvarmistus toimenpitein. Tii-

vistyskorjausten seuranta säännöllisin väliajoin on myös suositeltavaa.  

Hankkeen kiireellisyys, laajuus sekä poikkeuksellinen projektin eteneminen huomioiden 

tutkimukset ja hankesuunnittelu saatiin pääosin valmiiksi aikataulussa ja riittävässä 

laajuudessa. Muutamia selvityksiä jouduttiin tekemään myös toteutussuunnittelun aika-

na.  
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