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Tutkimuskohde

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

nuorisotalona. Ulkoseinät ovat tiili-villa-tiilirakenteisia, seinien yläosissa on 

levyrakenteisin seinäosuuksia. Alapohjat ovat maanvaraisia betonilaattoja.

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

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

sosiaalitilat, varastoja ja lämmönjakohuone. Kellarikerroksessa on myös väestönsuoja, 

joka toimii bänditilana. 



Tutkimukset on suoritettu 1-3/2019

• Tutkimusten tarkoituksena on ollut selvittää rakenteiden toteutustapaa, kuntoa sekä 

kosteustilannetta sekä mahdollisia sisäilman laatuun vaikuttavia haittatekijöitä, jotka 

tulisi ottaa huomioon mahdollisessa rakennuksen peruskorjaushankkeessa. Lisäksi on 

selvitetty teknisten järjestelmien kuntoa. 

• Sisäilmasto- ja rakennetekniset kuntotutkimukset

• Rakenneavaukset, materiaalien mikrobinäytteitä - 13 kpl

• Pinnoille laskeutuvan pölyn mineraalivillakuidut - 1 tutkimuspiste

• Pinnoille laskeutuneen pölyn koostumus - 1 tutkimuspiste

• Rakenteiden pintakosteuskartoitus, rakenteiden suhteellisen kosteuden mittaukset 

• Asbesti- ja haitta-ainekartoitus

• Rakenne- ja LVIS-järjestelmien kuntoarvio

• LVV-kuntotutkimus (röntgenkuvaus)



Tutkimukset

• Rakenteet
• Alapohjarakenteet ja maanvastaiset seinät

• Ulkoseinä- ja sokkelirakenteet

• Väliseinät

• Yläpohja- ja vesikattorakenteet

• Olosuhdemittaukset
• Pinnoille laskeutuvan pölyn mineraalikuidut ja pinnoille laskeutuvan pölyn koostumus

• Sisäilman lämpötilan ja hiilidioksidipitoisuuden seurantamittaukset

• Sisäilman ja ulkoilman väliset painesuhdemittaukset

• Sisäilman radonpitoisuus

• Asbesti- ja haitta-ainetutkimus

• Kuntoarvio

• LVV-kuntotutkimus

• Altistumisen arviointi

• Tutkimustulosten johtopäätökset ja toimenpidesuositukset



Rakenne- ja kosteustekniset 

kuntotutkimukset



Alapohjarakenteet ja maanvastaiset seinät

• Alapohjarakenne AP1 on suunnitelma-asiakirjojen 

mukaisesti toteutettu maanvarainen,  solumuovilla 

lämmöneristetty alapohjarakenne. 

• Monitoimisalin alapohjarakenne AP2 on puurakenteinen. 

Monitoimisalin alapohjarakenteena on maanvarainen 

betonilaatta, jonka päällä on puukoolattu lattiarakenne, 

jossa on lämmöneristeenä mineraalivilla ja 

höyrynsulkuna muovi. Alkuperäisen puulattian päälle on 

myöhemmin asennettu lastulevy ja muovilaatat. 



Alapohjarakenteet ja maanvastaiset seinät

• Monitoimisalin puulattiaan (AP2) tehtiin kaksi rakenneavausta rakenteen toteutustavan ja kunnon 

selvittämiseksi. 

• Monitoimisalin alapohjarakennetta voidaan pitää kosteusteknisesti riskialttiina rakenteena, koska 

betonilaattaan voi kapillaarisesti nousta kosteutta rakennuksen alapuolisesta täyttömaasta. 

Puulattian alla lämmöneristeet ovat paikoin mikrobivaurioituneet ja yhdessä sadevesisyöksytorven 

kohdalla olevassa rakenneavauspisteessä alapohjan betonilaatassa esiintyy viitteitä poikkeavasta 

kosteudesta. Alapohjassa oleva höyrynsulkumuovi on toteutettu epätiiviisti. 



Alapohjarakenteet ja maanvastaiset seinät

• Monitoimisalin puulattiaan (AP2) tehtiin kaksi rakenneavausta rakenteen toteutustavan ja kunnon 

selvittämiseksi. 

• Monitoimisalin alapohjarakennetta voidaan pitää kosteusteknisesti riskialttiina rakenteena, koska 

betonilaattaan voi kapillaarisesti nousta kosteutta rakennuksen alapuolisesta täyttömaasta. 

Puulattian alla lämmöneristeet ovat paikoin mikrobivaurioituneet ja yhdessä sadevesisyöksytorven 

kohdalla olevassa rakenneavauspisteessä alapohjan betonilaatassa esiintyy viitteitä poikkeavasta 

kosteudesta. Alapohjassa oleva höyrynsulkumuovi on toteutettu epätiiviisti. 



Alapohjarakenteet ja maanvastaiset seinät

• Jatkotoimenpidesuositukset

• Uusitaan monitoimisalin alapohjarakenne rakennusfysikaalisesti toimivaksi rakenteeksi, mikä 

voi vaatia koko alapohjarakenteen purkamista. 

• Kaikki muovimatto- ja vinyylilaattapinnoitteet poistetaan niiden ulkonäköön ja tekniseen 

käyttöikään perustuen. Lattiapinnoitteiden alapuoliset liima- ja tasoiteaineet poistetaan 

jyrsimällä puhtaalle betonipinnalle. Kellarikerroksessa tiiviit mattopinnoitteet suositellaan 

korvattavaksi hyvin vesihöyryä läpäisevillä pinnoitteilla. 

• Väestönsuojan tekniikan tarkastuskaivoissa olevat orgaaniset materiaalit ja hiekka sekä vesi 

tulee poistaa. Syvennysten tarkastusluukut tulee uusia tiiviisiin luukuihin.

• Siivouskomeron 1.07 lattia tulee kuivata, lattiakaivo uusia ja muovimatto vaihtaa. 

• Lisätutkimustarpeita: 

• Monitoimisalin alapohjan maanvaraisen betonilaatan kosteutta ja mineraalivillalämmöneristeen 

mikrobiologista kuntoa voidaan tutkia vielä laajemmin mikrobivaurioiden laajuuden 

selvittämiseksi korjaussuunnittelun lähtötiedoksi. Lisätutkimuksilla saadaan parempi kuva 

lattian vaurioasteesta.  



Ulkoseinä- ja sokkelirakenteet



Ulkoseinä- ja sokkelirakenteet

• Rakennuksessa on pääosin kolmea eri ulkoseinän 

rakennetyyppiä. Rakennetyypissä US3 ulkoseinä on 

puurakenteinen ja rakenteessa on höyrynsulkumuovi. 

• Julkisivutiilen takana on kovalevy tuulensuojalevyjä, 

mikä vähentää ulkoseinän lämmöneristeen 

kosteusrasitusta. 

• Ulkoseinärakenteisiin tehtiin rakenneavauksia 

rakenteen toteutustavan ja kunnon selvittämiseksi.

• Rakenneavausten perusteella ulkoseinärakenteet 

vastaavat rakennesuunnitelmia. 

• Ulkoseinien rakenneavauksia tehtiin mm. kohtiin joissa 

rakennuksen ulkopuolinen kosteusrasitus on selvästi 

havaittavissa. 



Ulkoseinä- ja sokkelirakenteet

• Ulkoseinärakenteisiin tehtyjen rakenneavausten perusteella erityisesti sadevesisyöksytorvien 

kohdilla ulkoseinän lämmöneristeissä ja tuulensuojalevyissä esiintyy selviä viitteitä kosteus- ja 

mikrobivaurioista. 

• Myös Monitoimisalin päätyulkoseinän lämmöneristeessä ja tuulensuojalevyssä esiintyy 

mikrobivauriota. 

• Julkisivutiilen laastipurseet ovat tuulensuojalevyjä vasten, mikä heikentää rakenteen tuulettuvuutta. 



Ulkoseinä- ja sokkelirakenteet

• Jatkotoimenpidesuositukset 

• Ulkoseinien mikrobivaurioituneet tuulensuojalevyt ja lämmöneristeet suositellaan uusittavaksi kohdista, 

joissa ulkoseinän tiiliverhouksessa on havaittavissa kosteusvauriojälkiä tai lämmöneristeissä esiintyy 

mikrobivaurioita. Rakenteiden purku tulee ulottaa noin puoli metriä vauriokohtien reuna-alueita 

kauemmaksi. 

• Ulkoseinien höyrynsulkumuovien tiiveyttä suositellaan parannettavaksi. Ulkoseinärakenteiden 

höyrynsulkumuovien tiivistäminen alapohja- ja välipohjarakenteisiin ja muovien limittäminen 

yläpohjarakenteiden höyrynsulkumuoveihin vaatii sisäverhouslevyjen purkamista sisäpuolelta. 

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

ainakin kahvion ikkunoiden yläpuolelta kohdasta, jossa julkisivuverhouksena on käytetty puupanelointia. 

Höyrynsulkumuovia suositellaan lisättäväksi myös lämpimän eteishallin ja kylmän ullakon väliseen 

seinään.

• Kahviossa ikkunoiden yläpuolelta suositellaan uusittavaksi kastuneet sisäpuolen kipsilevyt ja 

mikrobivaurioituneet lämmöneristeet. 

• Monitoimisalin tiilirakenteisen päätyulkoseinän liittymien tiiveyttä tulee parantaa esim. rakenteen 

ylitasoituksella, rakenteen kautta tapahtuvien ilmavuotojen estämiseksi. Tiilirakenteisen ulkoseinän 

korjauslaajuuden määrittäminen vaatii lisätutkimuksia.



Ulkoseinä- ja sokkelirakenteet

• Jatkotoimenpidesuositukset 

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

tiiliverhouksessa oleva lika tulee puhdistaa. 

• Ikkunoiden vesipellitykset tulee uusia ikkunoiden uusinnan yhteydessä ja pellitysten kaltevuudet tulee 

korjata seinästä poispäin viettäväksi ja liittymät julkisivuun tulee tiivistää vedenpitäviksi. 

• Ilmanvaihtokonehuoneen seinien ja katon mineraalivillapinnat tulee käsitellä pölynsidonta-aineella tai 

mineraalivillaeristeet poistetaan ilmanvaihtokoneen uusinnan yhteydessä. 

• Sisääntulokatokset tulee kunnostaa ja niihin suositellaan lumiesteitä. 

• Lisätutkimustarpeita: 

• Monitoimisalin tiilirakenteisen päätyulkoseinän mikrobiologinen kunto tulee tarkastaa useammasta 

avauskohdasta, jotta oikea korjauslaajuus saadaan arvioitua.

• Puurakenteisten ulkoseinien mikrobiologista kuntoa ja höyrynsulkumuovien esiintymistä ja tiiveyttä 

suositellaan selvitettäväksi laajemmin ennen peruskorjausta. 



Yläpohjat ja vesikattorakenteet



Yläpohja- ja vesikattorakenteet

• Rakennuksessa on kahdenlaista yläpohjarakennetta. 

• Vesikaton suuntaista yläpohjaa (YP1) on monitoimisalin ja 

kahvion puoleisessa rakennuksenosassa. Katon 

suuntaisen yläpohjan kantavana rakenteena on 

liimapuupalkit.

• Ristikkorakenteista yläpohjaa (YP2) on kokoushuoneen 

1.22, toimistohuoneen 1.23, TV-huoneen 1.14 ja 

askarteluhuoneen 1.15 kohdalla. Ristikkorakenteisen 

yläpohjan kantavana rakenteen toimii naulalevyristikot.

• Yläpohjarakenteissa lämmöneristeenä on mineraalivilla ja 

rakenteen alapinnassa on höyrynsulkumuovi.

• Yläpohjarakenteet tuulettuvat räystäillä harvalaudoituksen 

kautta.

YP1

YP2



Yläpohja- ja vesikattorakenteet (YP1)

• Kahvion 1.12 katossa olevassa liimapuupalkissa ja liimapuupalkin viereisissä akustiikkalevyissä 

esiintyy vesivuotojälkiä. Kahviossa, vesivuotojälkien kohdille, yläpohjaan tehtiin rakenneavaus 

vesikatteeseen asti rakenteen ja sen kunnon selvittämiseksi (RAK9). 

• Yläpohjan höyrynsulkua ei ole liitetty liimapuupalkin kylkeen ilmatiiviisti teipillä eikä 

puristusliitoksella. Yläpohjan lämmöneristeessä on rakenteen ilmavuotoihin viittaavaa 

tummentumaa. 

• Rakenneavauksesta otettujen materiaalinäytteiden perusteella kahviossa vesivuotojälkien 

kohdalla yläpohjan alapinnan kipsilevyssä ja lämmöneristeissä esiintyy viitteitä mikrobivauriosta. 

Räystään läheisyydessä kartonkipohjaisessa aluskatteessa esiintyy homepilkutusta.

Liimapuupalkissa vesivuotojälkiä



Yläpohja- ja vesikattorakenteet (YP2)

• Ristikkorakenteisen yläpohjan tarkastamista varten tehtiin eteishallin 

1.02 yläosaan seinään tarkastusluukku (RAK7). Vesikatteena on 

asbestipoimulevy ja aluskatteena panssarialuskate. Aluskatteessa 

havaittiin repeytymiä. Yläpohjassa ei aistinvaraisesti havaittu merkittäviä 

sisäilman laatuun vaikuttavia vaurioita.

• Käytävällä 1.18 alakattojen yläpuolelta tehtyjen havaintojen perusteella 

yläpohjan höyrynsulkuja ei ole toteutettu ilmatiiviisti 

väliseinärakenteiden eikä sähköpistorasioiden kohdilla. Epätiiviiden 

höyrynsulkumuovien kohdilla yläpohjan lämmöneriteet ovat tummuneet 

rakenteen kautta tapahtuvien ilmavuotojen johdosta.



Yläpohja- ja vesikattorakenteet

• Jatkotoimenpidesuositukset:

• Alkuperäiset vesikatteet, aluskatteet ja vesipellitykset uusitaan koko rakennuksen 
alueella. 

• Räystäskourut ja syöksytorvet uusitaan. 

• Vesikaton suuntaiseen yläpohjaan (YP1), jossa höyrynsulku on asennettu epätiiviisti 
liimapuupalkkien väliin, tulee asentaa ilmatiivis höyrynsulku. Korjaukset suoritetaan 
erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. 

• Ristikkorakenteisen yläpohjan höyrynsulkumuovi tulee liittää tiiviisti IV-konehuoneen 
rakenteisiin sekä ulkoseinärakenteisiin.

• Kahviossa yläpohjan lämmöneristeet tulee uusia kastuneelta kohdalta. 

• Katon mineraalivillaiset akustiikkalevyt suositellaan uusittavaksi pölyämättömiin 
materiaaleihin.

• Lisätutkimustarpeita: 
• Yläpohjan mikrobiologinen kunto tulee selvittää laajemmin ennen peruskorjausta.  



Sisäilmaolosuhteiden 

seurantamittaukset



Tasopinnoille laskeutuvat mineraalivillakuidut

• Tilojen tasopinnoille kahden viikon aikana laskeutuvien mineraalikuitujen pitoisuuksia tutkittiin 

yhdestä huonetilasta. Näytteet tutkittiin valomikroskoopilla Työterveyslaitoksen laboratoriossa. 

• Teolliset mineraalikuidut voivat aiheuttaa ihon, silmien ja hengitysteiden ärsytysoireita sekä 

äänenkäytön ongelmia. Sisäilman mineraalikuitujen ei tiedetä aiheuttavan pysyviä 

terveyshaittoja.

• Analyysitulosten perusteella toimistohuoneen 1.23 tasopinnan mineraalikuitupitoisuus on 

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

• Mineraalikuitujen lähteenä voi olla lasikuitukankaalla päällystetyt mineraalivillaiset akustolevyt, 

joiden reunat on pinnoittamatta. Kuituja voi kantautua myös yläpohjasta tai 

ilmanvaihtojärjestelmästä. Mineraalivillaa on yleisesti käytetty ilmanvaihtojärjestelmän ääni-, 

palo- ja lämmöneristeissä. Mineraalivilla lähteet tulee joko pinnoittaa tai poistaa. Ulkovaipan 

höyrynsulut tulee tehdä tiiviiksi, jotta mineraalivillakuituja ei kantaudu sisäilmaan.



Kuntoarvio, LVV-kuntotutkimus ja 

viemärikuvaus



Kuntoarvio

• Kuntoarviossa on selvitetty kiinteistön kaikkien osa-alueiden kuntoa aistinvaraisesti ja arvioitu 

yleispiirteisesti kiinteistön laajamittaisempia huolto – ja peruskorjaus-tarpeita

• Kuntoarvioinnit on tehty rikkomatta rakenteita. Kuntoarvion suorittajat ovat tutustuneet 

kiinteistöön aistinvaraisin menetelmin käymällä kiinteistön sisätiloissa sekä kiertämällä ulkoalueet 

ja rakennusten ulkopuolet. 

• Kuntoarvion tarkastuksessa on noudatettu KH-korttia 90- 00246 ”Liike- ja palvelurakennusten 

kuntoarvio: Suoritusohje”. Kuntoarviossa esitetään kiinteistön PTS- suunnitelma. 

Kuntoarvioraportissa on muodostettu kokonaiskuva kiinteistöstä kunnosta sekä merkittävimpien 

rakennusosien ja järjestelmien korjauskustannukset. 



Kuntoarvio - yhteenveto

• Merkittävimmät rakennustekniset korjaustoimenpiteiden kustannukset seuraavan 10-

vuotistarkastelujakson osalla tulevat muodostumaan märkätilojen peruskorjauksista, 

vesikaton uusinnasta sekä rakenneteknisistä, sisäilmaan vaikuttavista 

perusparannuksista. 

• Lämpö- ja vesijohtojen ja viemäröinnin uusiminen ei todennäköisesti ole tarpeen 10-

vuotistarkastelujakson aikana, mutta järjestelmien kunto on tarpeen varmistaa 

kuntotutkimuksilla. Kaukolämmön alakeskus ja kaikki lämmitys- ja käyttövesiverkkojen 

venttiilit on tarpeen uusia. Ilmanvaihtokanavisto on yhä käyttökelpoinen, mutta iv-koneet 

on tarpeen uusia tarkastelujakson aikana. PTS-ehdotuksessa on arvoitu, että uudet iv-

koneet olisi mahdollista sijoittaa nykyiseen iv-konehuoneeseen, kun monitoimisalin 

ilmalämmityksestä luovutaan. Kustannus nousee merkittävästi, mikäli konehuonetta pitää 

laajentaa. Työt vaativat erillisen korjaus- ja muutossuunnitelman. 



Altistumisen arviointi



Altistumisen arviointi

Arvioitaessa lopullista altistumisen todennäköisyyttä, käytössä on neliportainen asteikko:

• Tavanomaisesta poikkeava olosuhde epätodennäköinen

• Tavanomaisesta poikkeava olosuhde on mahdollinen

• Tavanomaisesta poikkeava olosuhde on todennäköinen

• Tavanomaisesta poikkeava olosuhde on erittäin todennäköinen

Lähde: Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen. Työterveyslaitos. ISBN 978-952-261-
608-1 Helsinki 2016.

Terveydellisen merkityksen arviointi tapahtuu työpaikkaselvityksessä, jossa arvioidaan työstä, 
työympäristöstä ja työyhteisöstä aiheutuvien terveysvaarojen ja –haittojen, kuormitustekijöiden sekä 
voimavarojen terveydellistä merkitystä ja merkitystä työkyvylle. Työpaikkaselvitys tehdään yhdessä 
työpaikan ja työntekijöiden kanssa. 

Lähde: TTL



Altistumisen arviointi

Tutkimustulosten perusteella Gesterby:n nuorisotalossa tavanomaisesta poikkeava 

olosuhde on todennäköinen, koska

• Monitoimisalin alapohjarakenteen materiaaleissa esiintyy ainakin paikallisesti 

mikrobivaurioita.

• Ulkoseinissä ja yläpohjassa esiintyy paikallisesti mikrobivaurioita.

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

tapahtuu ilmavuotoja sisäilmaan päin. Rakennuksen ollessa alipaineinen ulkoilmaan 

nähden, voivat rakenteissa olevat epäpuhtaudet sekoittua tilojen sisäilmaan 

epätiiveyskohtien kautta.

• Tasopinnoilla todettiin viitearvon ylittävä pitoisuus teollisia mineraalikuituja, jotka voivat 

aiheuttaa ärsytystyyppisiä oireita tilojen käyttäjille.



Johtopäätökset

• Tyypillinen 80-luvun peruskorjausvaiheessa oleva rakennus

• Kantavat rakenteet kestävät, mutta korjattavaa on (mm. katto) ja rakenneratkaisuihin tulisi 

kiinnittää erityistä huomiota. 

• Paikallisia mikrobivaurioituneita rakenteita. Vaurioiden laajuus tulee tarkentaa 

korjaussuunnitteluvaiheessa. 

• Altistuminen epäpuhtauksille on todennäköistä. 

• LVIA- järjestelmät toimivat ja ne on uusittava peruskorjauksen yhteydessä

• IV-koneet ovat elinkaaren loppupäässä ja kun niitä uusitaan on huomioitava, että ne eivät 

mahdu nykyisiin tiloihin

• Lämmönsiirrin on uusittava – elinkaarilopussa

• Lämmitysjärjestelmä on tasapainotettava

• Sähköjärjestelmissä on pikaisesti korjausta vaativia asennuksia



Suositukset

• Rakennuksen tulevan käyttötarpeen ja -tarkoituksen selvittäminen

• Jos tilat halutaan pitää käytössä:

• Erillisen korjaussuunnitelman laatiminen

• Tarvittavien tutkimusten tekeminen, jotta korjaussuunnittelulle saadaan riittävät lähtötiedot. 

• Mm. vaurioiden laajuudet tulee selvittää tarkemmin, ellei lähdetä siitä, että materiaalit, joissa on 

havaittu viitteitä vaurioista poistetaan peruskorjauksen yhteydessä

• Korjausten toteutus laadittavan korjaussuunnitelman mukaisesti



Kiitos!

Kiitos!

Rakennusterveysasiantuntija, Ins. (amk) Saija Korpi

DI (LVI) Lari Ekola


