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TIIVISTELMÄ 

Kiinteistöön ei ole havaintojen mukaan asennettu saloja- tai sadevesijärjestelmiä, jonka seurauksena 

rakennuksen alaosille kohdistuu huomattavaa kosteusrasitusta. Rakenteisiin kohdistuvan ulkopuolisen 

kosteusrasituksen vähentämiseksi tulee rakennuksen ympärille asentaa salaoja- ja sadevesijärjestel-

mät ja ympäröivien maanpintojen korjaustyöt tulee toteuttaa Ympäristöministeriön asetuksen, 

782/2017 rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, mukaisesti.  

 

Kiinteistön julkisivut ovat rappauspintaisia ja niillä esiintyi paikoin rappauspinnoitteen irtoamista ja loh-

keilua. Julkisivut on korjattava huonokuntoisemmilta osin ja rappauspinnoite suositellaan uusittavan 

seuraavan seinärakenteisiin kohdistuvat laaja-alaisemman korjaustoimenpiteen yhteydessä. Raken-

nuksen ikkunoiden ja ulko-ovien puukarmirakenteet olivat paikoin huonokuntoiset ja ikkunoiden vesi-

pellityksissä havaittiin puutteita. Havaintojen perusteella ikkunat, pellitykset ja ulko-ovet suositellaan 

uusittavan. 

 

Rakennuksen vesikatto oli tarkasteltavin osin huonokuntoinen ja vesikatolle ei ole asennettu kattotur-

vatuotteita. Vesikatteen kunnon ja käyttöiän perusteella kate suositellaan uusittavan. 
 

Rakennuksen pohjakerroksen alapohjarakenteet on toteutettu maanvastaisina betonirakenteina, joi-

den alapuolella on käytetty lämmöneristeenä kevytsoraa. Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteet 

ovat puurakenteisia tuulettuvia alapohjarakenteita. Rakenneavauskohdilta oli aistittavissa mikrobipe-

räistä hajua ja rakenteissa oli havaittavissa kosteuden aiheuttamia materiaalinmuutoksia. Kiinteistön 

alapohjarakenteet tulee uusia erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. 

 

Kiinteistön välipohjarakenteiden kantavana rakenteena on alalaattapalkisto ja palkistojen välissä eris-

teenä on käytetty puru- ja kutterilastueristettä. Eristemateriaaleista kerätyissä materiaalinäytteissä ei 

havaittu tavanomaisesta poikkeavaa mikrobikasvua, mutta rakenneavauskohdilla oli aistittavissa lie-

vää mikrobiperäistä hajua. Välipohjarakenteiden korjaus tulee toteuttaa erillisen korjaussuunnitelman 

mukaisesti.  

 

Rakennuksen pohjakerroksen ulkoseinät ovat kivirakenteisia ja ensimmäisen kerroksen ulkoseinära-

kenteet ovat hirsirunkoisia. Alimpien hirsien ulkopinnoilla oli havaittavissa ulkopuolisen kosteuden ai-

heuttamaa tummentumaa tarkasteltavin osin, mutta lahovaurioita ei havaittu. Ulkoseinärakenteet tulee 

korjata erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti.  

 

Kiinteistön lämmöntuotantoa palveleva kaukolämmön alajakokeskus sijaitsee viereisessä rakennuk-

sessa ja sen toimenpiteet on esitetty rakennuksen 1 raportissa. Lämpöjohtoverkoston ja vesijohtojen 

kunto on hyvä viereiseen rakennukseen suoritetun kuntotutkimuksen perusteella. Uusimistarpeessa 

ovat alajakokeskus, patteri-, linjasulku- ja säätöventtiilit. Yleisellä tasolla LVI-tekniikka on suositeltavaa 

uusia kokonaisvaltaisesti seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. Tulevista LVI-teknisistä saneerauk-

sista tulee tehdä tarveselvitys ja hankesuunnitelma lähitulevaisuudessa. 

 

Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihtojärjestelmä. Vesikatolla olevat huippuimurit tulee uu-

sia huoltotoimenpiteinä. Tulevien peruskorjausten yhteydessä koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojär-

jestelmän suunnittelu on suositeltavaa. 

 

Sähköjärjestelmät ovat enimmäkseen yli 30 vuotta vanhoja. Rakennusaikaistakin sähköistystä on mer-

kittävässä määrin. Päävalaisimia on uusittu eri aikoina ja ne ovat paikoin hyvässä käyttökunnossa ja 

päivitettävissä LED-putkilla energiatehokkaiksi. 

 

Järjestelmiä voi käyttää huoltaen, mutta elinkaarimallin mukaan uusinta on ajankohtaista suurimmalle 

osalle sähköistystä. Vanhimmat asennukset ovat elinkaarensa lopussa, mutta kannattavat uusia vasta 

kokonaisuutta uusittaessa. Uudemmista varusteista ei ole juurikaan kierrätettäväksi saneerausvai-

heessa. Määräaikaistarkastuksen merkintää ei löytynyt. 
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1. KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 

1.1. Yleistiedot 

Tilaaja:   Heinolan kaupunki 

Osoite:   Rauhankatu 3, 18100 Heinola 

Yhteyshenkilö:  Ilpo Hyytiä 

Puhelinnumero:  +358 44 797 6859 

Sähköposti:  ilpo.hyytia@heinola.fi 

 

Tutkija:   WSP Finland Oy 

Osoite:   Kympinkatu 3 B, 40320 Jyväskylä 

Vastaava tutkija: Mika Pälve 

Puhelinnumero:  +358 50 3047161 

Sähköposti:  mika.palve@wsp.com 

 

Kohde:   Maaherrankatu 1 B, rakennus 2 

Osoite:   Maaherrankatu 1 B 

Tutkimuspäivä:  12.06.2018 

 

Rakennusvuosi:  1931 

Rakennusten määrä: 1 

Kerroksia:  2 

Kerrosala:  520 m² 

Tilavuus:  1 812 m³ 

 

Ilmanvaihto:  Koneellinen poistoilmanvaihto 

Lämmitysmuoto: Kaukolämpö, vesikiertoiset seinäpatterit 

1.2. Lähtötilanne ja toimeksianto 

Tutkimuksen kohteena on Heinolassa osoitteessa Maaherrankatu 1 B sijaitseva hirsirunkoinen raken-

nus, joka on valmistunut vuonna 1931 kylpylän hoitolarakennukseksi ja nykyisellään rakennus on har-

raste-, yhdistys- ja hyväntekeväisyyskäytössä.  

 

Rakennus on pääosin kahdessa tasossa, joista pohjakerros on osittain ympäröivän maapinnan ala-

puolella. Pohjakerroksen ulkoseinärakenteet ovat kivirakenteisia ja ensimmäisen kerroksen ulkoseinät 

ovat hirsirakenteisia. Alapohjarakenteet ovat pohjakerroksen osalla maanvaraisia betonilaattoja ja en-

simmäisessä kerroksessa puurakenteisia tuulettuvia alapohjarakenteita. Välipohjarakenteet ovat ala-

laattapalkistoja ja palkistojen väleissä täytteenä on käytetty puru- ja kutterilastueristeitä. Rakennuksen 

vesikattorakenteet ovat puurakenteiset ja vesikatteena on tiili. 

 

Heinolan kaupungin kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiäinen tilasi WSP Finland Oy:ltä kiinteistöön kuntotutki-

muksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää rakenteiden sekä osittain talotekniikan kuntoa, toteu-

tustapaa ja mahdollista korjaustarvetta. 
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1.3. Tutkimuksen rajaus ja luotettavuus 

Kuntotutkimuksessa kartoitettiin aluksi mahdollisia ongelmakohtia aistinvaraisesti havainnoiden kiin-

teistön sisä- ja ulkopuolelta. Sisäpuolisten tarkastuksien yhteydessä suoritettiin lattiapinnoille pintakos-

teudenmittauksia ja lattian kosteuspitoisuuksia tarkennettiin pinnoitteen alta suoritettavin suhteellisen 

kosteuden mittauksin viiltomittausmenetelmän avulla. Lattiapinnoitteiden kuntoa tutkittiin aistinvarai-

sesti sekä VOC-materiaalinäytteenottojen avulla. 

 

Alustavien tutkimuksien jälkeen suoritettiin rakenneavauksia alapohja-, välipohja-, ulkoseinä- ja ylä-

pohjarakenteisiin rakenteen kunnon ja rakennustavan määrittämiseksi. Rakenneavauskohdilta suori-

tettiin tarvittaessa materiaalinäytteenottoja mahdollisten materiaalivaurioiden selvittämiseksi.  

 

Rakenteellisten tutkimuksien yhteydessä tarkasteltiin rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä merkkisavuja 

apuna käyttäen ja alapohjarakenteiden kosteusteknistä toimivuutta tarkennettiin rakenteellisten kos-

teusmittauksien avulla. Kosteusmittaukset suoritettiin betonirakenteesta näytepalamittausmenetelmää 

käyttäen. 

 

Rakennusteknisen kuntotutkimuksen yhteydessä selvitettiin lisäksi kiinteistön talotekniikkajärjestel-

mien kuntoa ja toteutustapaa. 

 

Kenttätutkimukset kohteella suoritettiin kesäkuussa 2018. Rakennetekniikan osalta kenttätutkimukset 

suorittivat rakennusterveysasiantuntija Ins. (AMK) Mika Pälve, rakennusterveysasiantuntija Ins. (AMK) 

Ville Katainen ja avusta asiantuntija Jaana Sojakka WSP Finland Oy:stä. Talotekniikan kenttätutki-

mukset suorittivat Ins. (AMK) Jesse Airio ja LVI-asiantuntija Ins. (AMK) Tommi Paasivirta WSP Finland 

Oy:stä. Sähkötekniikan osalta tutkimukset suoritti sähköasiantuntija Paul Metsälä (Insinööritoimisto 

P.Metsälä). 

 

Mikrobi- ja VOC-näytteiden analysointi on suoritettu WSP Finland Oy:n sisäilmalaboratoriossa. Labo-

ratorio on FINAS akkreditoitu testauslaboratorio T283, jonka pätevyysalueena ovat asumisterveyske-

mia ja -mikrobiologia. Laboratoriolla on myös Eviran hyväksyntä mikrobiologisille ja kemiallisille asu-

misterveystutkimuksille.   

 

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta epävarmuutta aiheuttavina tekijöinä esitetään seuraavat asiat: 

 Kosteusmittaukset suoritettiin kesäkuussa 2018. Rakennekosteus saattaa vaihdella vuodenajan, 

sademäärän tai pohjavedentason vaihteluiden mukaan. Mittaukset edustavat mittaushetken tasoa. 

 Suhteellisen kosteuden mittauslaitteiden mittaepätarkkuus on ±1,5 … 2 % (RH). Kosteusmittauk-

sen epätarkkuuteen vaikuttaa ympäristön ja mitattavan rakenteen välinen lämpötilaero, joka vai-

kuttaa suhteellisen kosteuden suuruuteen, kun anturi johtaa hyvin lämpöä. Mittausmenetelmät voi-

vat aiheuttaa noin ±1 … 3 % (RH) epätarkkuuden tuloksiin. Kosteusmittauksen kokonaismit-

tausepätarkkuus on noin ±5 % (RH) 

 Mikrobivauriot voivat olla rakenteissa vanhoja ja mikrobit lisääntymiskyvyttömiä, joita ei tunnisteta 

kasvatusalustoilla. Olosuhteiden muuttuessa olemassa oleva kasvusto voi muuttua aktiiviseksi 

2. TULKITSEMINEN JA OHJEITA 

2.1. Mikrobivauriot 

Materiaaleista otettujen mikrobinäytteiden laboratorioanalyysivastaukset ovat esitettynä tämän raportin 

liitteenä. Raportin yhteydessä on tulkittu rakennekohtaisesti mikrobinäytteenoton tulokset yleisellä ta-

solla sekä otetuista näytteistä on tehty yhteenveto raportin erilliseen kappaleeseen. 

 

https://www.finas.fi/Documents/T283_M02_2016.pdf#search=wsp
https://www.evira.fi/globalassets/tietoa-evirasta/esittely/toiminta/laboratoriotoiminta/hyvaksytyt-laboratoriot/rekisteriotteet/wsp_finland_jyvaskyla.pdf
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Mikrobivaurioiden osalla on huomioitavaa, että varsinkin huokoisissa rakenteissa vaurio voi olla eden-

nyt syvemmälle rakennekerrokseen. Tällöin rakenteen puhdistaminen vaatii osittaista rakennekerrok-

sen mekaanista poistoa, jotta vaurio saadaan poistettua rakenteista. 

 

Mikrobivauriosta johtuen rakenteisiin kohdistuvien korjaustoimenpiteiden arvioinnissa sovelletaan ra-

kennustiedon korttia RT 80-10712 Rakennuksen kosteus- ja mikrobivauriot, Korjausrakentaminen 

(1999). Mikrobivaurioihin liittyvissä purkutoimenpiteissä sekä purkuun kuuluvissa olosuhteiden hallin-

nassa on noudatettava ohjekorttia Ratu 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku 

(2011). 

2.2. VOC-emissiot 

Materiaaleista otettujen VOC-näytteiden laboratorioanalyysivastaukset ovat esitettynä tämän raportin 

liitteenä. Raportin yhteydessä on tulkittu VOC-materiaalinäytteiden tulokset yleisellä tasolla sekä ote-

tuista näytteistä on tehty yhteenveto raportin erilliseen kappaleeseen. 

 

VOC-näytteiden osalta on huomioitavaa, että pintamateriaalien mahdolliset VOC-emissiot ovat voineet 

siirtyä alempiin rakennekerroksiin. Mahdollisten vaurioiden laajuuden tarkentamiseksi suositellaan 

FLEC-mittausta, jolla voidaan todentaa muovimattopinnoitteen poistamisen ja tasoitekerroksen jyrsimi-

sen jälkeen paljaalta betonipinnalta mahdolliset VOC-emissiot. Mikäli FLEC-mittauksen perusteella 

todetaan vaurioita betonipinnalla saakka, on vaihtoehtoja vähentää emissioiden pitoisuutta tuuletta-

malla ja lämmittämällä betonipintaa tai vaihtoehtoisena toimintatapana on lattiapinnoille tehtävä kap-

selointikäsittely ennen uuden tasoite- ja pintakerroksen asentamista. 

3. KIINTEISTÖN ULKOPUOLISET OSAT 

3.1. Havainnot 

Kiinteistöä ympäröivät alueet ovat nurmipintaisia, jotka ovat vasten rakennuksen sokkelirakennetta. 

Kiinteistöä ympäröivien maanpintojen muotoilu on lähes tasainen ja paikoin maanpinta viettää loivasti 

kohti rakennusta.  

 

Rakennuksen sokkelirakenteet ovat betonia ja betonisokkeleiden pinnat ovat maalattuja. Sokkeleiden 

pintarakenteet ovat pääosin hyväkuntoiset ja rakenteiden pinnoilla ei havaittu merkittäviä halkeamia tai 

maalipinnoitteen irtoamista. Poikkeuksena kiinteistön päärakennuksen puoleisen päädyn sokkelipin-

noilla esiintyi ulkopuolisen kosteusrasituksen aiheuttamaa maalipinnoitteen irtoamista ja sammalkas-

vua. Havaintojen mukaan perusmuuria vasten ei ole asennettu kosteuseristystä. 

 

Kiinteistön julkisivut ovat rappauspintaisia, jotka ovat toteutettu hirsirungon pinnalle asennetun vi-

nolaudoituksen ja teräsverkon avulla. Julkisivupinnoilla esiintyi paikoin rappauspinnoitteen irtoamista, 

lohkeilua ja kopo-alueita, jonka seurauksena julkisivurappaus on tyydyttäväkuntoinen. Rakennuksen 

takaosalla julkisivua vasten on kasvaa köynnöskasveja, jotka lisäävät seinäpinnoille aiheutuvaa kos-

teusrasitusta.  
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Kuva 1: Rakennusta ympäröivät alueet ovat nur-

mipintaisia. 

 
Kuva 2: Kiinteistöä ympäröivien maanpintojen 

muotoilu on lähes tasainen. 

 
Kuva 3: Sokkelirakenteiden pinnoilla oli havaitta-

vissa kosteuden aiheuttamaa vauriota. 

 
Kuva 4: Perusmuuria vasten ei ole asennettu kos-

teuseristystä. 

 
Kuva 5: Julkisivupinnoilla esiintyi paikoin rappaus-

pinnoitteen irtoamista ja lohkeilua. 

 
Kuva 6: Rakennuksen takaosalla julkisivua vasten 

on kasvaa köynnöskasveja. 

 

Kiinteistössä ei ole sadevesijärjestelmää, kuten räystäskouruja, sadevesisyöksyjä tai sadevesikaivoja. 

Kattovedet ohjautuvat vesikatolta suoraan rakennuksen vierustojen maapinnoille, jotka lisäävät raken-

nuksen perustuksille aiheutuvaa kosteusrasitusta. Rakennuksen salaojajärjestelmän olemassa olosta 

tai kunnosta ei saatu tarkempaa tietoa, sillä rakennuksen vierustoilla ei havaittu tarkastuskaivoja. 
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Rakennuksen ikkunoiden puukarmirakenteet olivat tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella 

paikoin huonokuntoiset. Pohjakerroksen osalla ikkunoiden vesipellitysten kallistukset ovat paikoin 

puutteelliset ja ne ovat lähes vaakatasossa, jolloin sadevedet voivat kulkeutua seinärakenteisiin. Pelli-

tysten liitoskohdilla ei havaittu merkittäviä puutteita. Rakennuksen ulko-ovet on puurakenteisia ja nii-

den käynneissä ja tiivisteissä havaittiin puutteita. Lisäksi ovien puuosissa oli havaittavissa maalipinnan 

lohkeilua ja puuosien alkavaa lahoamista.  

 

 
Kuva 7: Ikkunoiden puukarmirakenteet ovat pai-

koin huonokuntoiset.  

 
Kuva 8: Ikkunoinen vesipellitysten kallistukset 

ovat puutteelliset. 

 

Kuva 9: Ulko-ovet ovat puurakenteisia ja niiden 

kunto on heikko. 

 

Kuva 10: Ulko-ovet ovat puurakenteisia ja niiden 

kunto on heikko. 

 

Rakennuksen vesikatto on tyypiltään harjakatto ja katteena on tiili, jonka alapuolella on oletettavasti 

kermikate. Vesikate oli tarkasteltavin osin huonokuntoinen, kattopinnoilla kasvoi sammalta ja sataman 

puoleisella lappeella köynnöskasveja. Vesikatolle ei ole asennettu kattoturvatuotteita, kuten lumies-

teitä tai kulkusiltoja. Kattoläpivientien pellityksien liitoskohdat olivat paikoin huonokuntoiset.  
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Kuva 11: Vesikatolle ei ole asennettu kattoturva-

tuotteita tai sadevesijärjestelmää. 

 
Kuva 12: Vesikate on huonokuntoinen.  

3.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Rakennuksen perusmuurin ulkopintaan ei ole asennettu kosteuseristystä ja sokkelirakenteen pinnoilla 

oli paikoin havaittavissa ulkopuolisen kosteusrasituksen aiheuttamaa vauriota. Kiinteistöä ympäröivien 

maanpintojen muotoilu on lähes tasainen ja nurmialueet ovat vasten sokkelirakennetta. Rakennuksen 

salaojajärjestelmän olemassa olosta tai kunnosta ei saatu tarkempaa tietoa, sillä rakennuksen vierus-

toilla ei havaittu tarkastuskaivoja. 

 

Rakenteisiin kohdistuvan ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentämiseksi tulee rakennuksen ympärille 

asentaa salaoja- ja sadevesijärjestelmät sekä samassa yhteydessä uudet routaeristeet ja perusmuurin 

kosteuseristykset. Rakennuksen ympäröivät nurmialueet tulee erottaa sokkelirakenteiden vierustoilta 

esimerkiksi sora- tai kivetyskaistan avulla ja maanpinnat tulee muotoilla rakennuksesta poispäin viettä-

väksi. Korjaustyöt tulee toteuttaa Ympäristöministeriön asetuksen, 782/2017 rakennusten kosteustek-

nisestä toimivuudesta, mukaisesti. 

 

Kiinteistön julkisivut ovat rappauspintaisia, jotka ovat toteutettu hirsirungon pinnalle asennetun vi-

nolaudoituksen ja teräsverkon avulla. Julkisivupinnoilla esiintyi paikoin rappauspinnoitteen irtoamista 

ja lohkeilua, jonka seurauksena julkisivurappaus on tyydyttäväkuntoinen. Rakennuksen takaosalla jul-

kisivua vasten on kasvaa köynnöskasveja, jotka lisäävät seinäpinnoille aiheutuvaa kosteusrasitusta. 

 

Ulkoseinustoja vasten olevat köynnöskasvit suositellaan poistettavan julkisivupinnoille kohdistuvan 

kosteusrasituksen vähentämiseksi. Julkisivurappausta tulee korjata huonokuntoisemmilta osin ja rap-

pauspinnoite suositellaan uusittavan seuraavan seinärakenteisiin kohdistuvat laaja-alaisemman kor-

jaustoimenpiteen yhteydessä.  

 

Rakennuksen vesikatto on tyypiltään harjakatto ja katteena on tiili. Vesikate oli tarkasteltavin osin huo-

nokuntoinen ja vesikatolle ei ole asennettu kattoturvatuotteita, kuten lumiesteitä tai kulkusiltoja. Katto-

läpivientien pellityksien liitoskohdat olivat paikoin huonokuntoiset. Havaintojen perusteella vesikatteen 

keskimääräinen tekninen käyttöikä on saavutettu. Vesikatteen kunnon ja käyttöiän perusteella kate 

suositellaan uusittavan, jonka yhteydessä tulee asentaa myös kattoturvatuotteet sekä sadevesijärjes-

telmä. 
 
Rakennuksen ikkunoiden ja ovien puukarmirakenteet olivat tarkastuksessa tehtyjen havaintojen perus-
teella paikoin huonokuntoiset. Ikkunoiden vesipellitysten kallistukset olivat puutteelliset erityisesti poh-
jakerroksen osalla, mutta liitoskohtien tiiveydessä ei havaittu merkittäviä puutteita. Havaintojen perus-
teella ikkunat, vesipellitykset ja ulko-ovet suositellaan uusittavan. 
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4. HAVAINNOT KIINTEISTÖN SISÄPUOLELTA 

4.1. Pohjakerros 

Pohjakerroksen tilan ovat nykyisin varasto-, toimi- ja harrastetiloina. Kuvassa 13 on esitetty kerroksen 

pohjakuva. 

 

KUVA 13: POHJAKERROKSEN POHJAKUVA. 

Pohjakerroksen lattioiden pintamateriaalina on käytetty pääosin muovimattoa ja vähäisiltä osin betoni-

maalia. Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja kuivissa tiloissa. Varaston betonimaalatuilla lattiapinnoilla 

ja bakteerilaboratorion muovimattopintaisilla lattiapinnoilla havaittiin kosteuspoikkeamaa, kosteus-

poikkeama-alueet on esitetty liitteenä olevissa pohjakuvissa. Kosteuspoikkeama-alueilla pintakosteus-

lukemat olivat välillä 80…100 ja lattioiden muilla alueilla pintamittauslukemat olivat välillä 60…70. 

Lattioiden kosteuspitoisuuksia tarkennettiin viiltomittausten avulla, jossa lattiapinnoitteeseen tehdyn 

viillon kautta mitattiin suhteellista kosteutta pinnoitteen ja betonilattian rajapinnasta. Mittaustulokset on 

esitetty taulukossa 1. Mittauspisteiden tarkemmat sijainnit on esitetty liitteenä olevassa pohjakuvassa. 

TAULUKKO 1: VIILTOMITTAUSTEN TULOKSET 

Mittauspiste Tila Rakenne RH [%] T [°C] abs [g/m³] 

Ulkoilma --- --- 49 21 9 

Sisäilma --- --- 54 20 9 

VM1 Vesilabor. Alapohja 52 21 10 

VM2 Käytävä Alapohja 59 19 10 

VM3 Bakteerilabor. Alapohja 85 20 15 

VM4 Käytävä Alapohja 55 19 9 

VM5 Fys-Kemlabor. Alapohja 37 20 6 

 

Mittauspisteessä VM3 havaittiin kohonnutta kosteutta lattiapinnoitteen alapuolella, kun tuloksia verra-

taan ympäröiviin olosuhteisiin. Muiden mittauspisteiden tulokset ovat tavanomaisena pidettäviä. Mit-

tausten yhteydessä avattiin lattiapinnoitteita mittauspisteiden vierustoilta. Aistinvaraisesti tarkasteltuna 

lattiapinnoitteiden avauskohdilla oli aistittavissa poikkeavaa hajua, mikä viittaa kosteuden aiheutta-

maan materiaalin vaurioitumiseen. 
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Muovimattopinnoitteiden kuntoa selvitettiin lisäksi VOC-materiaalinäytteenottojen (MNVO1 ja MNVO2) 

avulla, jotka kerättiin mittauspisteiden VM1 ja VM3 vierustoilta. Analyysivastausten perusteella näyttei-

den tulokset olivat tavanomaisena pidettäviä. Analyysitulokset on esitetty tarkemmin kohdassa 9 ja 

näytteenottokohtien sijainti on esitetty liitteenä olevassa pohjakuvassa. 

 

 
Kuva 14: Muovimattopinnoitteesta kerätyn VOC-

materiaalinäytteen (MNVO1) tulos oli tavanomai-

sena pidettävä. 

 
Kuva 15: Muovimattopinnoitteesta kerätyn VOC-

materiaalinäytteen (MNVO2) tulos oli tavanomai-

sena pidettävä. 

 

Käytävän ja varastotilan maanvastaisten ulkoseinien alaosissa havaittiin ulkopuolisen kosteusrasituk-

sen aiheuttamaa materiaalimuutosta. Käytävän ulkoseinien alaosissa esiintyi myös kosteus-

poikkeamaa, kosteuspoikkeama-alueet on esitetty liitteenä olevissa pohjakuvissa. Kosteuspoikkeama-

alueilla pintakosteuslukemat olivat välillä 80…110 ja muilta osin seinäpintojen pintamittauslukemat oli-

vat välillä 60…70. 

 

 
Kuva 16: Käytävän maanvastaisten ulkoseinien 

alaosissa havaittiin materiaalimuutosta. 

 
Kuva 17: Varaston maanvastaisten ulkoseinien 

alaosissa havaittiin materiaalimuutosta.  

 

Pohjakerroksen käytävästä on kulku kerroksen alapuolella sijaitsevaan tekniikkakanaalin tilaan. Tek-

niikkakanaalin maanvastaisten seinä- ja lattiarakenteiden pinnoilla havaittiin ulkopuolisen kosteusrasi-

tuksen aiheuttamaa tummentumaa ja tilassa oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua ja tilan lattialla oli 

paikoin irtovettä. Havaintojen mukaan tekniikkakanaalin ja käytävän välinen ovi ei ole täysin tiivis, 

jonka seurauksena mikrobiperäistä hajua oli aistittavissa myös pohjakerroksen käytävän tilassa. 
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Kuva 18: Pohjakerroksen käytävästä on kulku 

kerroksen alapuolella sijaitsevaan tekniikkakanaa-

lin tilaan. 

 
Kuva 19: Tekniikkakanaalin tilassa oli aistittavissa 

mikrobiperäistä hajua. 

4.2. 1-kerros 

Ensimmäisen kerroksen tilan ovat nykyisin varasto-, toimi- ja harrastetiloina. Kuvassa 20 on esitetty 

kerroksen pohjakuva. 

 

 

KUVA 20: ENSIMMÄISEN KERROKSEN POHJAKUVA. 

  



 

 
 
 

 

Maaherrankatu 1 B, rakennus 2 14.08.2018 
Kuntotutkimus 13 / 40 

Ensimmäisen kerroksen lattioiden pintamateriaalina on käytetty pääosin vinyylilaattaa ja vähäisiltä 

osin muovimattoa. Lattiapinnoilla ei havaittu kosteuspoikkeamia ja lattioiden pintakosteuslukemat oli-

vat välillä 50…70. Lattiapinnoitteiden kunto on yleisesti tyydyttävä, lattiapinnoilla esiintyi paikoin hal-

keamia ja käytöstä aiheutunutta kulumista. Seinäpinnat ovat pääosin maalattuja kuivissa tiloissa, sei-

näpinnoilla ei havaittu kosteuspoikkeamia tai muita materiaalimuutoksia.   

 

 
Kuva 21: Lattiapinnoitteiden kunto on yleisesti tyy-

dyttävä. 

 
Kuva 22: Lattiapinnoilla esiintyi paikoin halkeamia 

ja käytöstä aiheutunutta kulumista. 

4.3. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Kiinteistön sisätilat tarkastettiin aistinvaraisesti havainnoiden. Samassa yhteydessä suoritettiin pinta-

kosteudenmittauksia lattioiden ja ulkoseinien pinnoille, lisäksi pohjakerroksen lattioiden kosteuspitoi-

suuksia tarkennettiin viiltomittausten avulla.  

 

Pohjakerroksen maanvastaisten ulkoseinien alaosissa esiintyi paikoin ulkopuolisen kosteusrasituksen 

aiheuttamaan materiaalimuutosta. Rakenteisiin kohdistuvan ulkopuolisen kosteusrasituksen vähentä-

miseksi kiinteistön ulkopuoliset korjaustyöt tulee toteuttaa Ympäristöministeriön asetuksen, 782/2017 

rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta, mukaisesti.  

 

Pohjakerroksen lattiapinnoilla esiintyi paikoin kosteuspoikkeamia ja lattiapinnoitteiden alapuolella ha-

vaittiin kohonnutta kosteutta, mikä viittaa maaperästä nousevaan kosteusrasitukseen. Lattiapinnoit-

teista kerättyjen VOC-materiaalinäytteiden tulokset olivat tavanomaisena pidettäviä, mutta pinnoittei-

den alapuolella oli aistittavissa tavanomaisesta poikkeavaa hajua. Lattiarakenteiden tarkemmat raken-

teelliset tutkimukset ja rakenteille kohdistuvat toimenpide-esitykset on käsitelty seuraavissa kappa-

leissa. 

5. ALAPOHJARAKENTEET 

Pohjakerroksen ja ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteisiin suoritettiin rakenneavauksia raken-

teen kunnon ja toteutustavan selvittämiseksi. Alapohjarakenteiden kosteusteknistä toimivuutta tarken-

nettiin rakenteellisten kosteusmittauksien avulla. Kosteusmittaukset suoritettiin betonirakenteesta näy-

tepalamittausmenetelmää käyttäen. Rakenteellisten tutkimuksien yhteydessä tarkasteltiin rakenteiden 

liitoskohtien tiiveyttä merkkisavujen avulla.  
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5.1. Tutkimustulokset 

Rakennetarkastus: AP1, pohjakerroksen alapohjarakenteet 

  

— Lattiapinnoite 

— Betoni noin 60 mm 

— Valupaperi 

— Kevytsora noin 400…500 mm 

— Hiekka 

 

Pohjakerroksen päärakennuksen puoleisessa päädyssä (vesilaboratorio, toimisto, eläinlääkäri ja va-

rastot) alapohjarakenteet on toteutettu rakennetyypin AP1 mukaisesti, jossa maanvastaisen betonilaa-

tan alapuolella on käytetty lämmöneristeenä kevytsoraa. Lattian korkotaso on noin kuusikymmentä 

(60) senttimetriä rakennuksen ulkopuolista maanpinnan korkotasoa alempana.  

 

Rakenteen avauskohdalla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua ja lämmöneristeenä käytetty kevytso-

raeriste oli havaintojen mukaan kosteaa. Lattian ja ulkoseinän liitoskohdilla havaittiin rakoa, joka on 

syntynyt betonilaatan kuivumiskutistuman seurauksesta. Liitoskohdilta havaittiin tapahtuvan ilmavuo-

toa sisätiloihin päin merkkisavuilla tarkasteltuna.   

 

Alapohjarakenteen kosteusteknistä toimivuutta tutkittiin näytepalamenetelmällä suoritettujen rakenteel-

listen kosteusmittausten avulla. Betonirakenteen kosteuspitoisuuksia tarkasteltiin kolmelta (3) eri mit-

taussyvyydeltä. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 2, mittauspisteen tarkempi sijainti liitteenä ole-

vissa pohjakuvissa. 

TAULUKKO 2: NÄYTEPALAMITTAUSTEN TULOKSET 

Mittauspiste Tila Mittaussyvyys [mm] RH [%] T [°C] abs [g/m³] 

MP1 Toimisto 

10 57 21 10 

30 54 21 10 

60 53 21 10 



 

 
 
 

 

Maaherrankatu 1 B, rakennus 2 14.08.2018 
Kuntotutkimus 15 / 40 

Kosteusmittaustulosten mukaan alapohjan betonirakenteen kosteuspitoisuudet ovat tavanomaisena 

pidettäviä. 

 

Rakennetarkastus: AP2, pohjakerroksen alapohjarakenteet 

 

 

— Lattiapinnoite 

— Betoni noin 100 mm 

— Betoni noin 250 mm 

— Hiekka 

 

 

Pohjakerroksen alapohjarakenteet ovat pääosin toteutettuja rakennetyypin AP2 mukaisesti, joka poik-

keaa rakennetyypistä AP1 pintabetonilaatan vahvuuden osalta ja rakenteessa ei havaittu eristettä lain-

kaan. Lattian korkotaso on lähes samalla tasolla kuin rakennuksen ulkopuolisen maanpinnan korkeus.  

 

Rakenteen avauskohdalla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua. Lattian ja ulkoseinän liitoskohdilla ha-

vaittiin rakoa, joka on syntynyt betonilaatan kuivumiskutistuman seurauksesta. Liitoskohdilta havaittiin 

tapahtuvan ilmavuotoa sisätiloihin päin merkkisavuilla tarkasteltuna. 

 

Alapohjarakenteen kosteusteknistä toimivuutta tutkittiin näytepalamenetelmällä suoritettujen rakenteel-

listen kosteusmittausten avulla. Betonirakenteen kosteuspitoisuuksia tarkasteltiin kolmelta (3) eri mit-

taussyvyydeltä. Mittaustulokset on esitetty taulukossa 3, mittauspisteen tarkempi sijainti liitteenä ole-

vissa pohjakuvissa. 

TAULUKKO 3: NÄYTEPALAMITTAUSTEN TULOKSET 

Mittauspiste Tila Mittaussyvyys [mm] RH [%] T [°C] abs [g/m³] 

MP2 Bakteerilabor. 

30 87 21 16 

70 81 21 15 

100 87 21 16 

 

Kosteusmittaustulosten mukaan alapohjan betonirakenteessa on kohonnutta kosteutta, mikä viittaa 

maaperästä rakenteeseen nousevaan kosteuteen. 
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Rakennetarkastus: AP3, ensimmäinen kerroksen alapohjarakenteet 

  

— Lattiapinnoite 

— Kovalevy 10 mm 

— Kovalevy 3 mm 

— Huopa 2 mm 

— Ponttilautalattia 21 mm 

— Puru- ja kutterilastueriste noin 370 mm 

— Pohjalaudoitus 22 mm 

— Ryömintätila 

 

  

Ensimmäisen kerroksen alapohjarakenteet ovat puurakenteisia tuulettuvia alapohjarakenteita, joiden 

lämmöneristeenä on käytetty puru- ja kutterilastueristeitä. Rakenneavauskohdilla oli aistittavissa mik-

robiperäistä hajua, rakenteen alaosien eristemateriaaleissa ja puurakenteissa havaittiin kosteuden ai-

heuttamaan tummentumaa sekä lahovauriota. Lattian ja seinän liitoskohdilla havaittiin tapahtuvan il-

mavirtausta rakenteista sisätiloihin päin. 

 

Alapohjarakenteen tuulettuvuus on heikkoa, koska sokkelirakenteisiin ei ole asennettu rakenteen tuu-

letusaukkoja, jolloin maaperän kosteus pääsee siirtymään rakenteisiin. Ryömintätilasta tarkastettuna 

alapohjan puurakenteissa todettiin kosteuden aiheuttamia vaurioita. Ryömintätilan maapohjan pinnalla 

havaittiin orgaanista materiaalia ja alapohjarakenteen kannatinhirsien tuenta oli paikoin puutteellinen. 
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5.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Rakennuksen pohjakerroksen alapohjarakenteet on toteutettu maanvastaisina betonirakenteina, joi-

den alapuolella on käytetty lämmöneristeenä kevytsoraa ja paikoin eristettä ei havaittu lainkaan. Ra-

kenteen avauskohdalla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua ja lämmöneristeenä käytetty kevytso-

raeriste oli havaintojen mukaan kosteaa. Lattian ja seinän liitoskohdilla havaittiin rakoa, joiden kautta 

rakenteiden epäpuhtauksia on mahdollista kulkeutua sisäilmaan.  

 

Kosteusmittausten ja havaintojen mukaan maaperän kosteus pääsee siirtymään eristekerrokseen ja 

betonirakenteeseen. Rakenteiden kosteustekninen toimivuus on heikko ja tiiviin lattiapinnoitteen käyt-

täminen aiheuttaa riskin pinnoitteen vaurioitumiselle. Lattiapinnoitteista kerättyjen VOC-materiaalinäyt-

teiden tulokset olivat tavanomaisena pidettäviä, mutta pinnoitteiden alapuolella oli aistittavissa tavan-

omaisesta poikkeavaa hajua. 

 

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen tuulettuvan alapohjarakenteen kuntoa selvitettiin lattiarakentei-

siin suoritettujen rakenneavausten kautta sekä ryömintätilasta suoritettujen tarkastusten perusteella.  

Rakenneavauskohdilla oli aistittavissa mikrobiperäistä hajua, rakenteen alaosien eristemateriaaleissa 

ja puurakenteissa havaittiin kosteuden aiheuttamaa tummentumaa sekä lahovauriota. Lattian ja sei-

nän liitoskohdilla havaittiin rakoa, joiden kautta rakenteiden epäpuhtauksia on mahdollista kulkeutua 

sisäilmaan. 

 

Alapohjan ryömintätilan tuuletus on puutteellinen, koska sokkelirakenteisiin ei ole asennettu rakenteen 

tuuletusaukkoja. Ryömintätilan heikon tuulettuvuuden seurauksena maaperästä nouseva kosteus pää-

see siirtymään alapohjarakenteisiin ja vaurioittamaan rakenteessa olevia puu- ja eristemateriaaleja. 

Ryömintätilan maapohjan pinnalla havaittiin orgaanista materiaalia ja alapohjarakenteen kannatinhir-

sien tuenta oli paikoin puutteellinen. 

 

Tutkimustulosten ja havaintojen perusteella kiinteistön alapohjarakenteet tulee uusia erillisen korjaus-

suunnitelman mukaisesti. 
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6.  VÄLIPOHJARAKENTEET 

Kiinteistön ensimmäisen kerroksen välipohjarakenteisiin suoritettiin rakenneavauksia rakenteen kun-

non ja toteutustavan selvittämiseksi. Rakenneavauskohdilta suoritettiin tarvittaessa materiaalinäyt-

teenottoja mahdollisten materiaalivaurioiden selvittämiseksi. Rakenteellisten tutkimuksien yhteydessä 

tarkasteltiin rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä merkkisavujen avulla.  

6.1. Tutkimustulokset 

Rakennetarkastus: VP1, ensimmäisen kerroksen välipohjarakenteet 

  

— Lattiapinnoite 

— Magnesiamassalattia noin 15 mm 

— Ponttilautalattia 33 mm 

— Puru- ja kutterilastueriste noin 380 mm 

— Pikisively 

— Betoni (alalaattapalkisto) 

 

 

 

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen välipohjarakenteet ovat betonirakenteisia alalaattapalkistoja, 

joiden päälle on asennettu lattian puurakenteet ja ponttilautalattia. Lautalattian päälle on asennettu 

magnesiamassalattia, joka oletettavasti on asbestipitoista materiaalia. Välipohjan täytteenä on puru- ja 

kutterilastueriste. Lattian ja seinän liitoskohdilla havaittiin tapahtuvan ilmavirtausta rakenteista sisätiloi-

hin päin. 

 

Rakenneavauskohdilla oli aistittavissa lievää mikrobiperäistä hajua. Rakenteen puru- ja kutterilas-

tueristeistä kerättiin materiaalinäytteet (MNMI1 ja MNMI2), joiden analyysivastauksen mukaan materi-

aaleissa ei esiintynyt homesienikasvua tai Aktinomykeettejä (sädesieni). 
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6.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Rakennuksen välipohjarakenteen eristemateriaaleista kerätyissä materiaalinäytteissä ei havaittu ta-

vanomaisesta poikkeavaa mikrobikasvua, mutta rakenneavauskohdilla oli aistittavissa lievää mikrobi-

peräistä hajua. Ajansaatossa rakenteiden lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaihtelusta johtuen rakentei-

siin on todennäköisesti muodostunut jonkin asteisia mikrobivaurioita. Lattian ja seinän liitoskohdilla ha-

vaittiin rakoa, joiden kautta rakenteiden epäpuhtauksia on mahdollista kulkeutua sisäilmaan.  

 

Lattiarakenteisiin tai kiinteistöön kohdistuvien laaja-alaisempien korjaustöiden yhteydessä välipohjara-

kenteet suositellaan korjattavan erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Välipohjarakenteista tulee 

poistaa puu- ja eristemateriaalit kokonaisuudessaan, purkutöissä on huomioitava mahdollisesti asbes-

tia sisältävät materiaalit. Rakenteisiin jäävät betonirakenteet tulee puhdistaa RT-kortin 18-11238, Ho-

mevaurioituneen rakenneosan puhdistusohje, mukaisesti. 

7. ULKOSEINÄRAKENTEET 

Kiinteistön ulkoseinärakenteisiin suoritettiin rakenneavauksia rakenteen kunnon ja toteutustavan sel-

vittämiseksi. Rakenteellisten tutkimuksien yhteydessä tarkasteltiin rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä 

merkkisavujen avulla. 

7.1. Tutkimustulokset 

Rakennetarkastus: US1, pohjakerroksen ulkoseinärakenteet 

  

— Betoni 

— Pikisively  

— Tiilimuuraus 270 mm 

— Tasoite noin 20 mm ja maalipinnoite 
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Rakennuksen pohjakerroksen ulkoseinärakenteiden sisäpuolet ovat tiilimuurattuja ja betonirakenteisen 

sokkelirakenteen sisäpintaan on asennettu pikisively, jossa oli aistittavissa PAH-yhdisteisiin viittaavaa 

hajua. Rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä tarkasteltiin merkkisavujen avulla. Lattian ja seinän liitoskoh-

dilla sekä ulkoseinän ja ikkunoiden liitoskohdilla havaittiin ilmavuotoa sisätiloihin päin. 
 

Rakennetarkastus: US2, pohjakerroksen ulkoseinärakenteet, patterisyvennys 

  

— Betoni 

— Pikisively  

— Tiilimuuraus 130 mm 

— Tasoite noin 20 mm ja maalipinnoite 

 

 
Pohjakerroksen ulkoseinärakenteiden toteutustapa tarkastettiin myös seinien patterisyvennyksien koh-
dilta. Rakenne on toteutukseltaan vastaavanlainen kuin rakenne US1, poikkeuksena sisäpuolen tiili-
muurauksen rakennevahvuus. 
 

Rakennetarkastus: US3, ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteet 

 
 

— Julkisivun rappaus noin 30 mm 

— Teräsverkko ja vinolaudoitus 

— Tervapaperi 

— Hirsirunko 100 mm 

— Tervapaperi 

— Paneeli ja maalipinnoite 
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Rakennuksen ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteet ovat hirsirunkoisia. Alimpien hirsien kuntoa 

tarkasteltiin rakennuksen ulkopuolelta kohdilta, joista julkisivun rappauspinnoitetta oli irronnut. Hirsien 

ulkopinnoilla oli havaittavissa ulkopuolisen kosteuden aiheuttamaa tummentumaa, mutta lahovaurioita 

ei havaittu. Rakenteiden liitoskohtien tiiveyttä tarkasteltiin merkkisavujen avulla. Lattian ja seinän liitos-

kohdilla sekä ulkoseinän ja ikkunoiden liitoskohdilla havaittiin ilmavuotoa sisätiloihin päin.  

7.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Rakennuksen pohjakerroksen ulkoseinät ovat kivirakenteisia. Seinärakenteiden sisäpuolet ovat tiili-

muurattuja ja betonirakenteisen sokkelirakenteen sisäpintaan on asennettu pikisively, jossa oli aistitta-

vissa PAH-yhdisteisiin viittaavaa hajua. Ulkoseinän rakenneliittymäkohdilla havaittiin ilmavuotoa sisäti-

loihin päin. 

 

Rakennuksen ensimmäisen kerroksen ulkoseinärakenteet ovat hirsirunkoisia. Alimpien hirsien ulkopin-

noilla oli havaittavissa ulkopuolisen kosteuden aiheuttamaa tummentumaa tarkasteltavin osin, mutta 

lahovaurioita ei havaittu. Lattian ja seinän liitoskohdilla sekä ulkoseinän ja ikkunoiden liitoskohdilla ha-

vaittiin ilmavuotoa sisätiloihin päin. 

 

Ulkoseinärakenteet tulee korjata erillisen korjaussuunnitelman mukaisesti. Korjaussuunnitelmiin tulee 

sisällyttää kiinteistön ulkopuoliset korjaustyöt maanvastaisiin seinärakenteisiin kohdistuvan ulkopuoli-

sen kosteusrasituksen vähentämiseksi. Ikkunoiden uusiminen ja sekä rakenteiden liitoskohtien tiivis-

tyskorjaukset, joiden avulla estetään hallitsemattomien ilmavirtauksien mukana kulkeutuvien epäpuh-

tauksien leviäminen sisäilmaan. Tiivistyskorjaustyöt tulee toteuttaa tiivistyskorjauksiin käytettävien jär-

jestelmäratkaisujen avulla. Ulkoseinärakenteisiin kohdistuvien korjaustöiden yhteydessä on huomioi-

tava myös julkisivun rappauspinnoitteen kunto, joka suositellaan uusittavan toimenpiteiden yhtey-

dessä. 
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8. YLÄPOHJA- JA VESIKATTORAKENTEET 

Kiinteistön yläpohja- ja vesikattorakenteiden kuntoa ja toteutustapaa selvitettiin ullakkotilan kautta. 

8.1. Tutkimustulokset 

Rakennetarkastus: YP1, yläpohjarakenteet 

  

Vesikatto 

— Tiilikate 

— Bitumikermikate 

— Umpilaudoitus 22 mm 

— Vesikaton puurakenteet 

 

Yläpohja 

— Vesikaton puurakenteet 

— Puru- ja kutterilastueriste noin 200…300 mm 

— Tervapaperi 

— Lastulevy ja sisäkaton maalipinnoite 

 

 

Yläpohjarakenteiden kuntoa ja toteutustapaa tarkasteltiin ullakkotilan kautta. Vesikatto- ja yläpohjara-

kenteet ovat puurakenteiset. Yläpohjan lämmöneristeenä on käytetty puru- ja kutterilastueristeitä. Ve-

sikaton räystäsrakenteet ovat umpilaudoitettuja, jonka seurauksena rakenteen reuna-alueilla tuulettu-

vuus on paikoin heikkoa.  

 

Vesikaton puurakenteissa oli paikoin havaittavissa kosteuden aiheuttamaa tummentumaa, mikä viittaa 

ajan saatossa tapahtuneisiin vesikattovuotoihin. Huomattavimmin kosteuden aiheuttamaa tummentu-

maa havaittiin vesikatteen aluslaudoituksissa (umpilaudoitus). Rakennuksen vesikatteelle aikaisemmin 

suoritetuissa tarkastuksissa todettiin katteen olevan huonokuntoinen.  

8.2. Arviointi ja toimenpide-esitykset 

Vesikatteen uusimisen yhteydessä tulee vesikaton puurakenteet uusia huonokuntoisemmilta osin ja 

vesikatteen aluslaudoitukset tulee uusia kokonaisuudessaan. Toimenpiteiden yhteydessä on suositel-

tavaa suorittaan yläpohjarakenteen peruskorjaus (eristemateriaalien poistaminen ja rakenteen ilmatii-

veyden parantaminen).  
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9. MATERIAALIN MIKROBINÄYTTEIDEN TULOKSET 

Tulosten tulkinta perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön Asumisterveysasetukseen 545/2015 sekä 

Valviran ohjeeseen 8/2016. Asiakirjojen mukaisesti homesieni-itiöpitoisuus 10 000 pmy/g on poikkea-

van suuri. Bakteereilla raja-arvona pidetään 100 000 pmy/g. Aktinomykeettien, eli sädesienten vii-

tearvo on 3 000 pmy/g, jonka ylittäviä pitoisuuksia pidetään poikkeavina. 

 

Homesieni-itiöpitoisuuden jäädessä alle 10 000 pmy/g voivat löydökset viitata mikrobikasvustoon, jos 

näytteessä havaitaan kosteus- ja homevaurioon viittaavia kosteusvaurioindikaattoreita ja sienten koko-

naispitoisuus on yli 5 000 pmy/g tai näytteen sienisuvusto on epätavallisen yksipuolinen. 

 

Tulosten tulkinnassa tulee huomioida myös näytteissä havaittu lajisto. Mikäli näytteessä havaitaan 

useampaa ns. indikaattorimikrobia, voidaan rakenteissa arvioida olevan kosteusvaurio. Samaten jos 

useammasta saman rakennuksen näytteestä havaitaan samaa indikaattorilajia, voi tulos viitata vauri-

oon rakenteissa. 

 

WSP Finland Oy:n analyysivastaus 1806140847SS on tämän raportin liitteenä. Poikkeavana pidettä-

vät näytteet ovat listauksessa merkittynä lihavoidulla tekstillä. Analyysivastauksen mukaisesti näyt-

teenotto on suoritettu seuraavasti: 

 

MNMI1: Välipohjan purueristettä, pieni eteinen 

MNMI2: Välipohjan purueristettä, TSTO/NH 

 

MNMI1: Välipohjan purueristettä, pieni eteinen 

Näytteessä ei havaittu homesienikasvustoa tai Aktinomykeettejä (sädesieni). 

 

MNMI2: Välipohjan purueristettä, TSTO/NH 

Näytteessä ei havaittu homesienikasvustoa tai Aktinomykeettejä (sädesieni). 

10. VOC-MATERIAALINÄYTTEIDEN TULOKSET 

Materiaalinäytetulosten arviointiin on olemassa viitearvot Työterveyslaitoksen julkaisussa ”Kooste toi-

mistoympäristöjen epäpuhtaus- ja olosuhdetasoista (rakennuksissa, joissa on koneellinen ilman-

vaihto), joiden ylittyminen voi viitata sisäilmasto-ongelmiin”. Julkaisu on päivitetty 27.02.2017. Työter-

veyslaitoksella käytettävästä µ-CTE mittausmenetelmästä johtuen, eivät muiden tutkimuslaboratorioi-

den tulokset ole tällä hetkellä suoraan verrannollisia TTL:n viitearvojen kanssa. Muiden tutkimuslabo-

ratorioiden tulosten tulkinnassa arvoja joudutaan suhteuttamaan annettuihin viitearvoihin. Käytettävät 

viitearvot ovat seuraavat: 

 

Materiaali TVOC 

[µg/m³g] 

2-etyyli-1-heksanoli 

[µg/m³g] 

C9-alkoholit 

[µg/m³g] 

Propaanihappo 

[µg/m³g] 

PVC,  

pehmitin DEHP 

200 70 --- --- 

PVC; pehmitin DINCH, 

DINP tai DIDP 

5001 50 3201 --- 

Tasoitteet ja betoni 50 40 --- --- 

Linoleum 650 --- --- 100 

1 Viitearvo on suuntaa antava, koska TTL:n seurantanäytteiden perusteella emissiotasot kasvavat ajan funktiona 
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WSP Finland Oy:n analyysivastaus 1806140856SS on raportin liitteenä. Analyysivastauksen mukai-

sesti näytteenotto on suoritettu seuraavasti: 

 

 MNVO1: Vesilaboratorio, muovimatto, kiinnitysliima ja tasoite 

MNVO2 : Bakteerilaboratorio, muovimatto, kiinnitysliima ja tasoite 

 

MNVO1: Vesilaboratorio, muovimatto, kiinnitysliima ja tasoite 

Analyysivastauksen perusteella materiaalin kokonaisemissiot TVOC ovat suuruudeltaan 60 µg/m³g. 

Näytteessä suurimpina yksittäisinä yhdisteinä esiintyivät Muut alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt pitoi-

suudella 17 µg/m³g, 2-etyyli-1-heksanoli pitoisuudella 13 µg/m³g ja C8-alkoholi pitoisuudella 13 

µg/m³g. Näytteen tulos on tavanomaisena pidettävä. 

 

MNVO2 : Bakteerilaboratorio, muovimatto, kiinnitysliima ja tasoite 

Analyysivastauksen perusteella materiaalin kokonaisemissiot TVOC ovat suuruudeltaan 15 µg/m³g. 

Näytteessä esiintyivät 2-etyyli-1-heksanoli pitoisuudella 17 µg/m³g ja Muut alifaattiset ja alisykliset hiili-

vedyt pitoisuudella <1,0 µg/m³g. Näytteen tulos on tavanomaisena pidettävä. 

11. LVI-JÄRJESTELMÄT 

11.1. Lämmitysjärjestelmät 

Rakennuksen lämmöntuotantoa palvelee kaukolämmön alajakokeskus, joka sijaitsee viereisessä ra-

kennuksessa. Lämmin käyttövesi tuotetaan Jäspin lämminvesivaraajalla. Tilojen lämmitys on toteu-

tettu vesikiertoisilla lämmityspattereilla.  

11.1.1. Lämmöntuotanto 

Viereisessä rakennuksessa olevalla kaukolämmön alajakokeskuksella tuotetaan rakennuksen tilojen 

lämmitys ja kellarikerroksen lämmin käyttövesi. Ensimmäisen kerroksen lämmin käyttövesi tuotetaan 

Jäspi merkkisellä lämminvesivaraajalla. Lämminvesivaraaja on asennettu ja käyttöönotettu vuonna 

2009, joten sillä on vielä teknistä käyttöikää jäljellä. Lämminvesivaraajan sähkövastus tulee tarvitta-

essa uusia huoltotoimenpiteenä. Lämminvesivaraajan tilavuus on 290 litraa. 

 

Tulevien peruskorjausten yhteydessä ja rakennuksen käyttöä määriteltäessä on suositeltavaa harkita 

vaihtoehtoista lämpimän käyttöveden lämmitystapaa (esim. kaukolämpö).  
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Kuva 23: Kaukolämmön alajakokeskus sijaitsee 

viereisessä rakennuksessa. 

 

Kuva 24: Kaukora Oy:n valmistama Jäspi-varaaja. 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Ei toimenpiteitä 

11.1.2. Lämmönjakelu ja lämmitysverkostot varusteineen 

Kiinteistön peruslämmitystapana on vesikiertoinen patterilämmitys. Lämpöjohtoverkoston sisäpuoliset 

putkiosuudet ovat teräsputkea hitsaus- ja kierreliitoksin. Lämmitysverkoston putkiosuuksia on silmä-

määräisesti arvioituna osin uusittu kaukolämpöön liittymisen yhteydessä, mutta osin asennukset ovat 

todennäköisesti myös alkuperäisiä 1930-luvulta. Verkoston asennusajankohdista ei saatu tarkkaa tie-

toa, joten verkoston jäljellä oleva tekninen käyttöikä ja saneeraustarve on suositeltavaa selvittää erilli-

sellä putkistojen kuntotutkimuksella. 

 

Lämpöjohtoverkoston linjasäätö- ja sulkuventtiilit ovat vanhoja istukkaventtiileitä, joiden keskimääräi-

nen tekninen käyttöikä on lopussa. Patteriventtiilit ovat osin alkuperäisiä käsisäätöventtiileitä ja osin 

uudempia käsisäätöventtiileitä. Termostaattisia patteriventtiileitä ei havaittu.  

 

Patterit ovat kiinteistökierroksella tehtyjen havaintojen mukaan pääosin alkuperäisiä valurautaisia pyl-

väsradiaattoreita. Patterit ovat todennäköisesti rakentamisvuoden aikaisia asennuksia 1930-luvulta. 

Pattereiden uusiminen on suositeltavaa toteuttaa tehtävän kuntotutkimuksen perusteella. Osittain ra-

kennuksessa on myös käytössä hieman uudemman mallisia poimupintaisia teräslevypattereita, joilla 

on teknistä käyttöikää vielä jäljellä. 

 

Tulevien peruskorjauksien yhteydessä termostaattisten patteriventtiileiden asentaminen pattereihin on 

suositeltavaa (mm. energiataloudellisuus, lämpötilaolosuhteet ym.). 
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Kuva 25: Lämmitysverkoston meno- ja 

paluujohdot on tuotu maan alla viereisestä 

rakennuksesta. 

 

Kuva 26: Lämmitysputkia rakennuksen 

alapohjatilassa. 

 

Kuva 27: Valurautainen pylväsradiaattori. 

 

Kuva 28: Uudemman mallinen teräslevypatteri. 

Kuntoluokka: 2 välttävä - 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Lämmitysverkoston kuntotutkimus 

 Linja- ja patteriventtiileiden uusiminen, sekä lämmitysverkoston perussäätö 

11.2. Vesi- ja viemärijärjestelmät 

Kiinteistö on liitetty kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Jätevedet johdetaan painovoimaisesti 

kunnan viemäriverkostoon. Tonttivesijohto on muoviputkea ja kiinteistössä on havaintojen mukaan 

kaksi erillistä paikallisesti luettavaa vesimittaria. Kylmävesijohdossa päävesimittarin jälkeen ei ole 

asennettuna vakiopaineventtiiliä. 

11.2.1. Vesijohtoverkosto 

Kiinteistön vesijohtoverkoston lämminvesijohdot on tehty kupariputkesta ja kylmävesijohdot pääosin 

sinkitystä teräsputkesta. Sinkityissä kylmävesijohdoissa on havaittavissa ulkoista korroosiota. Vesijoh-
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toverkoston linjasulku- ja säätöventtiilit ovat havaintojen mukaan pääosin istukkaventtiilejä, joiden tek-

ninen käyttöikä on lopussa. Vesijohtoverkoston odotettu keskimääräinen tekninen käyttöikä on loppu-

massa 10 vuoden sisällä, joten verkoston kokonaisvaltainen uusiminen on suositeltavaa. 

 

 

Kuva 29: Kylmävesiputket ovat tehty sinkitystä 

teräsputkesta. 

 

Kuva 30: Tonttivesijohto on muovia. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Vesijohtoverkoston kokonaisvaltainen saneeraus 

11.2.2. Vesi – ja viemärikalusteet 

WC-istuimet ovat 1-toimisia (vetonuppi) ja allashanat ovat pääosin 2-otehanoja eri aikakausilta, mutta 

osin myös uudempia 1-otehanoja. Vesi- ja viemärikalusteita on järkevää uusia huoltotyönä tarpeen 

mukaan ja laajemmin seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. 

 

 

Kuva 31: Vanhimmat vesikalusteet ovat 

kuvanmukaisia. 

 

Kuva 32: WC-istuimet ovat 1-toimisia. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Vesi- ja viemärikalusteiden uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 
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11.2.3. Jätevesiviemärit 

Kiinteistön jätevesiviemärit ovat havainnon mukaan suurimmaksi osaksi uusittu muoviviemäreiksi, 

mutta jonkin verran myös vanhoja valurautaviemäreitä havaittiin. Rakennuksen pohjaviemäri on tehty-

jen havaintojen mukaan myös uusittu muoviviemäriin. Pohjaviemärissä havaittiin halkeama, jonka pe-

rusteella pohjaviemärin kuntoluokka on 1 ja se on suositeltavaa korjata sekä tarvittaessa tutkia muilta 

osin kuntotutkimuksella. Jätevedet johdetaan painovoimaisesti kunnan verkostoon. 

 

 

Kuva 33: Rakennuksen vaaka- ja pystyviemärit 

ovat muoviviemäreitä muhviliitoksin. 

 

Kuva 34: Seinäläpivienti on vanhaa 

valurautaviemäriä. 

 

Kuva 35: Pohjaviemärissä oleva halkeama. 

 

Kuva 36: Pohjaviemärin tarkastusluukku. 

Kuntoluokka: 1 heikko – 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Jätevesiviemäreiden kuntotutkimus 

 Pohjaviemärin korjaus (halkeama) 

11.2.4. Sadevesiviemärit 

Rakennuksen kattosadevedet johdetaan räystäiltä suoraan maahan. Rännikaivoja, –kouruja tai syök-

sytorvia ei ole. Piha-alueella on ritiläkansin varustettuja sadevesikaivoja. Sadevesikaivot ovat beto-

nikaivoja. Sadevesiviemäreiden materiaalista ei tehty havaintoja. Mikäli sadevesijärjestelmässä havai-

taan puutteita, tulvimista tai lammikoitumista, on niiden tekninen kunto suositeltava selvittää erillisellä 

kuntotutkimuksella.  
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Kuva 37: Sadevesikaivo. 

 

Kuva 38: Sadevesikaivo. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Kattosadevesijärjestelmän rakentaminen rännikouruilla ja –kaivoilla ja syöksytorvilla. 

11.3. Ilmastointijärjestelmät  

Rakennuksessa on koneellinen poistoilmanvaihto. 

11.3.1. Ilmanvaihtokoneet ja varusteet 

Poistokoneina toimivat vesikatolla olevat huippuimurit. Huippuimurit ovat silmämääräisesti arvioituna 

ikääntyneitä ja teknisen käyttöikänsä lopussa, joten niiden uusiminen on suositeltavaa tarkastelujak-

solla. 

 

Vaihtoehtoisena perusparannustoimenpiteenä on lämmöntalteenotolla varustetun koneellisen tulo- ja 

poistoilmanvaihtojärjestelmän asennus seuraavan peruskorjauksen yhteydessä. 

 

 

Kuva 39: Huippuimuri vesikatolla. 

 

Kuva 40: Vesikatolla olevat huippuimurit. 
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Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu / toteutus seuraavan peruskorjauk-

sen yhteydessä 

 Huippuimureiden uusiminen 

11.3.2. Kanavistot ja päätelaitteet 

Ilmanvaihtokanavat ovat peltistä kanttikanavaa sekä osin rakenneaineisia hormeja. Poistoilman pääte-

elimet ovat kartio- ja lautasventtiilejä. Korvausilmaventtiileitä ei ole asennettuna ikkunoissa eikä ulko-

seinissä. Korvausilman järjestäminen on toteutettava viimeistään seuraavan peruskorjauksen yhtey-

dessä, mikäli koneellista tulo- ja poistoilmanvaihtoajärjestelmää ei tehdä. 

 

Mikäli ilmanvaihtojärjestelmä uusitaan koneelliseksi tulo- ja poistojärjestelmäksi, on ilmanvaihtoka-

navien uusiminen järkevää toteuttaa samassa yhteydessä, mikäli olemassa olevia kanavistoja ja pää-

telaitteita ei voida hyödyntää tulevassa peruskorjauksessa laajamittaisesti. 

 

Kanaviston puhdistuksista ei ole tietoa. Kanavien puhdistus on suositeltavaa tehdä 7-10 vuoden välein 

paloturvallisuus- ja terveyssyistä. 

 

Viittaukset:   

Sisäilmastoluokitus 2008 (RT 07–10946) suosittaa tarkastamaan Ilmanvaihtokanavien – ja laitteis-

tojen puhtauden viiden vuoden välein. Tarkastus voidaan tehdä silmämääräisenä puhtaustarkaste-

luna sekä käyttäen pintapölynäytteenottoa. 

 

Pelastuslaki 29.4.2011/379 (3 luku 13 §) 

”Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta 

palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huo-

lehdittava, että: ilmanvaihtokanavat ja -laitteet on huollettu ja puhdistettu siten, että niistä ei ai-

heudu tulipalon vaaraa” 

 

Kuva 41: Poistoilman lautasventtiili. 

 

Kuva 42: Kanttikanavaa. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Ilmanvaihtokanaviston ja -päätelaitteiden uusiminen mahdollisen ilmanvaihtojärjestelmän peruspa-

rannuksen yhteydessä 

 Kevyenä korjaustoimenpiteenä ilmanvaihdon parantamiseksi korvausilmaventtiileiden lisääminen 
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11.4. Palontorjuntajärjestelmät 

11.4.1. Alkusammutuskalusto 

Alkusammutuskalustona toimivat sammutuspeitteet ja käsisammuttimet. Osa käsisammuttimista on 

tarkastamattomia. Ei havaittu muuta sammutuskalustoa. 

 

 

Kuva 43: Tarkastettu käsisammutin. 

 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Käsisammuttimien tarkastukset 

12. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT 

12.1. Aluesähköistys 

Kiinteistön ulkovalaistuksena toimivat julkisivuille asennetut seinävalaisimet. Lamppuina on käytetty 

säästölamppuja. Ulkoseinien valaisimet ovat valaistusominaisuuksiltaan kehnoja. Säästölamput ovat 

heikosti valoa tuottavia varsinkin pakkasessa. 

 

Ulkopinnan valaisimet tulisivat uusia valotehokkaiksi LED-malleiksi. Jonkin verran olisi valovirtaa nos-

tettavissa valotehokkailla LED-lampuilla. Kupuihin sopii esimerkiksi 12 W Corn-tyyppinen lamppu.  
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Kuva 44: Heikkotehoinen säästölamppu 

ulkoseinävalaisimessa. 

 

Kuva 45: Puuttuva kupu liian pitkän lampun takia. 

Hankittava iso pallokupu. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Hankitaan tehokkaita LED-lamppuja ulkovalaisimiin 

 Hankitaan isoja kierrekupuja  

 Uusitaan ulkopintojen valaisimet. 

12.2. Kytkinlaitokset ja jakokeskukset 

12.2.1. Pääkeskus 

Pääkeskus on kehikkorakenteinen, 1950-luvun tasoa. Nimellisvirta on 63 A. Kiinteistöosaa on laajen-

nettu lisäosalla. Tämän tyyppisten kiinteistökeskusten elinkaarena pidetään 40 - 45 vuotta. Keskus on-

kin selvästi ikääntynyt uusittavaan kuntoon. 

 

Huomautettavat: 

 Keskuksen ulkopuolella on pelkästään käyttöeristettyjä johtimia näkyvillä sekä irtoliittimiä.  

 Painikeohjauksista puuttuvat merkinnät.  

 Rakennusaineiset suojaukset palautettava. 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Siirretään pelkästään käyttöeristetyt johtimet keskuksen sisäpuolelle 

 Merkitään painikeohjaukset 

 Palautetaan rakennusaineiset suojat 

 Uusitaan pääkeskus tekniikkaremontissa.  

12.2.2. Jakokeskukset 

Jakokeskukset ovat noin 1950-luvun vuosimallia. Yksi keskuksista on varustelultaan nykyaikainen. 

Uusinta keskusta (RK1.1) lukuun ottamatta kaikki keskukset ovat ikääntyneet uusittavaksi.  

 

Kuntoluokka: 1 heikko…3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan keskukset tekniikkasaneerauksessa. 
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Kuva 46: Pääkeskus. 

 

Kuva 47 Keskuksen ulkopuolella pelkästään 

käyttöeristettyjä johtimia ja irtoliittimiä. 

 

Kuva 48: Vanhinta keskusvarustelua. 

 

Kuva 49 Ainoa nykyaikaisesti varusteltu keskus. 
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12.3. Johtotiet 

Rakennuksessa on käytetty varsinaisina johtoteinä jonkin verran muovisia pistorasiakouruja. Muuten 

asennukset ovat tehty pinnalle ja vähäisessä määrin upotettuina. Saneerauksessa on vaatimaton joh-

totiejärjestelmä pääosin laadittava uudelleen. 

 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Laaditaan kattava johtotiejärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

12.4. Johdot ja niiden varusteet 

12.4.1. Liittymisjohto 

Liittymisjohto on koteloitu näkymättömiin. Mitään arviointia ei ole sille tehtävissä. 

 

Kuntoluokka: epäselvä 

Toimenpiteet:  

 Selvitetään liittymän yksityiskohdat.  

 Tehdään pääkeskuksen luo dokumentti liittymän yksityiskohdista. 

12.4.2. Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset 

Maadoitusjärjestelmä on alun perin perustunut putkistomaadoitukseen. Katselmuksessa jäi vaiku-

telma, että nykyaikaista maaelektrodia ei ole. Varsinaisia potentiaalintasauskiskoja ei löytynyt. Maa-

doitusjärjestelmä on ilmeisen vajavainen. 

 

Ajantasainen maadoituskaavio on syytä laatia kartoittamalla, mikäli rakennusta käytetään ennen tek-

niikkasaneerausta. Toimenpiteet tehdään kartoituksen perusteella. 

 

Kuntoluokka: 1 heikko 

Toimenpiteet:  

 Laaditaan ajantasainen maadoituskaavio. Toimenpiteet sen perusteella. 

12.4.3. Nousujohdot 

Keskusten näkyvillä olevat nousujohdot ovat MMJ-tyyppisiä, 2/4-johdinjärjestelmän mukaisia. Van-

hemmista nousujohdoista ei voi tietää ovatko ne uusittu jossain vaiheessa. Nousujohtojen elinkaari on 

määrittelemätön (talon käyttöikä). Eristeaine on ollut rakennusaikana kuten tämän päivän kaapeleissa. 

 

Jakelujärjestelmänä 2/4-johdinjärjestelmä on edelleen sallittu eli sitä ei takautuvasti ole tarpeen muut-

taa. Keskuksia uusittaessa on syytä myös nousujohdot uusia 5-johdinjärjestelmän mukaisiksi. 

Käytössä voi olla myös vulkanoituja nousujohtoja. Asia vaatii lisäselvityksen. 

 

Kuntoluokka: 2 välttävä…3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan nousujohtojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Selvitetään vanhimpien keskusten nousujohdot 

 Laaditaan nousujohtokaavio, mikäli tekniikkasaneeraus venyy pitkälle.  
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12.4.4.  Voimaryhmäjohdot 

Voimaryhmäjohtoja ovat talotekniikan johdot (pumput, puhaltimet jne.) sekä niiden ohjausjohdot. Voi-

maryhmäjohdot uusiutuvat aina talotekniikkaa uusittaessa. Katselmuksessa tarkasteltiin johtojen suo-

jauksia, kiinnityksiä, läpivientejä ja käytöstä poistuneita johtoja (irrallisia päitä). Huomautettavaa on ir-

rallisista päistä. Nämä ovat merkkinä käytöstä poistuneista johdoista, jotka tulisivat purkaa. 

 

 

Kuva 50: Purkamattomien johtojen päitä 

alatilassa. 

 

 

Kuntoluokka: 3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Puretaan käytöstä poistuneet johdot koko mitaltaan. 

 Uusitaan voimajohtojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

12.4.5. Valaistusryhmäjohdot 

Valaistusryhmäjohtoja ovat lähinnä valaistuksen ja yleispistorasioiden johdot ja rasiakojeet. Johdotuk-

set ovat pääosin vanhentuneen 2/4-johdinjärjestelmän mukaisia. Johdot ja kojeet ovat eri aikakausilta 

rakennusajasta lähtien. Kouruasennuksissa on jonkin verran uudempaakin varustelua. Aputiloissa on 

pääosin rakentamisajalta johtoja ja varusteita. 

 

Valaistusryhmäjohdot varusteineen ovat ikääntyneet suurelta osin uusittavaksi. Rakennusaikaiset joh-

dotukset varusteineen ovat pahasti yli-ikäisiä. Suositellaan kaikkien yleissähköistyksen johtojen ja va-

rusteitten uusimista kerralla. 
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Kuva 51: Kesken jäänyt purkutyö (Bergman-

varustelua). 

 

Kuva 52: Kesken jäänyttä purkutyötä 

 

Kuntoluokka: 1 heikko…3 tyydyttävä 

Toimenpiteet:  

 Puretaan käyttämättömät asennukset. 

 Uusitaan valaistusryhmäjohdot ja varusteet. 

12.5. Sisävalaisimet 

Sisävalaisimet ovat eri aikakausilta. Valonlähteinä on hehkulamppuja ja loisteputkia. Aputiloissa on 

rakentamisvaiheen valaisimia. Päävalaisimet ovat käyttökuntoisia mutta saneerauksessa niillä ei ole 

enää käyttöarvoa. Vanhimmat valaisimet ovat toimintakuntoisia eikä niitä ole tarpeen uusia toisarvoi-

sissa tiloissa, mikäli valon määrää saa riittävästi esimerkiksi LED-lampuilla ja kuvut ovat paikallaan. 

 

Erityiset huomautettavat: 

 Ullakkotilassa on kuvuttomia valaisimia purueristeen päällä.  

 Vaatevarastossa on palovaaran aiheuttavia koteloimattomia valaisimia 

 Kupuhuoltoa tarvitaan paikoin 

 

Kuva 53: Palovaara koteloimattomista 

valaisimista. 

 

Kuva 54: Kupuhuoltoa odottava valaisin (Stella). 
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Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Uusitaan sisävalaisinjärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Huolletaan kuvut tai hankitaan uudet valaisimet kupuvikaisten tilalle. 

 Muutetaan palovaaran aiheuttavat valaisimet turvallisiin malleihin. 

13. TIETOTEKNISET JÄRJESTELMÄT 

13.1. Puhelin ja paikallisverkko  

Kiinteistössä on perinteinen parikaapeliverkko, jonka jakopiste on ullakolla. Paikallisverkon varusteita 

ei löytynyt. Saneerauksessa on syytä rakentaa paikallisverkko ja purkaa parikaapeliverkko kokonai-

suudessaan. Toistaiseksi on parikaapeliverkon kautta järjestettävissä CAT3-tasoinen langoitettu tieto-

yhteys satunnaisiin tarpeisiin. 

 

Kuntoluokka: 2 välttävä 

Toimenpiteet:  

 Puretaan puhelinverkko tekniikkasaneerauksessa. 

 Tekniikkasaneerauksessa laaditaan uusi paikallisverkko. 

13.2. Antennijärjestelmät 

Rakennuksessa on oma antenni UHF/VHF laajakaista-antennilla. Antennipisteitä on varsin vähän, 

koska ainuttakaan sellaista ei löydetty. Ilmeistä on, ettei antennijärjestelmää tarvita toistaiseksi. 

 

Kuntoluokka: 1 heikko (varustelutaso) 

Toimenpiteet:  

 Antennijärjestelmän tarve ja laajuus selvitetään tekniikkasaneerauksessa. 
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14. YHTEENVETO KORJAUSTOIMENPITEISTÄ 

Toimenpide-ehdotukset rakennetekniikan osalta: 

 Salaoja- ja sadevesijärjestelmien asennus, mukaan lukien routaeristykset ja perusmuurin kosteus-

eristykset  

 Rakennuksen vierustoille asennettava sora- tai kiveyskaistat  

 Rakennusta ympäröivät maanpinnat tulee muotoilla rakennuksesta poispäin viettäväksi 

 Alapohjarakenteiden peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

 Välipohjarakenteiden peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

 Ulkoseinärakenteiden peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

 Ikkunoiden ja ulko-ovien uusiminen 

 Yläpohjan ja vesikaton peruskorjaus erillisen korjaussuunnitelman mukaan 

 

Toimenpide-ehdotukset LVI-tekniikan osalta: 

 Pohjaviemärin korjaus (halkeama) 

 Kevyenä korjaustoimenpiteenä ilmanvaihdon parantamiseksi korvausilmaventtiileiden lisääminen 

 Lämmitysverkoston kuntotutkimus 

 Linja- ja patteriventtiileiden uusiminen, sekä lämmitysverkoston perussäätö 

 Vesijohtoverkoston kokonaisvaltainen saneeraus 

 Vesi- ja viemärikalusteiden uusiminen seuraavan peruskorjauksen yhteydessä 

 Jätevesiviemäreiden kuntotutkimus 

 Kattosadevesijärjestelmän rakentaminen rännikouruilla ja –kaivoilla ja syöksytorvilla. 

 Koneellisen tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmän suunnittelu / toteutus seuraavan peruskorjauk-

sen yhteydessä 

 Huippuimureiden uusiminen 

 Ilmanvaihtokanaviston ja -päätelaitteiden uusiminen mahdollisen ilmanvaihtojärjestelmän peruspa-

rannuksen yhteydessä 

 

Toimenpide-ehdotukset sähkö- ja telejärjestelmien osalta: 

 Uusitaan ulkopintojen valaisimet. 

 Uusitaan keskukset tekniikkasaneerauksessa. 

 Laaditaan kattava johtotiejärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Laaditaan ajantasainen maadoituskaavio. Toimenpiteet sen perusteella. 

 Uusitaan nousujohtojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Uusitaan voimajohtojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Uusitaan valaistusryhmäjohdot ja varusteet. 

 Uusitaan sisävalaisinjärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Merkkivalojärjestelmä tekniikkasaneerauksessa. 

 Tekniikkasaneerauksessa laaditaan uusi paikallisverkko. 

 Muut apujärjestelmät tekniikkasaneerauksessa 

 

 Selvitetään maadoitusjärjestelmän rakenne. 

 Selvitetään liittymän yksityiskohdat ja tehdään pääkeskuksen luo dokumentti liittymän yksityiskoh-

dista. 

 Selvitetään hälytysten tarve. Toimenpiteet selvityksen perusteella. 

 Antennijärjestelmän tarve ja laajuus selvitetään tekniikkasaneerauksessa. 

 Selvitetään vanhimpien keskusten nousujohdotus (vulganoituja?) 
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Kiinteistöön suoritetussa kuntotutkimuksessa havaittujen vaurioiden ja rakenteellisten puutteiden kor-
jaaminen edellyttää rakennusosien mittavia purku- ja uusimistoimenpiteitä. Lisäksi kohteen talotekni-
set järjestelmät ovat käyttöikänsä loppupuolella. Rakennuksen kuntoa arvioituna, tulee harkita perus-
korjauksen kannattavuutta. Kiinteistön korjausaste tulee arviolta olemaan yli 80 %, jolloin rakennuksen 
peruskorjaaminen tulee vastaamaan uudisrakennuksen kustannusta. 

15. KÄYTETYT MITTALAITTEET JA TULKINNAT 

Vaisala HMI41-näyttölaite 

Mittausalue - 20…+ 60 °C:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,1 °C 

Mittausalue % RH kosteus:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,1 % RH 

 

Vaisala HMP42- ja HMP46-mittapää 

Mittausalue - 40 ... + 100 °C  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,2 °C 

Mittausalue 0 … 90 % RH:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 2 % RH 

Mittausalue 90 … 100 % RH:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 3 % RH 

Kalibrointi:    tammikuu 2018 

 

HMP40S mittapää ja HM40 mittalaite 

Mittausalue 0 … + 40 °C:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,2 °C 

Mittausalue - 40 ° … 0 C:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 0,4 °C 

Mittausalue 0 … 90 % RH:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 1,5 % RH 

Mittausalue 90 … 100 % RH:  tarkkuus + 20 °C:ssa ± 2,5 % RH 

Kalibrointi:    tammikuu 2018 

 

GANN Hydromette RTU 600, mittapää B 50 

Tiili / höyrykarkaistu kevytbetoni: < 50 = normaali kosteus; > 50 = kohonnut kosteus 

Betoni:     < 80 = normaali kosteus; > 80 = kohonnut kosteus 

Levyrakenne / puu:   < 40 = normaali kosteus; > 40 = kohonnut kosteus 
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Pohjakerros 

 

 
Materiaalinäyte, mikrobikasvusto tavanomainen 

 
VOC-materiaalinäyte, pitoisuus tavanomainen 

 
Rakenneavaus/rakenne 

 
Pintakosteuspoikkeama-alue 

 

Materiaalinäyte, viite mikrobivauriosta 
materiaalissa  

VOC-materiaalinäyte, viite materiaalivauriosta 
 

Rakennekosteusmittaus  Pintakosteuspoikkeamaa seinän alaosassa 

 
Materiaalinäyte, mikrobivaurio materiaalissa 

 
VOC-materiaalinäyte,  materiaalivaurio 

 
Viiltomittaus   

MNMI# MNVO# RAK  

MNMI# MNVO# MP# 

MNMI# MNVO# VM# 

AP1 

AP2 
MP1 

MP2 

US1 
US1 

US2 

US2 

VM1 

VM2 

VM3 

VM4 

VM5 

MNVO2 

MNVO1 
US1 
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1. kerros 

 

 
Materiaalinäyte, mikrobikasvusto tavanomainen 

 
VOC-materiaalinäyte, pitoisuus tavanomainen 

 
Rakenneavaus/rakenne 

 
Pintakosteuspoikkeama-alue lattiassa  

 

Materiaalinäyte, viite mikrobivauriosta 
materiaalissa  

VOC-materiaalinäyte, viite materiaalivauriosta 
 

Rakennekosteusmittaus  Pintakosteuspoikkeamaa seinän alaosassa 

 
Materiaalinäyte, mikrobivaurio materiaalissa 

 
VOC-materiaalinäyte,  materiaalivaurio 

 
Viiltomittaus   

MNMI# MNVO# RAK  

MNMI# MNVO# MP# 

MNMI# MNVO# VM# 

AP3 

AP3 

VP1 

VP1 

MNMI1 

MNMI2 

US3 

US3 
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Tilaaja 
WSP Finland Oy, Mika Pälve 
Kympinkatu 3 B 
40320 Jyväskylä 
 
 
Materiaalinäytteen mikrobianalyysi 
 
 
Näytteenottokohde Maaherrankatu 1B, rakennus 2  
Näytteenottaja  Ville Katainen / Jaana Sojakka 
Näytteenottopäivämäärä 12.6.2018 
Vastaanottopäivämäärä 14.6.2018 
Viljelypäivämäärä 14.6.2018 
 
Analyysimenetelmä Rakennusmateriaalinäytteen mikrobiologinen analysointi laimennus- 

viljelymenetelmällä 
 
  

1 Näytteenotto 
 
Näytteenotto on suoritettu tilaajan toimesta. Näytteenotto ei kuulu akkreditoinnin piiriin. 
 
 
2 Analysointi 
 
Laboratorioon toimitetut materiaalinäytteet on analysoitu materiaalinäytteiden laimennossarjaviljelyn 
menetelmäohjeen mukaisesti (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, 2016). Näytteet on viljelty 
2% mallasagarille (sienet), DG18-agarille (sienet) ja THG (Tryptoni-hiiva-uute) –agarille (bakteerit, sädesie-
net). Kasvatusalustoja on inkuboitu lämpökaapissa +25 °C:ssa. Tavanomaiset kasvatusajat ovat 7 vrk:tta 
(sienet ja kokonaisbakteerit) ja 14 vrk:tta (aktinobakteerit). Aktinobakteerien pitoisuus voidaan raportoida 
jo 7 vrk:n kasvatuksen jälkeen, mikäli löydökset jo tällöin viittaavat vaurioon. Inkuboinnin jälkeen pesäk-
keet on laskettu ja sienet tunnistettu laji- tai sukutasolle valomikroskoopin avulla. Mikäli viljelyssä ei 
esiinny kasvustoa, näyte suoramikroskopoidaan mahdollisuuksien mukaan. 
 
 
3 Viitearvot 
 
Materiaalinäytteen laimennossarjaviljelyssä sieni-itiöpitoisuus ≥10 000 pmy/g ja aktinobakteeripitoisuus 
≥3000 pmy/g viittaavat kosteus- ja mikrobivaurioon tutkitussa materiaalissa (Asumisterveysasetuksen so-
veltamisohje, Osa IV, 2016). Näytteen bakteeripitoisuus ≥100 000 pmy/g viittaa bakteerikasvuun materiaa-
lissa. Pelkän bakteerikasvun perusteella ei voida tehdä johtopäätöstä materiaalin vaurioitumisesta.  

LIITE 2
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Mikäli näytteen sieni-itiöpitoisuus on 5000-10 000 pmy/g ja näytteessä esiintyy kosteusvaurioindikaattori-
mikrobeja, voivat löydökset viitata mikrobikasvustoon. Indikaattorimikrobeiksi laboratorio katsoo Asu-
misterveysasetuksen soveltamisohjeessa (Osa IV, 2016) mainitut indikaattorimikrobit. Myös yksipuolinen 
sienisuvusto (1-2 lajia) ja sieni-itiöpitoisuus >5000 pmy/g voivat viitata mikrobikasvustoon. Usean indi-
kaattorin esiintyminen pieninä pitoisuuksina voi viitata itiöiden kerääntymiseen ajan myötä tai vanhaan 
kuivuneeseen vaurioon. Yksittäisten sienipesäkkeiden esiintyminen on tavanomaista. Suoraan maaperän 
tai ulkoilman kanssa kosketuksessa oleviin materiaaleihin voi kertyä maaperästä tai ulkoilmasta peräisin 
olevia itiöitä, jotka eivät ole muodostaneet varsinaista kasvustoa materiaalissa. (Asumisterveysasetuksen 
soveltamisohje, Osa IV, 2016). 
 
 
4 Tulokset ja tulosten tarkastelu 
 
Näytteenottopaikat, näytteiden materiaali, materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja mikrobilajit on esi-
tetty taulukossa 1 yksikössä pmy/g (pmy=pesäkkeen muodostava yksikkö). Tulokset esitetään kahden 
merkitsevän numeron tarkkuudella. Tulokset koskevat vain tutkittuja näytteitä. Mikäli näyte on suoramik-
roskopoitu, on siitä erillinen merkintä tulostaulukossa. 
 
 
Taulukko 1. Materiaalinäytteiden mikrobipitoisuudet ja sienilajisto, pmy/g. 
MNMI1. Välipohjan purueristettä, pieni eteinen 

2 % mallasagar   DG-18 agar   THG-agar   

      Aktinobakteerit <45 

       Muut bakteerit 410 

Sieni-itiöt yhteensä <45  Sieni-itiöt yhteensä <45  Bakteerit yhteensä 410 

MNMI2. Välipohjan purueristettä, TSTO/NH 

2 % mallasagar   DG-18 agar   THG-agar   

      Aktinobakteerit <45 

      Muut bakteerit 140 

Sieni-itiöt yhteensä <45  Sieni-itiöt yhteensä <45  Bakteerit yhteensä 140 
<45 = alle määritysrajan, kasvustoa ei esiintynyt 
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Tilaaja       
 
WSP Finland Oy 
Mika Pälve 
Kympinkatu 3B 
40320 Jyväskylä 
 

VOC-analyysi materiaalinäytteestä 

 
Näytteenottaja Mika Pälve 
Näytteenottopaikka Maaherrankatu 1B 
Näytteenottopäivämäärä 12.6.2018 
Vastaanottopäivämäärä 14.6.2018 
Näytemäärä  2 kpl 
 

Näytteenotto- ja analyysimenetelmä  

Materiaalin pinnoilta kerättiin ilmanäyte VOC-analyysiä varten Markes µCTE-250-
mikrokammiolaittella adsorptioputkeen (Tenax-TA). Kaasuna oli instrumenttityppi. Näyte 
analysoitiin TD-GC-MS – laitteistolla (Markes Unity 2, Agilent GC-MS (7890A/5975C) 
standardin ISO 16000-6:2011 (muunneltu) mukaisesti. Yhdisteet tunnistettiin puhtaiden 
vertailuaineiden / massaspektrikirjaston (NIST) avulla. Kvantitointiin käytettiin puhtaiden 
vertailuaineiden vastetta tai tolueenivastetta. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden 
kokonaispitoisuus (TVOC) on määritetty tolueeniekvivalentteina väliltä n-heksaani-
heksadekaani (C6-C16) nämä mukaan lukien. Analyysimenetelmän laajennettu 
kokonaismittausepävarmuus 95 % luottamusvälillä ilman näytteenottoa on 22- 55 % 
yhdisteestä riippuen ollen keskimäärin  29 % pitoisuusalueella 5-68 µg/m3g. Pitoisuusalueella 
1-5 µg/m3g kokonaismittausepävarmuus 95 % luottamusvälillä ilman näytteenottoa on 29-75 
% yhdisteestä riippuen. Määritysraja (LOQ) on yhdistekohtainen ollen keskimäärin 3,0 
ng/näyte eli 0,8 µg/m3 g laskettuna 2,0 gramman ja 2,0 litran näytteelle. Tulosten 
ilmoittamisraja on 1,0 µg/m3 g. Yhdistekohtaiset määritysrajat ja mittausepävarmuudet on 
tarvittaessa saatavissa laboratoriosta. Näytteistä voidaan määrittää myös TVOC-alueen 
ulkopuolella olevien yhdisteiden pitoisuuksia, mikäli niiden pitoisuudet ovat tulosten 
tulkinnan kannalta merkittäviä. Analyysi kertoo, mitä yhdisteitä ja missä suhteessa niitä 
emittoituu koeolosuhteissa. Tällä menetelmällä analysoitujen näytteiden tulokset eivät 
vastaa huoneilmasta kerättyjä näytteitä eikä materiaalien päästöluokitusta (M-luokat). 
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Tulokset  

Näyte/mittauskohde: MNVO1, Vesilaboratorio, Maaherrankatu 1B 
Materiaali: Muovimattoa, kiinnitysliimaa ja tasoitetta 
Analysointipvm: 26.6.2018 
Keräin: 178727 
Näytepalan koko: 4,70 g 
Ilmanäytteen tilavuus: 2,01 l 
Yhdisteryhmä Yhdiste Pitoisuus 

(µg/m3g) 
Alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt Muut alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt (yht.)* 17 
Alkoholit 2-etyyli-1-heksanoli 13 

C8-alkoholi* 13 
6-metyyli-1-oktanoli (C9-alkoholi)* 7,1 
1-nonanoli (C9-alkoholi) 1,6 

Ketonit 3-metyylisyklopentanoni* 4,2 
TVOCMS* 60 

 
*Tolueenivaste 
 
Näyte/mittauskohde: MNVO2, Bakteerilaboratorio, Maaherrankatu 1B 
Materiaali: Muovimattoa, kiinnitysliimaa ja tasoitetta 
Analysointipvm: 26.6.2018 
Keräin: 436773 
Näytepalan koko: 4,66 g 
Ilmanäytteen tilavuus: 2,00 l 
Yhdisteryhmä Yhdiste Pitoisuus 

(µg/m3g) 
Alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt Muut alifaattiset ja alisykliset hiilivedyt (yht.)* <1,0 
Alkoholit 2-etyyli-1-heksanoli 17 
TVOCMS* 15 

 
*Tolueenivaste 
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WSP Finland Oy Sisäilmalaboratorio on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T283, 
akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Akkreditoinnin pätevyysalue: Asumisterveyskemia ja – mikrobiologia; 
sisäilmanäyte VOC ja TVOC (ISO 16000-6:2011-muunneltu), sisä- ja ulkoilmanäyte (Andersen), Rakennusmateriaalinäyte, 
pintanäyte (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Valvira Ohje 8/2016). Akkreditointi ei koske lausuntoa tai tulosten 
tulkintaa. Näytteenottoa ei ole akkreditoitu. Raportissa mainitut tulokset koskevat vain testattuja kohteita 
näytteenottohetkellä. Analyysitodistuksen saa kopioida vain kokonaan. Osittaisesta kopioinnista on oltava WSP Finland Oy:n 
lupa. 
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